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Redaksjonelt
Sosiologi i dag er et temanummerbasert tidsskrift. Men vi tar også imot og
vurderer artikler som kommer inn til redaksjonen utenom utlyste tema. I dette
nummeret har jeg gleden av å publisere de fire beste artiklene som er kommet
til tidsskriftets ”postkasse” i min periode som ansvarlig redaktør, fra januar 2009
og fram til jeg trer av og overlater ansvaret til Selma Therese Lyng våren 2012:

Ledelse som samhandling
Den etablerte ledelsesdiskursen er blitt kritisert for å være for fokusert på
lederrollen og for å bære fram romantiske og heroiserende forestillinger om ledernes betydning for organisering og ledelse av virksomheter. Med kritikken har
det fulgt med alternative perspektiver på ledelse, blant annet som sosiale prosesser
som involverer flere og andre enn formelle ledere. Carl Cato Wadels artikkel ”Ledelse i et interaksjonsperspektiv” representerer et bidrag til denne alternative posisjonen. Han utvikler og diskuterer et begrep om ledelse som samledelse, som
krever komplementære ferdigheter hos aktører som deltar i sosiale ledelsesprosesser. Ved hjelp av Mead (1934) sine begreper gesture og respons, forsøker han
å konkretisere handlingselementer som bidrar til å skape retning og sosial orden
i samhandlingsprosesser. Perspektivet utvikles gjennom å analysere samhandlingen på teammøtene til et selvstyrt team i en moderne kunnskapsintensiv virksomhet. Sentrale aspekter ved ledelsessamhandlingen i teamet begrepsfestes ved
å snakke om måter å ta ledelsen på og måter å bidra på i ledelsesprosesser gjennom
å la seg lede, følge opp andres initiativ og ta nye initiativ.

DNA-bevisets tvetydige stilling
Over hele den vestlige verden etableres og utvides bruken av DNA-registre, og
DNA-bevis benyttes i økende grad i etterforskning og strafferettspleien. I Norge
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fikk vi blant annet en reform i 2008 som åpnet for utstrakt bruk av DNA. I media
fremstilles DNA som et sikkert og godt bevis, både gjennom journalistiske oppslag
og fiktivt gjennom filmer og TV-serier som CSI etc. I artikkelen ”Overdreven tro
på og tillit til bruk av DNA-bevis i strafferettspleien?” problematiserer Johanne Yttri
Dahl bruken av DNA-bevis innenfor strafferettspleien. Ved hjelp av Bruno Latours
ideer om hvordan artefakter kan betraktes som deltakere i samhandlingsprosesser
som såkalte aktanter, viser hun hvordan et artefakt som DNA-bevis delegeres selvstendig ansvar i de samhandlingsprosessene som utgjør strafferettspleien. Hun viser
konkret til at det er tre hovedgrunner til at DNA delegeres for stort ansvar: teknologitillit, kunnskapsutfordringer og ekspertveldet. Hun argumenterer for at rettsystemet bør fokusere mer på usikkerhetsmomentene ved DNA-bevis for slik å
unngå at de delegeres for stort ansvar for utfallet av rettsprosessene.

Kompleks styring av velferdstjenester
I 2006 ble et nytt pleie- og omsorgsregister implementert i norske kommuner,
individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS). Hensikten var å basere
fremtidige velferdspolitiske beslutninger om velferdstjenester for eldre og funksjonshemmede på dokumentert statistisk kunnskap. I artikkelen ”Når velferdstjenester møter ny velferdsstyring: Om implementeringen av IPLOS”
undersøker Karen Christensen hvordan IPLOS kan betraktes som et tvetydig
styringsverktøy, avhengig av hvilket implementeringsperspektiv man anlegger
på det. Et top-down perspektiv synliggjør myndighetenes behov for standardisert
informasjon om velferdstjenester for å kunne styre innsatsen etter kunnskap om
brukernes reelle behov for bistand snarere enn antakelser. Mens et bottom-up
perspektiv synliggjør ulike tolkninger samt motstand mot IPLOS blant brukere,
organisasjoner og forskere, blant annet med henvisning til at systemet tenderer
til å krenke brukerne. Artikkelen bidrar slik til diskusjonen om kompleksiteten
ved nye velferdsstyringsforsøk. Blant annet viser den hvordan ulike brukssammenhenger og interessekontekster gir styringsredskapene forskjellig mening.

Individualisme på høygir
Det sies at vi lever i en individualismens tidsalder, hvor kampen for tilværelsen
særlig står om selvrealisering og sosial identitetsdannelse. Et sentralt sosiologisk

SID 2-2012 ombrukket2_SID 08.06.12 13:32 Side 7

REDAKSJONELT

7

og sosialfilosofisk spørsmål er hvorvidt dette selvrealiseringsprosjektet kan betraktes som et dypt humanistisk prosjekt som handler om å utvikle vår egen
individuelle menneskelighet, bygget på sosialt ansvar og engasjement i samhandling med omgivelsene og de andre, eller om det handler om en overflatisk
jakt på oppmerksomhet og anerkjennelse betinget av, men allikevel på bekostning av, det sosiale. Blant annet har den samtidige kanadiske filosofen Charles
Taylor tematisert denne problemstillingen, gjennom å problematisere utbredte
forenklede og a-sosiale selvrealiseringsforståelser og -praksiser og samtidig ta
til orde for mer kommunitaristiske forståelser og praksiser. I artikkelen ”Individualismens overdrev – En aktualisering af Durkheims og Simmels individualismeperspektiver set i lyset af Charles Taylors kritik af samtidens
autenticitetsforståelse”, argumenterer Anders Petersen for at Taylors perspektiv
med fordel kan suppleres gjennom nylesninger av Durkheims og Simmels individualismeteorier. De inneholder begge verdifulle bidrag til kritikken av den
overdrevne individualismen i vår egen samtid, som bidrar til å nyansere
kritikken av og begrepet om, individualismen.
Til slutt trykker vi to bokanmeldelser. Kenneth Aarskaug Wiik anmelder
Helene Aarseths Moderne Familieliv - den likestilte familiens motivasjonsformer;
Tore Slaatta anmelder Dag Solhjell og Jon Øiens bok Det norske kunstfeltet.

God lesing!
Lars Klemsdal (avtroppende ansvarlig redaktør)

