
Meddelande från den 
nya redaktionen i Umeå
Sociologisk forskning är idag en tidskrift som trots sin solida vetenskapliga kva
litet brottas med vissa problem. Trots det berömvärda förnyelsearbete som 
gjorts av redaktionen i Växjö är tidskriften exempelvis fortfarande förhållande
vis lågt citerad. Detta beror sannolikt dels på att den ensidigt riktar sig till fors
kare inom det sociologiska ämnesområdet och dels på att bara en minoritet av 
de årligen publicerade artiklarna antagligen intresserar den enskilde sociologen. 
Tidskriftens något diffusa roll är emellertid inte på något vis att uppfatta som 
en indikator på att den svenska sociologin som sådan är i kris. Tvärt om fram
bringas ständigt en stor mängd sociologisk forskning som är relevant för såväl 
andra vetenskapliga discipliner som för samhällsdebatten. Detta vittnar om två 
av ämnets styrkor; tvärvetenskapligheten och samhällsanknytningen. Om man 
vill slå vakt om dessa är det otillfredsställande att dess främsta svenska organ i 
nuläget inte riktigt tycks bidra till att ge sociologin den allmänna uppm ärksam 
het som den förtjänar, eller till att stimulera till möten över ämnesgränserna. 
Den nya redaktionen kommer därför att ta Växjöredaktionens förnyelsearbete 
ytterligare ett steg.

Utgivningen sker fortfarande på svenska och med fyra nummer per år. Den 
stora förändringen utgörs av införandet av avdelningen Sociologisk debatt vars 
syfte är att skapa ett forum för svensk sociologi. Sociologiskt präglade forsk
ningsresultat och tankegångar ska presenteras på ett sätt som gör den aktuell 
och samhällsanknuten: Kärnfulla och engagerande presentationer av texter, per
spektiv och resultat -  med fokus på dessas implikationer i relation till vår sam
tida akademiska och samhälleliga kontext. Sådana texter tilltalar förhopp
ningsvis också en utomvetenskaplig läsekrets. Djupgående presentationer av 
både teoretiska perspektiv och forskningsresultat, i form av refereebedömda 
artiklar, ges dock utrymme även fortsättningsvis. I linje med tidskriftens ändra
de inriktning kommer dock kraven på dessa att i praktiken höjas något. Tanken 
är att bara den allra bästa svenska sociologiska forskningen ska väljas ut för 
publicering. Önskvärda konsekvenser av detta skulle vara att tidskriftens veten
skapliga status ökar parallellt med att allmänintresset för den tilltar. Under den

8  s o c io lo g is k  fo r s k n in g  1 /2 0 0 3



nya rubriken Forskningsnotiser avsätts plats för korta informationer och kom 
mentarer vilkas aktualitet kräver relativt snabb publicering. M ålet med denna 
avdelning är att möjliggöra och underlätta informationsutbytet och den konti
nuerliga dialogen sociologer emellan. Slutligen är avsikten att bibehålla recen
sioner av avhandlingar och böcker i nuvarande format.

Till denna nya inriktning knyter den tillträdande redaktionen två huvudsak
liga förhoppningar. För det första hoppas vi att den nya Sociologisk forskning 
kan främja en livligare dialog och en mer omfattande idéspridning inom  det 
svenska sociologiska fältet. För det andra förväntar vi oss en större avsättning 
utanför den sociologiska arenan, och därigenom kanske ett ökat tillträde för 
sociologer till den offentliga debatten. Detta betyder att vi också höjer ambi
tionsnivån och stärker våra insatser när det gäller marknadsföring, i form av 
aktiva kontakter med media, av såväl tidskriften som helhet som varje enskilt 
nummer.
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