Redaktören har ordet
detta nummer av Sociologisk Forskning innehåller tre artiklar. Den första artikeln,
”Förändrade intimitetsformer bland äldre i det senmoderna samhället”, undersöker
med hjälp av ett kvantitativt material huruvida och i vilken utsträckning de förändrade intimitets- och familjemönster som forskningen tidigare observerat också finns hos
(eller har nått) äldre människor i Sverige. De två andra artiklarna behandlar på olika
sätt mediers betydelse för vår förståelse av sociala fenomen eller problem. I ”Genrestratifiering och massmedias neutralisering av kritiken mot ADHD. Ett kunskapssociologiskt perspektiv” granskar författaren ett stort antal artiklar i dagspressen och
lanserar begreppet ”genrestratifiering”. Artikeln ”Lanseringen och etableringen av ett
socialt problem. En analys av debatten om ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik i Dagens Nyheter 2012–2013” är ett slags fallstudie av en medialt mycket uppmärksammad debatt ur ett diskurspsykologiskt perspektiv. Utöver dessa tre artiklar
innehåller detta nummer ett debattinlägg om sociologämnet i den nya gymnasieskolan och om hur Sociologisverige bör förhålla sig i den frågan, en nekrolog över
den nyligen bortgångne Hans L. Zetterberg, ett antal recensioner samt en kort uppmaning från Sveriges Sociologförbund.
Som tidigare annonserats är Sociologisk Forskning på väg in i världen av elektronisk publicering. Från och med detta nummer publiceras tidskriften på den nya hemsidan www.sociologiskforskning.se. Tidskriften kan också nås från Sveriges Sociologförbunds hemsida www.sverigessociologforbund.se. Det är redaktionens och Sveriges Sociologförbunds styrelses förhoppning att denna nya form för publicering skall
öka tidskriftens spridning och betydelse i den vetenskapliga offentligheten. Till detta
kommer säkert också det faktum bidra, att Sociologisk Forskning från och med detta
nummer blir en open access-tidskrift, dvs. en tidskrift vars material är helt tillgängligt för var och en som vill ta del av det. Att en tidskrift är fritt tillgänglig (har open
access) påverkar inte frågor om äganderätt/copyright. Inte heller påverkas tidskriftens
indexering i olika databaser och liknande.
Tills vidare kommer Sociologisk Forskning också att tryckas i en begränsad upplaga som enbart distribueras till våra prenumeranter, dvs. till olika institutioner och
bibliotek. Den tryckta upplagan kommer alltså inte att som tidigare skickas till
sociologförbundets medlemmar. I stället kommer vi att, för varje nytt nummer, skicka
ett nyhetsbrev med e-post till alla medlemmar (dvs. till alla medlemmar som uppgivit
en e-postadress när de ansökt om eller förnyat sitt medlemsskap) och till våra sociologiinstitutioner – och troligen har ganska många av er som läser detta kommit till detta
nummer just via ett sånt nyhetsbrev! Dessa nyhetsbrev kan sedan skickas vidare i olika
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nätverk eller till andra som kan vara intresserade av ett nummer eller av en specifik
artikel. Redaktionen och sociologförbundets styrelse förstår att vissa medlemmar kan
tycka att det är tråkigt att inte längre få ett tryckt exemplar av tidskriftens nummer i
sin postlåda, men hoppas på förståelse för de ekonomiska och tillgänglighetsmässiga
skäl som gör att vi nu satsar våra resurser huvudsakligen på elektronisk publicering.
Och som medlem i Sveriges Sociologförbund får man förstås fortfarande vår gemensamma nordiska tidskrift Acta Sociologica – och utöver det bidrar man också till förbundets långsiktiga arbete för sociologins ställning i Sverige och i vetenskapssamfundet. Se vidare ”Sociologförbundet har ordet” sist i detta nummer.
Övergången till elektronisk publicering är ett stort steg för tidskriften. Vi kommer
till att börja med lägga upp de senaste årens nummer på tidskriftens hemsida, men vi
arbetar för att så småningom kunna publicera samtliga nummer av Sociologisk Forskning där, dvs. alla nummer från starten 1964 fram till idag (och framåt!). De elektroniska filerna kommer att lagras i universitetsdatabasen DiVA (Digitala Vetenskapliga
Arkivet), vilket borgar för professionell, säker och långsiktig hantering och garanterar
effektiv indexering i olika databaser.
I en tid när trycket på forskare att publicera sig i internationella tidskrifter växer –
tidskrifter som ofta kan vara ganska specialiserade, och när många sociologer är verksamma utanför de traditionella sociologiinstitutionerna känns det extra angeläget att
genomföra denna förändring av Sociologisk Forskning. Förhoppningsvis kan förändringen, tack vare den ökade tillgängligheten (t.ex. i form av fulltext direkt från Web
of Science och andra databaser), i någon mån bidra till utvecklingen av den svenska
sociologiska offentligheten där vi tar del av varandras arbeten och där olika traditioner och inriktningar kan mötas. Vi hälsar därför härmed med glädje alla sociologer
och andra sociologiskt intresserade välkomna, som läsare och som författare, till den
nya elektroniska avdelningen av denna offentlighet!
Till sist vill jag passa på att meddela den glädjande nyheten att Sociologisk Forskning erhållit tidsskriftstöd från Vetenskapsrådet för åren 2015–2017 om sammanlagt
285 000 kr.
Sverre Wide, redaktör
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