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Redaktören har ordet
I detta nummer av Sociologisk Forskning publicerar vi tre artiklar . Den första artikeln, 
”’Ni är inte välkomna i vårt fina Malmö’: Premisser för samhällsgemenskap i kamp mot 
organiserad brottslighet” är en ideologikritisk undersökning av en brottsförebyggande 
och identitetsstärkande kampanj från Malmö stad . Den andra artikeln, ”Definitioner 
av våld i överlevandes berättelser efter kriget i Bosnien”, utgår från en narrativ ansats och 
undersöker hur överlevande från kriget i  Bosnien uppfattar och konstruerar de särskilda 
former av våld som förekom under kriget . Artikeln utgör ett bidrag till förståelsen av de 
sociala processer som formade och fortsatt formar människors upplevelser och förståelse 
av detta krig, men också mer allmänt till diskussionen av berättelser och berättandets 
betydelse för förståelsen av våld . Den tredje artikeln, ”Humorforskning i svenska orga-
nisationer och arbetslivssammanhang: En litteraturöversikt”, är, som framgår av titeln, 
en forskningsöversikt över svensk forskning om humor, med särskild fokus på arbetsli-
vet . Vi i redaktionen är glada åt att i detta nummer kunna publicera en artikel av detta 
slag och vi vill påminna våra läsare om att ni gärna får skicka också forskningsöversik-
ter av detta slag till vår tidskrift . Som vanligt följs artiklarna av ett antal recensioner av 
aktuell litteratur och av ett kortare ”Sociologförbundet har ordet” som denna gång rap-
porterar från arbetet i vårt Europeiska sociologförbund, ESA .

Nästa år, 11–13 augusti, hålls Nordiska Sociologförbundets 28:e konferens i 
 Helsingfors (www .nsa2016 .org) . Sociologisk Forskning kommer att vara där och del-
ta dels i ett editors’s meeting med redaktörer från ett antal nordiska sociologitidskrif-
ter, dels i en semi plenar session: Publishing in national languages: To whom and why? 
Det första mötet handlar om att utbyta erfarenheter och knyta kontakter mellan oli-
ka nordiska redaktioner . Det större mötet erbjuder ett viktigt tillfälle att tillsammans 
med läsare och författare diskutera fördelar och problem med att i huvudsak publi-
cera material på inhemska språk . Sociologisk Forskning kommer också att närvara 
 vid Sociologidagarna som kommer att hållas 10–12 mars nästa år i Uppsala  (www .
sociologi dagarna2016 .se) .

Avslutningsvis vill jag denna gång passa på att tacka alla de många granskare som 
bedömer våra manus och som på ett för redaktionen ovärderligt sätt bidrar till  arbetet 
med denna tidskrift .

Sverre Wide, redaktör




