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Redaktören har ordet
Detta nummer av Sociologisk Forskning innehåller två artiklar som behandlar olika 
aspekter av det moderna yrkeslivet och arbetsmarknaden . Den första artikeln, ”Fö-
reställningar om klass och kön i Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar?”, analyse-
rar ett stort antal yrkesbeskrivningar och diskuterar deras roll för reproduktionen av 
köns- och klassmönster i yrkeslivet . För redaktionen är det ett särskilt nöje att få pu-
blicera en artikel som denna, då den också är ett slags uppföljning och utvidgning av 
en studie som publicerats i just denna tidskrift (året var 1977) . Den andra artikeln, 
”Att leva och sälja sin dröm: livsstilsföretagaren mellan familjeliv, marknad och poli-
tisk retorik”, undersöker arbetssituationen för den vad det verkar växande grupp små-
företagare på landsbygden som försöker förverkliga det goda och äkta livet på landet 
inom ramen för en entreprenöriell rationalitet . Det blir ett slags balansakt som påver-
kar både yrkesliv och personlig identitet . Vidare publicerar vi i detta nummer ett in-
ledningsanförande från Nordiska sociologförbundets 27:e konferens Exploring Blind 
Spots, en rad recensioner samt, under den återkommande rubriken ”Sociologförbun-
det har ordet”, ett diskussionsinlägg om forskningspolitik .

Sociologisk Forskning är Sveriges sociologförbunds vetenskapliga tidskrift . Det är 
förbundets och redaktionens mål att publicera vetenskapliga artiklar av hög kvalitet, 
att sprida sociologiska forskningsresultat och att mer allmänt bidra till att upprätt-
hålla den sociologiska och samhällsvetenskapliga offentligheten i Sverige och i vår 
närmaste omgivning . En stor förändring som tidskriften står inför är en övergång till 
elektronisk publicering . Detta sker efter en längre tids diskussion inom förbundet, i 
styrelsen och senast vid förbundsstämman vid Sociologidagarna i Göteborg i mars 
2014 . Ett mål med denna övergång är att hålla nere kostnaderna för tidskriften . Ett 
annat, och på många sätt viktigare, är att öka tidskriftens spridning och tillgänglig-
het . Detaljerna vad gäller den kommande publiceringen är i skrivande stund inte kla-
ra, men vår målsättning är att Sociologisk Forskning skall publiceras digitalt, och i form 
av open access, från och med nummer 1 2015 .

Som nytillträdd redaktör vill jag tacka de tidigare redaktörerna Roine Johansson 
och Klas Borell för deras arbete med Sociologisk Forskning under åren 2012–2014 och 
för deras bistånd och stöd vid tidskriftens flytt från Östersund till Falun .
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