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För ett år sedan var det ett utbrott av parasiten Cryptosporidium i dricksvattnet i 
 Östersund . Artikeln Riskfyllt vatten: Hur individen skapar förståelse av oväntad para-
sitförekomst i dricksvatten bygger på en quick response-studie av de som fick ändra på 
sin vardag för att undvika risken att bli smittad med parasiten och då få allvarlig mag-
sjuka . Utifrån Alfred Schütz distinktion mellan direkta och indirekta sociala relatio-
ner analyseras intervjupersonernas riskförståelse . 

Den stora ESS-studien, European Social Survey, som gjorts vartannat år sedan 
2002 och som samlar in uppgifter från ett trettiotal europeiska länder, används i nästa 
artikel, Vem är den ekonomiska brottslingen? En jämförelse mellan länder och brottstyper. 
Är det framför allt människor från medelklassen som blir ekonomiska brottslingar 
som Sutherland hävdade? Och skiljer det sig efter land och efter brottstyp? 

Nästa artikel, Bortom skolframgång: En analys av PISA 2006 ur ett intersektio-
nellt perspektiv bygger även den på en stor studie . PISA-undersökningarna mäter 
15-åringars skolresultat i ett sextiotal länder och används för att betygsätta länder-
nas skolsystem . I artikeln analyseras kön, klass och etnicitet sammanhållet, dvs i en 
intersektionalitets analys byggd på olika statistiska metoder .

Vår gäst i detta nummer är professor emeritus Thomas Coniavitis med artikeln So-
ciologin i Grekland från 1907 till Metaxas-diktaturen (1936–1940) och andra världs-
kriget . Thomas Coniavitis som kom till Sverige från Grekland under militärdikta-
turen (1967–1974) disputerade på Sociologiska institutionen i Uppsala 1977 och blev 
docent där 1985 . Han hade ett stort inflytande på många av oss Uppsalasociolo-
ger och uppmuntrade vårt vetenskapsteoretiska intresse . Han återvände till Grekland 
1985 och blev chef för Stiftelsen för Medelhavsstudier i Aten och året därpå professor 
vid Panteion- universitetet i samma stad . Coniavitis analyserar hur sociologin forma-
des i Grekland i det spänningsfyllda förhållandet mellan en antiindustriell romantisk 
 sociologi och en marxistiskt präglad sociologi .

För detta nummer har jag gjort ett register över innehållet i Sociologisk Forskning 
under innevarande redaktion . Redaktionen övergår från och med nästa nummer till 
Östersund och Sociologförbundet kommer att föreslås på Sociologidagarna att profes-
sorerna Klas Borell och Roine Johansson vid Mittuniversitetet övertar redaktörskapet . 
Vi som arbetat i denna redaktion, Fereshteh Ahmadi, Åsa Eldén, Bo Lewin, Sverre 
Wide och undertecknad önskar Östersundsredaktionen varmt lycka till!

Om jag skulle sammanfatta mina viktigaste lärdomar av arbetet med Sociologisk 
Forskning för att utveckla tidskriften så är det följande . 

Hanteringstiden måste kortas. Bäst vore om vi fick en sorts motsvarighet till vårdga-
rantin . Inom högst tre månader ska varje inskickat manus, som inte refuserats direkt, ha 
blivit granskat av två granskare . Även en intervall på sex månader skulle vara en fram-
gång . Det skulle i sin tur med stor sannolikhet innebära att fler manus skickades in (”Vi 
prövar Sociologisk Forskning först! De är snabba!”) och att en hög färdig granskade och 
av författaren reviderade manus låg i en kö och väntade på publicering . I det populära 
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läget har redaktionen större valmöjligheter och kan bli kräsnare och urvalet av granska-
de artiklar blir hårdare, dvs kvaliteten på det som publiceras blir ännu högre . 

En stock av granskade och färdigreviderade manus måste byggas upp ur vilken tema-
nummer kan väljas . Temanummer i en tidskrift som Sociologisk Forskning som till-
lämpar peer review kan attrahera fler läsare .

Dessa två saker, förkortad hanteringstid och uppbyggd stock av färdiga manus, 
innebär att när den färdigreviderade artikeln accepteras kan det dröja lång tid innan 
den blir publicerad men jag har lärt mig i kommunikationen med manusförfattarna 
att det verkligen är att föredra framför att som nu, under en lång hanteringstid inte 
veta om manuset någonsin kommer att accepteras .

Läget är alltså sådant att det tar lång tid från det att manuset skickats in till dess 
att man får bedömningarna från de två granskarna . Det önskvärda läget är att denna 
väntetid flyttas framåt och ligger mellan den tidpunkt då det färdigreviderade manu-
set accepteras för publicering och tidpunkten för själva publiceringen . Det ska gå kort 
tid innan man får besked . 

Att bygga upp ett sådant förråd av färdiga artiklar, dvs färdiggranskade och färdig-
reviderade manus, kräver en mycket stor ansträngning av hela Sociologisverige . Om 
de flesta som får frågan om granskningsuppdrag också verkligen accepterade uppdra-
get kommer det att lyckas . Det kräver också en stor ansträngning av den nya redak-
tionen att så att säga komma ifatt och inte arbeta för nästa nummer utan för tre num-
mer fram i tiden . Som avgående redaktör vill jag bidra till den kraftsansträngningen 
genom att med er läsares hjälp försöka överlämna så många färdiggranskade manus 
som möjligt till den nya redaktionen .

Det har varit roligt att vara redaktör för Sociologisk Forskning! Kring varje publice-
rad artikel är det ett helt moln av brevväxling som länkat mig samman med manusför-
fattarna, sociologer och samhällsvetare i hela landet och även utomlands . (Gästkröni-
korna har varit författade i Japan, Australien, Iran, Turkiet (2 st), Grekland, England (2 
st) och Sverige .) De intensiva och trevliga kontakterna med manusförfattarna har inne-
burit att det faktiskt varit en mycket social sak att arbeta som redaktör . Med redaktörs-
redigeringen ovanpå manusförfattarens revidering efter granskarna har jag också kun-
nat känna mig nöjd över kvaliteten på de artiklar som publicerats . Och tidskriften har 
haft en utmärkt och livfull recensionsavdelning som Sverre Wide skött .

Vad gäller innehållet, speglar registret över Sociologisk Forskning 2009–2011 den 
sociologi vi vill ha? Jämför med vår beskrivning av tidskriften till databasen Jstor 
 nedan . Det kan vi diskutera när vi ses på Sociologidagarna i mars! 

Hedvig Ekerwald, Redaktör
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description	of	sociologisk	Forskning	(Jstor)

Sociologisk Forskning (Sociological Research) is the Journal of the Swedish Sociological Association .  
 It is a peer reviewed quarterly journal that was started in 1964 . The journal welcomes original works  
of sociological interest written not only in Swedish but also in Danish and Norwegian . Each issue  
contains a section of book reviews and commentaries, as well as an article written by an invited schol ar 
in English . Published articles have abstract in English, and the journal is ranked by the Web of Science . 
The journal is broad and pluralistic . It contributes to the discussion among sociologists from different 
subfields, and it enriches sociology with social science insights of sociological relevance from the neigh-
boring disciplines . The journal brings its readers to the research frontier of Swedish sociology . 




