
Från Göteborg till Yokohama

Hur olika kan vi få ha det som äldre? Hur stor skadeverkan sitter kvar av arbetslivets 
slitningar när vi väl pensionerat oss? Och hur blir det om vi skjuter upp pensionering-
en? Går det att fortsätta arbeta efter 65 års ålder bara i yrken som inte innebär kropps-
liga ansträngningar, dvs i de mer välbetalda yrkena? Den första artikeln, After Work: 
En longitudinell studie i arbetsmiljöns långsiktiga inverkan på sambandet mellan socio-
ekonomisk position och äldres ohälsa, bygger på en analys av två unika longitudinella 
material, dels Levnadsnivåundersökningarna för 1968 och 1981, dels Undersökning-
en om äldres levnadsvillkor för åren 1992, 2002 och 2004 . Genom denna upplägg-
ning kan forskarna följa samma individer från den yrkesverksamma tiden till pen-
sionstiden och jämföra villkor under arbetstiden och sjuk- och förslitningssymptom 
under tiden som pensionär . Det är alltså inte så att man frågat äldre om hur de minns 
att arbetsvillkoren var för tjugo eller trettio år sedan utan arbetsvillkoren är mätta när 
de fortfarande utövade sin påverkan .

Den andra artikeln, Motstånd och stöd: En studie av svenska muslimska församlingar, 
har kanske fått en än större aktualitet nu när vi vet vad valet resulterade i . Med ett 
nytt parti i riksdagen, med 5,7 procent av rösterna, finns det risk för att främlings-
fientligheten ökar . Men om vi lämnar samhällsnivån och går ner till den lokala nivån 
visar den här artikeln att vid de tillfällen och på de orter där det finns ett motstånd 
mot en muslimsk församling växer det också fram ett stöd för församlingen . Orten 
blir alltså till viss del polariserad . 

Gästkolumnen i detta nummer, Japanese Animation and Glocalization of Sociology 
är skriven av professorn i sociologi Kiyomitsu Yui från Kobe universitet i Japan . Han 
förestod två intressanta sessioner om sociologins historia i Japan vid världskongressen 
i sociologi nu i somras i Göteborg . Det var i Internationella sociologförbundets (ISA) 
forskningskommitté RC08 History of Sociology . Internationella Sociologförbundets 
nästa världskongress ska vara i Yuis hemland Japan, i Yokohama år 2014 . Kiyomitsu 
Yui skriver om den kulturform som Japan exporterat till världen, serieteckningar av 
det japanska slaget, Manga, och tecknad film, Anime, och relaterar dessa till moder-
niseringsteori och skillnaden mellan Japans och de västerländska ländernas moderni-
sering .

I Göteborg på världskongressen i sociologi valde Internationella Sociologförbun-
det en ny ordförande, Michael Burawoy . Han är ordförande från Göteborg 2010 till 
Yokohama 2014 för att sedan eventuellt omväljas . Denne sociologiprofessor i Berke-
ley, Kalifornien, blev känd för en bredare grupp sociologer när han som ordförande 
för amerikanska sociologförbundet förespråkade att sociologer ska eftersträva att vara 
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”public intellectuals” och intervenera i samhället . Det utlöste en stor debatt som pu-
blicerades i British Journal of Sociology 2005 . Nu har han ordet på den plats som an-
nars Sociologförbundets styrelse upptar . 

Den fråga som varit vår följeslagare ett tag, det automatiserade manuskripthante-
ringssystemet OJS, fungerar nu! Senast i morse den dag då detta skrivs i ett novem-
berregnigt Uppsala så kunde en kollega på ett enkelt sätt mata in sitt manuskript i sys-
temet . Gå alltså in på www .sociologiskforskning .se och mata in ditt manuskript som 
du vill få publicerat i Sociologisk Forskning . Fördelen med det är att du kan följa ditt 
manuskripts väg genom processen . Har ditt manus tilldelats granskare? Det blir syn-
ligt för dig i det här nya systemet . Att använda det är inte svårare än att köpa en tåg-
biljett på nätet eller sköta sin internetbank men det kräver att man vid första besöket 
laddar in sina personuppgifter . Som hjälp blinkar en röd hake vid de textavsnitt som 
du måste fylla i . (Under en övergångsperiod kommer vi ta emot manuskript även på 
tidskriftens e-postadress: sociologiskforskning@soc .uu .se .)

Det som väntar svensk sociologi under 2011 är Högskoleverkets utvärdering av äm-
net . Den sammanhållning vi har verkar kvalitetshöjande . De universitet och högsko-
lor som undervisar i ämnet sociologi träffades 10–11 november i Stockholm på vår 
sedvanliga Ämneskonferens . Det var under värdskap av Sociologiska institutionen vid 
Stockholms universitet och prefekt Karin Bergmark och ett 40-tal personer, mestadels 
från de ”gamla” lärosätena, deltog . Man diskuterade Sociologförbundets förslag från 
vårt årsmöte i Halmstad om institutionellt medlemskap och man informerades om de 
förändringar i befattningsstrukturen som inträder efter nyår (efter propositionen ”En 
akademi i tiden”) . Ämneskonferensen beslöt att vi träffas igen i november 2011 och 
då blir det i Göteborg .

För övrigt kan jag meddela att Sociologisk Forskning fått publiceringsbidrag från 
Vetenskapsrådet även för 2011 . Trots att Vetenskapsrådet tänker koncentrera stödet 
till ett mindre antal tidskrifter av hög kvalitet kommer vi med . Vetenskapsrådets mål 
är att bara finansiera tidskrifter som regelbundet indexeras av internationella databa-
ser . Så är fallet för Sociologisk Forskning . 

Hedvig Ekerwald
Redaktör
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