
Fältet och forskaren

Så skriver vi anno 2007 och ser framemot ännu ett produktivt år i lundaredaktionens 
regi. Det kom in inte mindre än 57 artiklar till redaktionen under det gångna året 
och det ser vi som mycket positivt. Då det upplägg som vi introducerat visat sig vara 
framgångsrikt, ämnar vi även fortsättningsvis ge utrymme för analysartiklar med re-
levans också utanför vetenskapssamhället. Vår förhoppning är att denna ambition 
inte heller framöver avskräcker skribenter med mer traditionell hållning till innehål-
let i vetenskapliga tidskrifter.

De artiklar som föreligger i detta första nummer 2007 har titlarna ”Överviktens 
betydelser”, ”Beroende eller oberoende – en kvalitativ studie av hur äldre hjälptagare 
ser på att ha hjälp och stöd” samt ”Nya möjligheter för stratifieringsforskning i Sve-
rige – internationella yrkesklassificeringar och stratifieringsmått över tid”.  

Den första artikeln tar fasta vid människor som upplever sig definierade som över-
viktiga och hur de hanterar att betraktas som misslyckade. Det empiriska material 
som analysen bygger på utgörs av intervjuer med sådana personer. Studien inleds med 
en redogörelse av det sociala tryck som riktas mot överviktiga personer för att sedan 
övergå i en diskussion om övervikt som en beståndsdel i människors habitus.

Den härpå följande artikeln, inleder med en diskussion om de olika definitioner 
som begreppet beroende givits och visar på att det inte finns en samstämmighet om 
vad som konstituerar ett beroende. Mot bakgrund av den sociokulturella kontext som 
den svenska hemtjänsten utgör problematiserar författarna begreppet utifrån ett em-
piriskt material, bestående av äldre människor med kroniska sjukdomar och funk-
tionsnedsättning.  

Den tredje och sista artikeln i detta nummer har stratifieringsmått i fokus och be-
lyser validitetstest för översättningsnycklar mellan de äldre nationella yrkesklassifice-
ringarna och SSYK96 samt pekar på de möjligheter som denna utveckling kan med-
föra. 

Som gäst i detta nummer har vi glädjen att presentera professor Göran Ahrne vid 
sociologiska institutionen, Stockholms universitet. I artikeln med titeln ”Upptäckten 
av det globala”, reflekterar han över hur det står till med globaliseringen.

Under rubriken sociologförbundet har ordet denna gång givits till förbundets kas-
sör, Erik Wesser. I sin text funderar han bland annat över hur det kommer sig att så 
många vet så lite om sociologi och vad ”den sociologiska blicken” har att tillföra.

Mycket nöje önskar vi våra läsare och prenumeranter.
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