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Med nordiskt samhällsliv i fokus
Detta nummer av Sociologisk Forskning innehåller tre refereegranskade artiklar . 
Den första artikeln, Barns strategier och ekonomisk utsatthet, författad av Stina Fern-
qvist, belyser fattigdomens konsekvenser för barn och unga . Med hjälp av intervjuer 
med barn och unga söker Fernqvist fånga deras erfarenheter av ekonomisk utsatthet 
och de strategier de utvecklar för att hantera sådana villkor . Den teoretiska utgångs-
punkten hämtas från ett barndomssociologiskt perspektiv på möjligheter och be-
gränsningar i barns och ungas handlingsutrymme . Ett centralt resultat handlar om 
att barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer utvecklar strategier och förhållnings-
sätt som ibland går långt utöver konventionella föreställningar om vad barndom är . 

I den andra artikeln, Pedagoger i det sociala uppdragets gränstrakter, författad av 
Linnea Bruno, behandlas förskole- och skolpersonals strategier för att hantera hot och 
våld från en förälder mot den andra men också från föräldrar mot personal . Situatio-
nerna är ofta påfrestande för personalen . De prosociala strategier personalen har som 
ambition att använda kommer mer sällan till uttryck i praktiken . Istället tycks olika 
former av distansering vara vanliga strategier . Förskolorna visar sig i dessa avseenden 
ha en svårare situation än skolorna, eftersom de senare har tillgång till ett organisato-
riskt stöd som de förra saknar . 

Under tidigt 2000-tal stod utbrändhet för en fjärdedel av antalet anmälda arbets-
relaterade sjukdomar . Med den tredje artikeln, Utbrändhet som arbetsskada och mot-
ståndsberättelse, författad av Gunilla Petersson, fokuseras anmälningar av arbetsska-
dor till Försäkringskassan . Anmälningarna analyseras som motståndsberättelser där 
skildringen av utbrändhet som kroppens försvar mot arbetslivsförändringar framstår 
som central .

Som vanligt innehåller också Sociologisk Forskning en gästkrönika, denna gång 
författad av David M . Neal, professor i sociologi vid Oklahoma State University: The 
Survivability of Swedish Emergency Management Related Research Centers and Academic 
Programs . Han ställer sig frågan om samhällsvetenskaplig forskning kan frodas utan 
att ha motsvarande samhälleliga ”problem” att beforska . I Sverige finns flera risk- och 
krisforskningscentra, men samtidigt är landet, i jämförelse med många andra länder, 
inte särskilt utsatt för olika slags risker och kriser . I krönikan diskuteras några tänk-
bara anledningar till situationen . 

Från och med detta nummer införs en särskild recensionsavdelning för nya sociolo-
giska avhandlingar . Först ut är fakultetsopponenten docent Adrienne Sörbom, Söder-
törns högskola, som recenserar Ugo Cortes doktorsavhandling Subcultures and small 
groups, framlagd vid Uppsala universitet . Det är vår starka förhoppning att det stora 
flertalet svenska doktorsavhandlingar i sociologi så småningom kommer att recense-
ras i Sociologisk Forskning och vi passar på tillfället att uppmana alla fakultetsoppo-
nenter att hjälpa oss att förverkliga denna ambition . 

I samtliga nordiska länder – Danmark, Island, Finland, Norge och Sverige – finns 
sociologiska tidskrifter som publicerar refereebedömda artiklar på något av de nord-
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iska språken . Dessa tidskrifter spelar en viktig roll . Gemensamt för tidskrifterna är att 
de vill stimulera forskning om nordiskt samhällsliv, en strävan som på inget sätt står 
i motsatsställning till nordiska sociologers allt mera aktiva deltagande i en internatio-
nell vetenskaplig diskussion . 

Den grundläggande förutsättningen för att de nordiska sociologitidskrifterna skall 
kunna spela en central roll för sociologiämnets utveckling handlar naturligtvis om 
tillgången till manus av hög kvalitet . En snabb och kvalificerad bedömning av ma-
nuskript tillhör de fundamentala villkoren för att tidskrifterna skall få tillgång till fler 
goda manuskript . 

Den nya redaktionen för Sociologisk Forskning har redan vidtagit en del åtgärder 
för att stärka detta arbete . För att påskynda hanteringen av insända manuskript sö-
ker vi arbeta mera aktivt tillsammans med tidskriftens bedömare och få dem att ac-
ceptera snävare tidsmarginaler . Den initiala redaktionella bedömningen av insända 
bidrag har vidare skärpts: bidrag som saknar relevans för tidskriften eller som lider 
av helt uppenbara kvalitetsbrister sänds inte ut till bedömning av refereer . Vår strä-
van har dessutom varit att vidga kretsen av sakkunniga bedömare; förutom ledande 
nordiska sociologer inom olika fackområden har vi också engagerat samhällsvetare 
och humanister från en rad olika discipliner . Resultaten av dessa ansträngningar har 
hittills varit goda . 

Klas Borell & Roine Johansson

 




