Redaktørens forord
Det tredje nummer af Dansk Sociologi i 2019 er et åbent nummer og indeholI den første artikel »Mobning som (mod)magt« leverer Mille Mortensen og
Erik Mygind Du Plessis en Foucault/Butler-inspireret undersøgelse af, hvordan humoristisk mobning hjælper læger og sygeplejersker på Rigshospitalet med at håndtere krydspresset mellem professionsidealer og organisatorisk styring. Denne karakteristik af mobning står i kontrast til eksisterende
forskning om mobning – handlinger, som typisk betragtes som nedgørende
feltarbejde, interviews og fokusgruppediskussioner fra tre forskellige hospitalsafdelinger og viser på baggrund af datamaterialet, at den humoristiske
serne, og at den har en dobbelt funktion: På den ene side virker mobningen
disciplinerende; som et tilsyneladende magtfrit medium til at korrigere uønlem på den ene side sundhedsfaglige idealer om perfektion og faglighed og
-

skal håndteres, og diskuterer endelig mobningens potentielle skadevirkninger i relation hertil.
I den anden artikel »Udsat for inddragelse« gør Maja Müller et empirisk

gere)

for inddragelse. Müller spørger bl.a., hvad gruppen egentlig får

oplever medbestemmelse og ansvar, mens andre snarere søger det sociale fæltagelsen. Undersøgelsen peger på, at det er brugernes egen udsathed, der fordeltager i den sociale og praktiske dimension, hvor de ufrivilligt ekskluderes,
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når de ikke har overskuddet. Müller peger derfor på vigtigheden af, at frontskal undgå at blive ekskluderende.
Katrine Maribo-Mogensen tager i essayet »Der er bud efter Ole Lukøje –
og behov for sociologiske perspektiver på søvnen« sociologisk livtag om et
forbigået hverdagssociologisk fænomen: søvnen. I essayet bringer Katrine en
række sociologiske perspektiver i spil og fortæller levende om, hvorfor vi sociologer bør interesse os for søvnen – ikke kun fordi mennesket tilbringer ca.
1/3 af sit liv i soveværelset, men også fordi søvnens rolle i det vågne liv har
ændret karakter i tidenernes løb og varierer fra samfund til samfund.
Webers

klassiker

(Hans

blevet til en »stålhård ramme« og spændt må afvente, om denne korrektion
slår an i det sociologiske sprogbrug. Anders Blok anmelder dernæst Chicago-sociologen John Levi Martins seneste bog
(The
University of Chicago Press, 2018), Magnus Andersen den nyudgivne engel(Verso, 2019)
af Daniel Nordstrand
nummer Niels Pugholms visuelle kunst.
God læselyst!
På vegne af redaktionen
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