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Christofer edling & sara eldén

Redaktörerna har ordet

detta nummer av Sociologisk Forskning, det första år 2018, omfattar fyra forsk-
ningsartiklar, en replik samt en intervju. 

I artikeln ”Att studera den ekonomiska eliten – problem och utmaningar” beskriver 
och diskuterar Mikael Holmqvist sin etnografiska studie av Djursholm som ledarsam-
hälle, med fokus på access, metoder och tillvägagångssätt. Holmqvist menar att studier 
av fält som detta, det vill säga fält som sällan beforskas, kräver en etnografisk metod 
som kan fånga mikrosociologiska observationer av människors dagliga levnadsmönster 
vanor och normer. 

I artikeln ”Valet av utbildning på gymnasiemarknaden i socialt tillbakasatta om-
råden”, presenterar och diskuterar Håkan Forsberg en studie av elevers gymnasieval. 
Genom att rikta sökljuset mot ett specifikt regionalt ”utbildningsrum”, i detta fall kom-
muner präglade av socialt och etniskt homogena bostadsområden, kan Forsberg med 
hjälp av korrespondensanalys visa på olika polariteter där exempelvis elever med lite 
utbildningskapital ställs mot elever med stort utbildningskapital i fråga om mobilitet 
vid val av gymnasieskola. 

I Erika Willanders bidrag ”Mellan sekulära och religiösa förväntningar: Civil-
religion på individnivå i Sverige” diskuteras religiös tillhörighet med utgångspunkt 
i antagandet att offentliga ramverk för religiositet formuleras både av religiösa och 
sekulära intressen i ett samhälle. Utifrån de nationella SOM-undersökningarna 2016-
2017 visar Willander hur klass, genus och ålder spelar roll för vilken civilreligiositet 
individer intar. 

I ”Vem är teori? Ett normkritiskt pedagogiskt perspektiv på sociologisk teori” väcker 
Kalle Berggren frågan om hur sociologisk teori konstrueras i sociologisk universitets-
utbildning. Artikeln, som utgår från Berggrens genuskartläggning av kursplaner vid 
en sociologisk institution i Sverige, ger förslag på hur undervisning i sociologisk teori 
kan göras mer inkluderande, utifrån normkritisk pedagogik. 

Berggrens efterfrågan av diskussion om dessa frågor bemöts redan i detta nummer 
av en kommentar från Lars Udén. Det reflexiva förhållningssätt till kurslitteratur som 
Berggren föreslår omfamnas även av Udén, men den sistnämnde ställer sig samtidigt 
frågande till tesen om exkludering: kan vi tala om uteslutande ur en kanon om perso-
nen i fråga aldrig varit insläppt? 

Vi har också nöjet att presentera ännu en intervju, denna gång med Bridget 
 Anderson, sociolog och migrationsforskare vid SOAS, London, genomförd av Maja 
Sager. Intervjun ägde rum vid Bridget Andersons besök i Lund våren 2017, och berör 



högaktuella frågor om utvecklingen i Europa, liksom teoretiska funderingar kring 
migrant-begreppet som politisk och analytisk kategori.

Under rubriken ”Sociologförbundet har ordet” ger Sociologförbundets nytillträdda 
ordförande Katarina Jacobson en rapport från Sociologidagarna i Lund. Sociologisk 
forskning var representerad med bokbord, och även med en paneldiskussion på temat 
Understanding the Political Landscape: Political Sociology and the Swedish Election 2018. 
Moderatorer var Gabriella Elgelius och Magnus Wennerhag, som också är gästredak-
törer för ett kommande temanumret med samma fokus. 

Slutligen vill vi återigen uppmana er att sända oss era manus, uppslag till recensioner 
och idéer för temanummer. Sociologisk Forskning publicerar bidrag på svenska och 
övriga skandinaviska språk samt engelska. Sociologisk Forskning tillämpar ett s.k. 
double blind referee-förfarande och tidskriften indexeras i ett stort antal internationella 
databaser, publiceras med omedelbar open access och finns tillgänglig genom JSTOR 
(se tidskriftens hemsida för vidare detaljer). 
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