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Sociologförbundet har ordet
I år fyller Sociologisk Forskning 50 år! I 2012 års sista nummer av tidskriften (49:4)
konstaterade de nya redaktörerna att det, efter Sociologförbundets 50-årsjubileum,
nu är dags för ännu ett jubileum: 2013 innebär alltså den 50:e årgången av Sociologisk
Forskning.
Med anledning av detta vill vi i styrelsen tillsammans med förra redaktören för
tidskriften göra några historiska reflektioner över tidskriften men också säga något
om dess framtid. Förbundet har på senare år genomgått en del förändringar i syfte att
förstärka sin roll som ett organ för att tillvarata svensk sociologis intressen och behov.
Som en central del i denna ambition finns Sociologidagarna vartannat år, som ersätter det tidigare årsmötet. De första Sociologidagarna i Stockholm 2012 visade att det
både finns behov och intresse av en stor och regelbunden mötesplats för sociologer i
Sverige, en plats för nätverkande, kontakter och kunskapsutbyte. Även tidskriften har
vidareutvecklats och har fått ett nytt attraktivt utseende samtidigt som den fortsätter
vara refereetidskrift. Den tar plats som en viktig kanal för den sociologiska forskning
som bedrivs i landet, och den publicerar företrädesvis på svenska. Det sistnämnda är
inte att förakta i tider då sociologer hetsas att publicera sin forskning i internationella tidskrifter på engelska, ett språk som få behärskar till fullo. Det borde därför vara
naturligt och självklart att det också finns åtminstone en tidskrift av vetenskapligt
hög kvalitet på det egna språket, en tidskrift i vilken publicering också är meriterande. Norge har Sosiologisk tidsskrift, Sosiologi i dag och Sosiologisk Årbok, Danmark har
Dansk Sociologi och Finland har Sosiologia. Att de nationella sociologiska tidskrifterna
blomstrar i stora länder och språkområden, som Tyskland och Frankrike, är kanske
inte så underligt, men även för de mindre länderna borde det vara önskvärt och möjligt; det var en anledning till att Islands sociologförbund skapade tidskriften Íslenska
þjóðfélagið så sent som år 2010. Till detta kommer att i den mån vi anser att det är viktigt att forskningen också kommer samhället till del, den s.k. tredje uppgiften, så är
också publikationer på svenska en fördel. Sociologisk Forskning bör vara den källa som
såväl svenska forskare som professionella i andra yrken går till för att orientera sig om
den senaste sociologiska forskningen inom landet. Med andra ord är Sociologisk Forskning tillsammans med Sociologidagarna två grundpelare för Sveriges sociologförbund
och den sociologiska forskning som bedrivs i Sverige.
Sociologisk Forskning startade år 1964 och den första redaktören var Johan Asplund.
En bibliografi över de tio första årgångarna som publicerades i Sociologisk Forskning
gjordes av Hedvig Ekerwald i nr 1–2 1974. Hon delade upp artiklarna i grupperna Sociologin som ämne respektive studier av särskilda samhällsområden, vad man kanske kan kalla
bindestreckssociologier. I den första gruppen, återfanns vetenskapsteori och sociologisk
metodologi, sociologins relation till andra discipliner och allmän sociologisk teori. I den
andra gruppen, särskilda områden, återfanns: Organisationer, Social utveckling, Politik,
Ekonomi, Planering, Arbete, Lokalsamhälle, Sociala problem, Familj och sexualliv, Kultur och utbildning, Information och massmedia. Det var detta vi höll på med då.
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När vi nu ser på de tio senaste årgångarna av Sociologisk Forskning (2003–2012)
återfinns alla dessa bindestreckssociologer. Men en hel del har också tillkommit: Sociala rörelser, Migration och etnicitet, Religion, Miljö och risk. Dessutom är maskulinitet, idrott, hälsa, turism och konsumtion samt våld några av de områden som behandlats under de senaste 10 åren. Det är detta vi håller på med nu.
En utveckling som gör att den typen av jämförelser är enklare är att vi idag kan nå
samtliga artiklar utan att behöva gå på biblioteket. Databasen Jstor har scannat in alla
nummer av Sociologisk Forskning.1
En intressant utveckling över tid ses i den vikande dominansen av andelen manliga
författare. Den har gått från 99 procent 1964–1967 till 81 procent 1982–1985. Idag är
andelen män bland artikelförfattare och recensenter 60 procent för åren 2009–2011
(inklusive nr 1, 2012). Hur det ser ut för de stora internationella tidskrifterna överlämnar vi åt andra att undersöka, men det bör stå klart att Sociologisk Forskning är på
väg att bli en vetenskaplig tidskrift som kan stoltsera med en någorlunda jämlik könsfördelning.
Tidskriften Sociologisk Forskning och dess roll och status i en tid när vi i allt högre
grad förväntas publicera internationellt är något som återkommande har diskuterats.
Har Sociologisk Forskning förlorat i status på senare år? Tidskriften har i jämförelse
med andra svenskspråkiga tidskrifter inom samhällsvetenskaplig forskning god status vad gäller indexering i web of science. Av de 44 tidskrifter som Vetenskapsrådet
stödjer2 är det endast fyra som ingår i denna databas där tidskrifter rankas. Sociologisk Forskning är en av dem. Vi konstaterar att vi känner igen namnen på många författare till artiklar under de senaste 10 åren; författare som vanligtvis publicerar sig
internationellt. Ville de helt enkelt publicera sig på svenska någon enstaka gång, eller
ville de göra ett avtryck nationellt och göra sin forskning synlig även för sociologer i
Sverige? Också doktorander publicerar sig i Sociologisk Forskning, ett utmärkt val av
refereetidskrift för artiklar till sammanläggningsavhandlingar. Som de nya redaktörerna påpekar i det förra numret av Sociologisk Forskning har tidskriften varit viktig för
ämnets utveckling och för att befästa ämnesidentiteten. Vår övertygelse är att Sociologisk Forskning kommer att fortsätta att vara en viktig kanal för sociologer i Sverige;
omdebatterad men också ett forum för debatt; och ett sätt att hålla oss à jour med den
senaste forskningen i sociologi som bedrivs i Sverige.
Hedvig Ekerwald, Tidigare redaktör för Sociologisk Forskning
Linda Soneryd, Sekreterare i Sveriges Sociologförbund
Åsa Wettergren, Ledamot i Sveriges Sociologförbund
1 URL: http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=socifors. Dock krävs
det en särskild prenumeration inom Jstor-utbudet för att Sociologisk Forskning ska finnas
med, en prenumeration som vi sociologer kan föreslå våra respektive universitets- och högskolebibliotek att ta.
2 Vi har inte funnit mer aktuell statistik än ”Vetenskapsrådets stöd till vetenskapliga tidskrifter 2003” (VR 2004, s. 3)

