Från geometrisk regelbundenhet
till Rorschachtest
Professor Göran Ahrne visar i sin senaste bok Att se Samhället, hur sociologiska frågeställningar förändras. Som illustration jämför han omslagen på Sociologisk forskning
från dess första årgångar med 2006 års årgång: regelbundna mönster har med tiden
ersatts av en figur som enligt Ahrne mest påminner om ett Rorschachtest.
I detta nummer har redaktionen tagit fasta vid denna utveckling i så motto att läsarna ges fria händer att fantisera om kopplingen mellan artiklarna.
Först ut är en artikel med titeln ”Kriskommunikation i ett heterogent samhälle –
lika för alla eller till var och en efter behov”. Mot bakgrund av att det svenska samhällets demografiska sammansättning förändrats (idag har närmare en miljon svenskar
utländsk härstamning) fokuserar författaren på nödvändigheten av att basera kriskommunikation på ett heterogent samhälle snarare än ett homogent.
I artikeln som följer därpå, ”Livskvalitet i familier – nære relasjoners betydning for
’det gode liv’” behandlas kärnfamiljen och dess betydelse för livskvalitet. Analysen tar
sin utgångspunkt i antagandet att livskvalitet påverkas av familjernas vardagsliv och
kvaliteten i familjerelationer.
Sist ut är en artikel som behandlar ekonomers och sociologers debatt om den svenska offentliga sektorn. Titel på artikeln är ”Tillväxt som kontrovers – Ekonomers och
sociologers debatt om den svenska offentliga sektorn”. En central fråga som behandlas
i denna text är om den svenska modellen minskat tillväxten. Fokus i artikeln ligger
emellertid inte på huruvida frågan ska besvaras med ja eller nej utan på debatten eller
kontroversen som sådan.
Gäst i detta nummer är Kathy Charmaz, professor vid Sonoma State University,
som belyser spänningsfält inom den kvalitativa forskningen. Hon tar utgångspunkt i
40-årsjubileet av utgivningen av Glaser & Strauss’ The Discovery of Grounded Theory
och Garfinkel’s Studies in Ethnomethodology, två publikationer som kommit att spela
en avgörande roll för utveckling och tillämpning av kvalitativa metoder och tekniker.
Sociologförbundets skribent är denna gång professor Antoinette Hetzler, Sociologförbundets ordförande, som i sin text bland annat tar upp småaktigheter, internt käbbel och maktspel som präglat många vetenskapliga konferenser. Årets ASA-konferens
visade dock, menar Hetzler, på ett avbräck från denna trend – eller kanske inte?
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