
Från redaktören

Internets revolutionerande betydelse för de sociala relationerna i samhället utforskas 
även i det här numret, denna gång på kontaktannonsernas moderna motsvarighet, 
nätdejtingens område . I Den kroppsliga differentieringens praktik: Övervikt och nätdej
ting på intimitetens marknad framkommer fantasiarbetets betydelse i kommunikatio
nen i våra sociala media och de samhälleliga rangordningarnas inverkan i mötet mel
lan verkliga människor som tidigare kommunicerat enbart via dessa media .

En av samhället tillskriven låg status kan man bemöta på olika sätt . Serveringsper
sonal, renhållningsarbetare, lagerarbetare och livsmedelsarbetare intervjuas om hur 
de ser på sina arbeten i Från generell bild till individuellt ansikte: Att hantera oförståelse 
och stereotypt bemötande i fyra lågstatusyrken och författaren finner tre strategier hos 
de intervjuade . 

Från klass rör vi oss i nästa artikel mot etnicitet, Konsten att välja rätt spårvagn: En 
studie av segregation, skolval och unga människors studieplaner . Här jämförs storstads
ungdomar från segregerade förorter som börjat på två gymnasieskolor, dels en med 
hög status och liten andel elever med utländsk bakgrund, dels en med lägre status och 
stor andel elever med utländsk bakgrund . Vad upplever eleverna som gjort dessa olika 
val och hur tänker de kring det? 

Vår engelska artikel i detta nummer, Periphery and Metropole in the History of 
 Sociology är skriven av en av världens främsta sociologer, professor Raewyn Connell 
vid Sydney University . Hon var huvudtalare på konferensen ”Perspectives from the 
Periphery” för Internationella Sociologförbundets forskningskommitté om sociolo
gins historia . Den anordnades av Per Wisselgren, Björn Wittrock och mig i Umeå 
2008 och jag är glad för att Raewyn Connell nu väljer att publicera sitt spännande, 
till artikel redigerade, tal i vår tidskrift!

I Svart pedagogik inom högskolevärlden: Inducerad otillräcklighet bland lärarkåren 
ökar möjligen produktiviteten men hotar medborgarskapet sägs att ”endast några få pro
cent kan per definition bli ’ledande i den internationella konkurrensen’” och förfat
taren frågar sig vilken yrkesidentitet som är rimlig för majoriteten av universitets
lärarna . Publiceringen är ett avsteg från den redaktionella principen att inte publicera 
debattartiklar och är föranledd av att den välargumenterat torde uttrycka en känsla 
som många av oss sociologer inom akademin har . 
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