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Magt Jens Peter Fr\u00f8lund Thomsen Hent PDF Politiske partier, forskellige interesseorganisationer og

personalegrupper bruger deres magt til at præge den statslige lovgivning. De valgte politikere stræber efter at
få regeringsmagten. Der findes eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet, der tvinger lønmodtagere, imod deres

vilje, til at være medlemmer af bestemte fagforeninger. Rockergrupper spreder angst og foretager
likvideringer for at opretholde deres magtterritorium. I skolegården findes der magthierarkier, hvor de
stærkeste elever dominerer de svageste. Der udøves magt i hjemmet, når børnene skal opdrages, og der

udøves magt på arbejdspladsen, når personer afskediges eller lider nederlag i lønforhandlinger, eller når EU
befaler, at dansk lovgivning skal ændres. Magtanvendelse finder sted hver dag og i et utal af sammenhænge.

Nogle gange er den sagligt motiveret og uproblematisk. Andre gange er den i strid med gældende
demokratiske normer.  Magt – en introduktion præsenterer forskellige nyere magtteorier og opfattelser af,
hvad magt er. Findes der privilegerede eliter? Er det erhvervslivet, som bestemmer? Hvorfor føler nogen
afmagt, og hvorfor er der visse samfundsgrupper, som aldrig kommer til orde? Dette er blot nogle af de
spørgsmål, der drøftes undervejs. Forfatteren føjer bl.a magtdiskussionen sammen med et fokus på de
demokratiske institutioner, men diskuterer også en række af de metodiske spørgsmål, der knytter sig til
fortsatte konkrete undersøgelser af magtens beskaffenhed og fordeling i samfundet.  Bogen er skrevet til

undervisere og studerende ved især de videregående uddannelser, men kan læses af alle, der gerne vil blive
klogere på magtens karakter og samfundsmæssige betydning.  Jens Peter Frølund Thomsen er

cand.scient.pol., ph.d. og lektor i komparativ politik ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.
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