
Sociologisk Forskning, Web of Science 
och Sociological Abstracts
Som ett led i Nordiska sociologförbundets strävan att synliggöra nordiska sociologer 
för varandra börjar vi detta nummer med en ovanlig artikel, en intervju med en ledan-
de norsk sociolog, Smärta, skönhet och sociomaterialitet: En intervju med Dag Østerberg 
om begreppen form, förändring och socialitet . 

Därefter följer Skilsmässor och separationer: Betydelsen av rollspecialisering och jäm-
ställdhet . Internationell forskning hävdar att klara, uppdelade könsroller hänger sam-
man med stabila äktenskap . Men med data från Longitudinella Integrationsdata basen 
för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier visar den här artikeln att i dagens 
 Sverige är det snarare så att om makarna delar arbetet i familjen mer jämlikt så håller 
äktenskapen längre .

Dag Østerberg talar om att ”vi hele tiden inngår med materien i en sosiomateriell 
form” och hans begrepp för detta är sociomaterialitet . Det angår nästa artikel som 
handlar om trafiken, en typiskt sociomateriell form . Det är Ungdomars samtal kring 
risker: Relationen mellan riskförståelse och platsanknytning som bygger på fokusgrupps-
intervjuer med ungdomar . Den utvecklar teori kring hur vi kan förstå vad plats i bred 
mening kan betyda för hur ungdomar tar risker i trafiken . 

Vår engelska gästkolumnist Vron Ware gjorde i sin studie Beyond the Pale (1992) 
ett bidrag till intersektionell teori redan innan begreppet fanns . Hon visade socio-
logiskt och historiskt de komplicerade sambanden mellan kön, krig och slaveri . I krö-
nikan Why whiteness studies needs to think about warfare diskuterar hon utifrån sin nu 
pågående studie av kvinnor i den brittiska armén om dagens krig i Irak och Afgha-
nistan . Vilka av de som kämpar ”för fosterlandet” i brittiska armén har rätt att vara 
medborgare i Storbritannien?

Förutom recensionerna finns i detta nummer även ett replikskifte om prostitu-
tionsavhandlingen som recenserades i förra numret . 

I det här numret har Sociologförbundet lämnat över ordet till Ulla Björnberg som 
leder anordnandet av världskongressen för sociologer i Göteborg nästa år . Tillsam-
mans med ISA:s ordförande Michel Wieviorka och vice ordförande Hans Joas är det 
Björnberg som såsom ordförande i den lokala organisationskommittén inbjuder till 
kongressen . Men kongressen bärs upp av alla oss sociologer i Sverige så låt oss ses i 
Göteborg 11–17 juli nästa år!

För övrigt har jag nyligen sökt det livsviktiga tidskriftsstödet till Sociologisk Forsk-
ning från Vetenskapsrådet . I år skrev de att de avsåg att ”koncentrera stödet till ett 
mindre antal tidskrifter av hög vetenskaplig kvalitet” . De ville bara finansiera tid-
skrifter som ”regelbundet indexeras” av vissa databaser . De exemplifierade med fem 
data baser och vi indexeras regelbundet i två av dem, Sociological Abstracts och Web 
of Science . Att vår tidskrift faktiskt redan indexeras internationellt av en rad ytter-
ligare databaser beror nog på att ämnet sociologi är så jämförelsevis gammalt inom 
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den unga samhällsvetenskapen och att det är så starkt internationaliserat, något som 
bland annat  visas i världskongressen i Göteborg nästa år .

Ansökan till Vetenskapsrådet gjorde det klart att bibliotekskunskap och kunskap 
om indexering och rankning är viktigt för tidskriftens överlevnad . Ranknings problem 
tas upp i recensionen i detta nummer av D . K . Simontons bok Creativity in  science . 
Där sägs det något utmanande att den bästa prediktorn för hur mycket en forskares 
arbeten citeras är antalet arbeten forskaren publicerat, inte arbetenas kvalitet . Vi får 
säkert anledning att återkomma till denna fråga . 
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