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D etta

är

U m eådaktionens

sista nummer av Sociologisk

Forskning. Vi hoppas förstås att detta sista nummer från oss i
Umeå är lika läsvärt som de övriga vi publicerat. Från och med
nästa nummer tar Katarina Sjöberg, Sociologiska institutionen
i Lund, över som redaktör och ansvarig utgivare.
I detta nummer är det Ake Nagrelius och Nihad Bunar som
står bakom de två analysartiklarna. Amnesmässigt befinner sig
lar TorDunaeTs e g e n

lo g isk F orskning
ationella tidskriften

|ica, som utkommer

dessa artiklar långt ifrån varandra, samtidigt som båda visar på
styrkan i forskningen som kritisk granskare.
Debattartiklarna behandlar temat barn från fyra olika infalls
vinklar. Dessutom har Magnus Hagevi har skrivit en femte

edlem?

debattartikel, där han tar upp frågan om modernisering och

irbundets hemsida

sekularisering.

g fo rb u n d et.o rg .se
n. Från hemsidan

Det är med visst vemod vi inser att tre år har gått och att det

oeställa lösnummer

nu är dags att lämna över Sociologisk Forskning till den tillträdande

: Forskning.

redaktionen i Lund. När vi tog över från redaktionen i Växjö för

bundets

tre år sedan satte vi upp ett antal mål, med ambitionen att fort
sätta den positiva utveckling av tidskriften som påbörjats i Växjö.

df
), vice ordf

Vi ville förbättra produktionskedjan och pressa kostnaderna för

t, kassör

tidskriften, men framför allt ville vi höja kvalitén och därmed

n, sekreterare

statusen och spridningen hos tidskriften.

er: N ih ad Bunar,
n, Elin Lundin, Eva

Med stolthet vi kan säga att detta lyckats. Initialt genom

d r i e n n e Sörbom.

fördes en rejäl genomgång av alla delar i produktionsprocessen.

Sten Blomberg &

Resultatet blev en tidskrift i ny kostym, med en konsekvent och
tilltalande layout. För att ge tidskriften en större aktualitetsprägel
skapades vinjetterna ”debatt” och ”analys”. Samtidigt har vi gjort
ytterligare ansträngningar att sprida SF utanför den akademiska
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läsarkretsen. Av det skälet har också tidskriftens

Sociologisk Forskning ges ut av ett förlag?

artiklar diskuterats/refererats i andra medier.

Det är många frågor att ta ställning till för

Umeåredaktionen har även arbetat för att hitta

framtiden. Självklart är dock att vi behöver en

annonsörer av olika slag, som bidragit till att

sociologisk tidskrift på svenska!
Två saker är fundamentala för tidskriftens

förbättra tidskriftens ekonomi.
Idag utkommer Sociologisk Forskning punktligt,

fortlevnad: läsare och skribenter. Nyckelorden

fyra gånger per år och till en lägre produktions

för att få båda stavas kvalitet och strategiskt

kostnad än tidigare.

tänkade.Tillsammans skapar dessa entiteter en

Den innehållsliga kvalitén är givetvis svårare
att mäta, men det ökade antalet insända manus
talar ändå om att tidskriftens attraktionsvärde
har ökat. Idag inkommer dubbelt så många
manus jämfört med när vi tog över redaktionsskapet 2002.
Andelen refuserade manus ligger något lägre
idag, jämfört med 2002, vilket betyder att tid
skriften mottar fler artiklar av hög kvalitet.
M ed andra ord befinner sig Sociologisk Forsk
ning idag i en positiv spiral. M en samtidigt är
ingenting är så bra att det inte kan bli ännu bättre.
Sociologisk Forskning står inför flera utmaningar
och möjliga förändringar. I vilken form ska
Sociologisk Forskning publiceras? I tryckt form
eller i elektronisk form, som web-tidning?
Att svenska ska vara huvudspråket i Sociologisk
Forskning är en självklarhet, men ska tidskriften
även innehålla artiklar på engelska tillåtas? Ska

MIKAEL HJERM
redaktör & a n sv a rig utgivare
socforsk@ soc.um u.se
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positiv spiral som gör att Sociologisk Forskning
bara kan bli bättre.
Tack för dessa tre år och lycka till Lund!

