Sociologiska utblickar
I detta andra Lundanummer av Sociologisk forskning 2006 har redaktionen
valt artiklar om aktuella diskussionsämnen inom vetenskapssamhället, det po
litiska livet och medierna.
Med tanke på att 2006 är valår, då svenska folket går till valurnorna för att
lägga sin röst på vilket parti som bäst lämpar sig att styra landet, erbjuds läsa
ren en sociologisk inblick i den svenska modellen för att uppnå full sysselsätt
ning. I artikeln ”En svensk arbetslinje för det tjugoförsta seklet” sätts denna
modell under lupp. Efter ett inledande historiskt perspektiv närmar sig förfat
tarna nutiden och analyserar arbetslinjen i relation till dagens situation med
ökad arbetslöshet, hög sjukfrånvaro men också tillkomsten av nya institutio
ner och aktörer på den svenska arbetsmarknaden. Artikelns författare hävdar
bland annat att lokal och regional dynamik spelar större roll för graden av sys
selsättning än etablerade synsätt tar för givet.
När det gäller frågor som belyser demokratins förutsättningar finner vi ett
värdefullt bidrag i artikeln ”Stater möter aktivister - om den polisiära hante
ringen av politiska protester vid EU-toppmötena i Göteborg och Köpenhamn”.
Här behandlas möten mellan polis och aktivister. Utifrån protestaktioner i
Göteborg och Köpenhamn belyser författaren frågor som rör huruvida demo
kratiska rum hotas av rutinmässigt polisarbete vid demonstrationer och poli
tiska protester samt huruvida alternativa rum för demokratiska debatter upp
rätthålls av aktivister och poliser i interaktion med varandra.
I ”Ungdomsrån - uppkomsten av ett begrepp”, belyses en för vetenskaps
samhället viktig fråga: tillblivelsen av ett begrepp. Här behandlas i socialkonstruktivistiska termer den karriär som begreppet ungdomsrån gjort. Med inne
hållsanalys som analytiskt redskap fokuserar författaren på det symboliska
etablerandet av företeelsen i fråga. Den empiriska basen består av den totala
rapportering om ungdomsrån i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet under perioden 1998 - 2002.
Artikeln med titeln ”Vi kan inte göra hipp som happ - åklagares formule
ring av en objektiv ordning” berör även den ett för vetenskapssamhället cen
tralt tema, nämligen ”objektivitetsanspråk.” Med fokus på åklagare och med
material från två olika empiriska studier (en som behandlar fysiskt våld mot
kvinnor och en som behandlar mutor) belyser och diskuterar författaren rätts
liga och till synes objektiva prövningar samt analyserar hur den tillskrivna gra
den av objektivitet sammanfaller med den legitimitet som ges professionella
utövare. Med det övergripande syftet att studera hur åklagare pratar om och

visar upp objektivitet när de redogör för sina arbetsuppgifter analyseras frågor
som belyser hur objektivitet introduceras och framställs i åklagares samtal om
sina fall, samt hur ”objektiv hållning” demonstreras.
Vår gäst i detta nummer, professor Paul Atkinson vid Cardiff University i
Storbritannien, behandlar på ett distinkt sätt fältarbetets vedermödor och för
tjänster i artikeln ”W hy do fieldwork?” Av hävd har fältarbetets främsta bidrag
utgjort ”berättelser” om människors liv snarare än om deras handlande. I arti
keln belyses fältarbetet, dess ökade popularitet och utökade användningsom
råde. Detta är en utveckling som ställer stora och delvis annorlunda krav på
utövarna - inte minst i sammanhang som rör socialt handlande och sociala or
ganisationer. Vår förhoppning är att Atkinson kan tjäna som inspirationskälla
för vikten av - och tjusningen i —nya empiriska studier på allehanda fält.
Som den uppmärksamme läsaren och prenumeranten säkert noterar så har
bland annat tidskriftens layout och format genomgått en förändring, i linje
med de modeller som andra vetenskapliga tidskrifter uppvisar. En annan för
ändring är det utrymmes som under rubriken ”Sociologförbundet har ordet”
ges sociologförbundets styrelse. Först ut är förbundets ordförande professor
Antoinette Hetzler. Vi hoppas att förändringarna välkomnas av våra läsare!
Slutligen, sommarledigheten och semester betyder för många av oss avkopp
ling. Detta innebär att föreliggande nummer är ganska omfångsrikt, medan
nummer tre kommer att vara något kortare.
Katarina Sjöberg
redaktör

