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Redaktörerna har ordet:  
Stafetten går vidare

Sociologisk Forskning har ingen fast redaktionsort . Under tidskriftens femtioåriga 
 existens har den fört en ambulerande tillvaro och med några års mellanrum flyttat 
mellan lärosätena . Nu är det dags för ytterligare en flytt . Från och med nästa num-
mer byter tidskriften redaktionsort . Vi önskar den nya redaktionen vid Högskolan 
Dalarna lycka till . Under två år har redaktionen nu haft sitt säte vid Mittuniversi-
tetet i Östersund . Det har varit en lärorik och rolig, men också arbetsam och delvis 
problemfylld, tid .

Ett tidigare problem som vi till stor del har kommit tillrätta med gäller de långa 
hanteringstiderna av manus, där vi har lyckats påskynda granskningsprocessen genom 
att arbeta mer aktivt med granskarna . Sådant kräver resurser, och tillgången till en re-
daktionsassistent har i det sammanhanget varit ovärderlig . Det är svårt att driva en 
tidskrift på i stort sett frivillig grund . Det har mycket riktigt visat sig att under de sista 
månaderna, då ekonomin inte gett utrymme för någon redaktionsassistent, har vi inte 
kunnat upprätthålla den snabba granskningsprocessen på samma sätt som tidigare .

Ett annat problem är att tidskriften behöver fler inskickade manus . Vår förhopp-
ning har varit att tillströmningen av manus skulle öka om vi lyckades förkorta hante-
ringstiden, men så har åtminstone hittills inte blivit fallet i någon nämnvärd utsträck-
ning . De flesta incitament inom den samhällsvetenskapliga akademiska världen pekar 
numera i riktning mot publicering på engelska i internationella fora, och det missgyn-
nar förstås tidskrifter där det huvudsakliga publiceringsspråket är svenska . Vi tycker 
ändå det finns flera goda skäl att publicera sig i Sociologisk Forskning: Tidskriftens ar-
tiklar är peer review-granskade och är indexerade i flera tongivande databaser; svens-
ka forskare ges möjlighet att publicera sig på sitt eget modersmål, vilket torde vara en 
fördel särskilt för doktorander och andra som är nya i forskarvärlden; tidskriften ger 
utrymme inte bara för svenska språket, utan också för studier av svenskt och nordiskt 
samhällsliv, vilket inte alltid intresserar internationella tidskrifter . Sådana argument 
verkar dock väga tämligen lätt, när de motverkas av mer strukturella förhållanden 
inom akademin .

De strukturer som verkar försvårande för publicering på svenska och nordiska 
språk förstärktes nyligen avsevärt genom Vetenskapsrådets beslut att inleda en av-
veckling av bidragen för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsve-
tenskap . Sociologisk Forskning har inte beviljats bidrag för 2014 . Anledningen uppges 
vara att tidskriften inte uppfyller Vetenskapsrådets krav på Open Access . Alldeles oav-
sett Vetenskapsrådets stöd är frågan om digital publicering och Open Access för Socio-
logisk Forskning något som Sociologförbundet förr eller senare måste ta ställning till .

Årets första nummer av Sociologisk Forskning blir ett temanummer . Det är nu rätt 
länge sedan ett sådant publicerades i tidskriften . Olika redaktioner har haft olika in-
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ställning till temanummer, och periodvis har de varit mer eller mindre förbjudna . 
Den nuvarande redaktionen har inget principiellt emot temanummer . Vår hållning 
är pragmatisk: Om vi får ett intressant och välgenomtänkt förslag till tema från hu-
gade gästredaktörer så kan vi acceptera det . Å andra sidan tar temanummer lång tid 
att planera och de blockerar publicering av ”vanliga” manus, samtidigt som det också 
finns en viss risk för nepotism i en liten forskningsmiljö som den svenska, där de flesta 
inom samma forskningsområde känner varandra . Sammantaget gör detta att tema-
numren ändå inte blir särskilt många .

Detta nummer har temat ålder som meningsskapande och strukturerande princip . 
Även om det finns en relativt omfattande sociologisk forskning som rör ålder så be-
gränsas denna oftast till att belysa avgränsade ålderskategorier, t .ex . barn, ungdomar 
och äldre . I detta temanummer fokuseras istället ålder på ett på en gång mer allmänt 
och mer djuplodande sätt, som en generell organiserande princip och en grund för 
fördelning av möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället, åtminstone delvis 
analogt med hur genus, klass och etnicitet betraktas inom sociologin . Gästredaktörer-
na inleder med en introduktion till temanumret, och därefter följer fyra artiklar som 
behandlar olika aspekter av det övergripande temat .

I den stående avdelningen för recensioner av svenska doktorsavhandlingar i socio-
logi recenseras denna gång två nyutkomna avhandlingar . När nu den gamla redak-
tionen lämnar över stafettpinnen till den nya redaktionen är det vår förhoppning att 
målsättningen även i fortsättningen ska vara att merparten av svenska doktorsavhand-
lingar inom ämnet ska recenseras i Sociologisk Forskning .
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