CALL FOR PAPERS
Konflikt og endring – sosiologiske forståelser
Konflikt og endring er uatskillelige – konflikter er både opphav til og resultat av
samfunnsendringer. I en verden hvor vi opplever raske og store endringer i identitet, verdier og
sosiale institusjoner, og en vedvarende ulikhet i fordeling av materielle ressurser og makt, blir
konflikt et viktig tema å utforske med et sosiologisk blikk. Sosiologer har gjennom årene vært
opptatt av hvordan konflikt kan forstås, hvordan konflikter oppstår, hvilke aktører som er
involvert, og konfliktens konsekvenser. Studier av sosiale konflikter forbinder klassikerne (Marx
og Weber) med aktuell samfunnsforskning. Konflikter dreier seg om kamp om materielle
interesser, så vel som om verdier og anerkjennelse (Fraser, Honneth). I sosiologisk forskning
spenner temaene fra mikronivå, som betydningen av «intrarollekonflikt» i et individ, til makronivå,
som i analyser av væpnede konflikter mellom stormakter. Konflikt har en funksjon i
gruppedannelse og endringsprosesser, både på arbeidsplassen og i verdenspolitikken. Konflikter
kan bli oppfattet både som destruktive og unødvendige – eller som uunngåelige for å skape
etterlengtet endring.
Til dette temanummeret av Norsk sosiologisk tidsskrift ønsker vi sosiologiske analyser av konflikt
og endring. Hvilken rolle spiller konflikter i dagens samfunn? Hvordan kan sosiologisk teori og
forskning bidra til å forstå konflikt? Nye og vedvarende konflikter innenfor samfunnsområder som
er av sosiologisk relevans er for eksempel:
-

-

Klasse og sosial ulikhet – konsekvensene av økt sosial ulikhet, både globalt og nasjonalt
Familie – nye familiemønstre, statens og familiens rolle i omsorg
Kjønn – #metoo, arbeidsliv, vold
Politikk – politisk deltagelse og endring, populisme, identitetspolitikk og debatt i
tradisjonelle og sosiale medier
Religion – religionens rolle i væpnede konflikter, i verdispørsmål, og i debatter om identitet
og anerkjennelse
Migrasjon – konflikter rundt staters håndtering av migrasjon; ulike forståelser av
migrasjonens konsekvenser; opplevelser av endring, konflikt og utenforskap blant
enkeltindivider og grupper i et flerkulturelt samfunn
Kunnskap og forskning – konflikter om hva som er gyldig kunnskap og hvordan
forskningen brukes; sosiale mediers betydning i etableringen av «fakta» og «sannhet»

Temanummeret vil bli publisert som nummer 3/2020. Redaktører er Eirin Pedersen og Tone
Liodden. Send inn et sammendrag innen 15. mars 2019 til eirin.pedersen@oslomet.no eller
tone.liodden@oslomet.no. På bakgrunn av innsendte sammendrag inviterer redaktørene noen av
forfatterne til å sende inn et fullstendig artikkelutkast med frist 15. oktober 2019. Innsendt artikkel
vil så bli gjenstand for ordinær fagfellevurdering.
For mer informasjon om tidsskriftet, se nettsiden til Norsk sosiologisk tidsskrift
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift

