
FÖRORD

Från och med nästa  num m er av Sociologisk Forskning flyttar redaktionen från Örebro uni

versitet till Stockholm s universitet. Då vi i Örebro övertog redaktionen uttryckte vi en sä r

skild ambition med tidskriften under vårt redaktörskap. Vi framhöll a tt sociologin i m ånga 

fall riskerar a tt vara för blygsam och självkritisk. Det är e tt problem om sociologin lägger 

för mycket energi på intern reflektion istället för a tt använda sina teorier och m etoder för 

a tt s tudera aktuella sociala förhållanden och sam hällsförändringar. Vår ambition var a tt tid

skriften skulle ge m ånga exempel på såd an a  studier. Vi själva an se r a tt d e s s a  ambitioner 

lyckats. Vi har publicerat e tt sto r antal artiklar som  visar prov på sociologins förklarings- 

kraft, aktualitet och vitalitet. Det var i linje med denna ambition som  vi tog initiativ till d e t 

tem anum m er om välfärdssam hället som  nu föreligger. Tidigare har vi också publicerat e tt 

om fattande tem anum m er om medier och sam hälle, sam t artiklar om ungdomsvåld, nar

kotikakarriärer, de svenska böndernas situation inför EU-inträdet etc. Tidskriften har också 

innehållit e tt flertal viktiga bidrag till den sociologiska teori- och metodutvecklingen. Ett 

s to rt tack  riktar vi till de författare som  bidragit med artiklar.

En nyordning som  införts under denna redaktionsperiod är a tt vi konsekvent tilläm pat e tt 

refereesystem . Publicerade artiklar har g ranskats av personer utanför redaktionen. Ett s å 

dan t system  bidrar till a tt höja tidskriftens kvalitet. Vi vill här tacka sam tliga granskare som  

ställt upp. De finns namngivna på s is ta  sidan i de tta  nummer.

Vi läm nar nu över till den nya redaktionen. Ny redaktör är Denny Vågerö. Övriga i redaktio

nen är S usanne Alm, Martin Hörnqvist, llkka Mäkinen, Sten-Åke S tenberg  och Viveka Öst

berg, sam tliga verksam m a på Stockholm s universitet. Vi önskar den nya redaktionen lycka 

till!
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