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Dansk Sociologi nr. 3, 15. årgang er udkommet
Dette nummer af tidsskriftet Dansk Sociologi indeholder en række artikler, som
forholder sig til aktuelle problemstillinger;
I artiklen ”Tillid til mad”, redegør Bente Halkier og Lotte Holm for de første
hovedresultater fra en stor dansk undersøgelse af forbrugernes tillid til fødevarer.
Fødevareområdet har i en årrække været præget af det ene medieomtalte problem
efter det andet, så som risikoen for salmonellainfektioner og kogalskab. Fødevarer
bliver således endnu et element i den risikobetonede hverdag, som kendetegner det
moderne samfund. I artiklen viser forfatterne, hvorledes sådanne risici opfattes og
håndteres af forbrugerne og hvilke strategier, den enkelte forbruger tager i anvendelse
for at etablere en form for sikkerhed.
En anden artikel analyserer hvad der sker med tilflyttere til en af udkantskommunerne i Danmark.
Gunnar Svendsen har foretaget et feltstudie i Ravnsborg kommune på Lolland og viser i ”Vi
hilser da på hinanden…” hvordan tilflytterne bliver mødt af skepsis. Det skyldes dels mediernes
negative fokusering på kontanthjælpmodtageres flytning til små kommuner, men også konkrete,
dårlige erfaringer med, at tilflytningen kan medføre forøgede sociale udgifter for kommunen. Den
fysiske distance på landet bliver til en mental distance, hvis der ikke er steder, hvor man kan
mødes og få et kendskab til hinanden. Artiklen argumenterer for, at mistroen fra de lokale og den
sociale isolation, som nogle tilflyttere oplever, skaber en ond cirkel med sygdom og deraf
følgende belastning af det sociale og medicinske system. Dermed bliver forestillingerne om
tilflytterne en selvopfyldende profeti i stedet for at tilflytningen kunne give nyt liv til hensygnende
kommuner.
Ole B. Jensen har skrevet den tredje artikel ”Byen, magten og netværket”. Heri afdækkes med
afsæt i bysociologien, hvad der er på spil, når byer konkurrerer med hinanden om at tiltrække
virksomheder, ved at skabe de faciliteter i byen, som menes at være efterspurgte. Det konkrete
tilfælde, som analyseres, er et Musikhus i Ålborg, men eksemplet har mange paralleller til andre
byer i Danmark og i udlandet. Artiklen sætter fokus på nogle interessante aspekter omkring, hvor
og hvordan byplanlægning foregår i disse år.
Endelig analyserer den fjerde artikel, ”Penge, (ud)dannelse, forbindelser eller brains?” hvorfor
der fortsat hersker sociale uligheder med hensyn til uddannelse i Danmark og andre lande, der er
kendetegnet ved, at velfærdsstatslige foranstaltninger skulle fjerne barriererne for lige adgang til
uddannelse. Forfatterne Mads Jæger og Anders Holm kommer frem til, at immaterielle forhold i
hjemmet har stor betydning for uddannelseschancer. Hermed sætter de fokus på, at det er
nødvendigt at anlægge en anden synsvinkel på uddannelsesområdet, hvilket kan give interessante
input til den standende diskussion om den danske folkeskole.
Yderligere oplysninger om dette nummer af Dansk Sociologi kan fås ved henvendelse
til Sociologisk Institut, Københavns Universitet, tlf. 35323502 eller e-mail:
c/o Sociologisk Institut
Att.: Lene El Mongy
Dansk.sociologi@sociology.ku.dk

Linnésgade 22
1361 København K
Tlf: 35 32 35 02
Fax: 35 32 39 40
SE/CVR nr: 14371737
E-mail: dansk.sociologi
@sociology.ku.dk

