
Från redaktionen
Den första artikeln i detta nummer av Sociologisk Forskning är skriven av 
Mats Alvesson och Dan Kärreman. Artikeln handlar om ett löpsedelsmöte på 
Aftonpressen. Vi får följa med i de livliga diskussionerna om olika löpsed
lars säljkraft. Det etnografiska materialet som finns redovisat i artikeln ger 
en utförlig beskrivning av vad som händer på mötet. Premissen för mötet -  
tanken att det finns ett entydigt kausalt samband mellan löpsedlarnas kvalitet 
och försäljningen av tidningar -  styr hela situationen. I sina diskussioner om 
vad som egentligen händer på detta möte tillämpar författarna olika teorier -  
bl a Kenneth Burkes dramaturgiska perspektiv och teorier om det emotionel
la klimatets inverkan på den organisatoriska strukturen. Artikeln utmynnar i 
ett ideologikritiskt resonemang om hur mötet under täckmanteln av ekono
miska och rationella argument framför allt fungerar som en emotionell 
arena.

I artikeln ”Valfrihet och konkurrens inom den offentliga sektorn -  En 
kritisk analys” diskuterar Rolf A Gustafsson begreppet konkurrens, framför 
allt med inriktning på offentlig vård och omsorg. Inledningsvis behandlas 
bl a Georg Simmels tankar om konkurrensens handlingslogik. Här myntas 
begreppet para-aktion för att beskriva konkurrensens allmäna karaktär av 
parallellt och indirekt handlade. I den fortsatta framställningen kritiseras den 
neoklassiska ekonomins synsätt på konkurrensens fördelar. Gustafsson dis
kuterar bl a Hayeks och Hirschmans teorier om konkurrens. Ett stort ut
rymme ägnas åt Hirschmans teori, som används som ett argument för att 
receptet ”mer valfrihet och konkurrens” bör skrivas ut med stor försiktighet. 
I den avslutande diskussionen ägnar sig Gustafsson åt att avtäcka de ideolo
giskt färgade föreställningar om konkurrensens saliggörande effekter på 
verksamheten inom den offentliga sektorn.

Jan Inge Jönhill ger i sin artikel ”Människan som individ i sociala 
systems omvärld. Om individ och person i Niklas Luhmanns systemteori” 
en bra introduktion till Luhmanns tänkande. Här presenteras sådana begrepp 
som autopoiesis, strukturell koppling, psykiska och sociala system, inter- 
penetration och inklusion/exklusion. Luhmanns teori presenteras som ett 
alternativ till den den typ av sociologisk teoribildning som har sysslat med 
relationen mellan individ och samhälle. Enligt Jönhill lyckas Luhmann utan 
att på något sätt exkludera individen från resonemangen utveckla en sys
temteori som kan användas för att studera individualiserings- och moderni
seringsprocesser. Avslutningsvis konstateras att: ”Ett nytt sätt att förstå 
samhället kan därmed skönjas. Och det betyder paradoxalt nog ett samhälls- 
begrepp som är mera anpassat till människan än det humanistiska” .
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