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Redaktören har ordet

I detta nummer publicerar vi tre artiklar. I ”Att bekämpa det onda eller främja det 
goda: Fyra verksamhetsperspektiv på individer i våldsbejakande miljöer samt preven-
tionsarbete runt dessa” behandlar Sara Johansson och Markus Arvidson inramningens 
betydelse för olika yrkersgruppers förståelse av sitt arbete med s.k. ”våldsbejakande 
miljöer”. Cecilie K. Moesby-Jensen och Tommy Moesby-Jensen undersöker i ”Om 
kategorisering og symbolsk magtudøvelse i det sociale arbejde: Myten om de 
 ressourcestærke forældre til børn med neuro-psykiatriske diagnoser” svårigheter som 
föreställningar om vissa grupper av föräldrar som ”resursstarka” kan medföra i socialt 
arbete. Slutligen undersöker Gunilla Carstensen, Amanda Frank och Jessica Wide i 
”Leva som man lär? En studie av spänningsfältet mellan genusvetande och genus-
görande” om och hur ett antal genusvetare i vardagen förhåller sig till den kunskap 
de behandlar i sitt arbete. Samtliga artiklar rör alltså förhållandet mellan kunskap, 
föreställningar och social praxis – från delvis otematiserade föreställningar och tolk-
ningsramar till medvetna metavetenskapliga förhållningssätt.

Mikael Börjesson ger sedan i sin installationsföreläsning som professor i utbild-
ningssociologi i Uppsala en översikt över delar av det svenska utbildningslandskapet. 
Därpå följer minnesord över den nyligen bortgångne Thomas Brante och slutligen 
publicerar vi som vanligt att antal recensioner.

Som detta är mitt sista nummer som redaktör för Sociologisk Forskning, vill jag 
passa på att tacka för att vår redaktion fått Sveriges Sociologförbunds förtroende 
att arbeta med tidskriften. Jag vill också uttrycka min glädje över att vara del av ett 
Sociologisverige som enligt min mening är både mångfacetterat och rikt, och som 
gärna bidrar till arbetet med denna tidskrift – som författare, recensenter och som 
bedömare av manuskript. Jag är också glad över att ha fått vara med om att göra 
Sociologisk Forskning till en open access-tidskrift och hoppas att denna förändring 
skall bidra till spridningen av sociologisk debatt och kunskap. Nu återstår för mig 
bara att å redaktionens i Falun vägnar önska den tillträdande redaktionen i Lund 
lycka till!

Sverre Wide, redaktör


