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Redaktören har ordet
Detta nummer av Sociologisk Forskning behandlar olika aspekter av det moderna 
 arbetslivet, denna stora och viktiga del av det moderna samhället . I artikeln ”Preferen-
ser och intressen hos Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen om arbetskrafts-
invandring under 2000-talets inledning” analyserar Jesper Johansson förändringar 
i synen på arbetskraftsinvandring och relaterar den till förändrade maktförhållan-
den på arbetsmarknaden i stort . Rickard Ulmestig undersöker i ”Egenföretagande 
kvinnors försörjningsvillkor och strategier för att minimera försörjningsrisker” den 
 besvärliga situation som egenföretagande kvinnor kan befinna sig i . Många av de 
kvinnor som ingick i studien var i större eller mindre grad, och i olika form, beroende 
av  finansiellt stöd från närstående och Ulmestig diskuterar bl .a . huruvida samhällets 
olika försäkringssystem är anpassade för egenföretagande kvinnors olika behov . Den 
tredje artikeln i detta nummer handlar om den tysta arbetsplatsen . I ”Hjælp til selv-
censur: Et selvhjælpskulturelt perspektiv på den tavse organisation” utvecklar Erik 
Mygind du Plessis  med hjälp av ett censurbegrepp hämtat från Judit Butler ett ana-
lytiskt perspektiv för att förstå bl .a . frånvaro av kritik inom olika arbetsorganisatio-
ner . Slut ligen publicerar vi i detta nummer en längre krönika som behandlar en sida 
av arbetsvillkoren för forskare . Lambros Roumbanis diskuterar i ”Den akademiska  
etiken och entreprenörhög skolans anda” vilken funktion olika ”så-skriver-du-en- 
framgångsrik-forskningsansökan”-föreläsningar egentligen har . Numret avslutas som 
vanligt med ett antal recensioner och ett ”Sociologförbundet har ordet” .

Sociologisk Forskning har nu i ett år befunnit sig på internet som en open access-
tidskrift . Det är väl ännu för tidigt att göra en ordentlig utvärdering av övergången 
till elektronisk publicering i denna form, men mycket talar för att den hittills varit 
lyckad .  Besöks- och nedladdningsstatistik för artiklar och hela nummer är uppmunt-
rande, men det mest glädjande är att vi i redaktionen också tycker oss se en tydlig 
 ökning av antalet inkommande manus av god kvalitet .

Jag vill slutligen passa på att fästa uppmärksamhet på det call for papers, på temat 
Migration, makt och medborgarskap, som  publiceras i detta nummer .

Sverre Wide, redaktör




