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Redaktören har ordet
Detta nummer av Sociologisk Forskning präglas av de nyligen genomförda Sociologi-
dagarna Uppsala . Vi publicerar nämligen här de anföranden som hölls av Pierre- Michel 
Menger, ”Academic work: A tale of essential tension between research and teaching” 
och Judy Wajcman, ”Pressed for time: The digital transformation of  everyday life”, 
med förhopningen att de som var med i Uppsala på nytt skall kunna begrunda dessa 
intressanta föredrag och att också de av våra läsare som inte var när varande skall 
kunna ta del av dem . Vi publicerar också Stefan Svallfors’ tankeväckande  anförande 
”Uthållig kreativitet – tills döden skiljer oss åt: Tre faror, två demoner, tio budord” 
och ett ”Sociologförbundet har ordet”, där förbundets nytillträdde ord förande Tora 
Holmberg rapporterar från konferensen . Vad gäller Sociologisk Forskning så beslöt 
förbundsstämman i Uppsala att redaktionen från och med 2018 flyttar till Lund . 
 Vidare har förbundet fått en ny vice ordförande i Katarina Jacobsson (LU), och hon 
blir därmed också ny ansvarig utgivare för Sociologisk Forskning .

I detta nummer publicerar vi vidare tre artiklar . Åsa Ritenius Manjer och Ulla  Melin 
Emilsson undersöker i ”Non-take up i det svenska välfärdssystemet: Om  be tydelsen 
av social position för kvinnors beslut kring mammografiscreening”, vilken roll social 
position kan ha för kvinnors beslut att avstå från mammografi screening . De visar bl .a . 
att kvinnor i olika grupper avstår av delvis olika skäl, ett faktum som borde ha stor be-
tydelse för olika typer av förebyggande arbete inom välfärdsområdet . I den andra ar-
tikeln, ”När kallet ställs på sin spets: Pensionering ur ett existenssociologiskt perspek-
tiv”, använder och utvecklar Mattias Bengtsson och  Marita Flisbäck begreppet ”kall” 
för att förstå existentiella betydelser av och strategier inför det att ålders pensioneras . 
I den tredje artikeln, ”Normalisering av ung domar i problem  genom styrning av för-
äldrar: Från strukturella orsaksförklaringar till familje centrerade lösningar”, analy-
serar Vanja Lozic diskrepansen mellan hur olika aktörer förklarar/ konstruerar olika 
”ungdomsproblem” och åtgärder för att komma till rätta med dem . Och även om det 
enligt Lozic är förståeligt att enskilda aktörer har ett  individ- eller familjefokus i sina 
åtgärder (på bekostnad av ett fokus riktat mot  samhälleliga strukturer), är det också 
ett problem . För, avslutar Lozic, det går till slut inte ”att särskilja disci plinerande makt 
från empowerment och normalisering” . 

Som vanligt publicerar vi också ett antal recensioner . Redaktionen vill härmed 
 passa på att framföra ett stort tack till Tobias Samuelsson, som arbetat med dessa 
 recensioner, och med recensionerna i många tidigare nummer . Tobias Samuelsson har 
under flera års tid varit tidskriftens recensionsredaktör och har i den rollen utfört ett 
viktigt arbete i Sociologisk Forskning .

Sverre Wide, redaktör






