

Introduktion
Välkomna till nummer 1, 2021, av Socialvetenskaplig tidskrift. Nu har det gått ett
år sedan redaktionen vid Linköpings universitet tog över. Det har varit ett minst sagt
omvälvande år. Knappt hade vi hunnit påbörja arbetet förrän allas vår vardag förändrades i grunden. Dock verkar inte pandemin ha hindrat flödet av bidrag till tidskriften, vilket vi är mycket glada för. Covid-19-pandemin är också orsaken till att
vi har haft ett call ute för ett specialnummer med arbetsnamnet I pandemins spår:
Socialvetenskapliga perspektiv på covid-19. Vi planerar att det ska bli det sista numret
för 2021.
När vi summerar förra årets artiklar och texter är vi glada över att vi har publicerat
innehåll som är författat vid så många som 13 av landets lärosäten. Många artiklar
är också samförfattarskap mellan flera lärosäten. Det är inte lika vanligt med bidrag
som kommer utanför universitet och högskola. Endast en sådan artikel publicerades,
i form av ett samarbete mellan en kommunal verksamhet och forskare. Vi har haft en
kraftig övervikt av kvinnliga författare – så mycket som tre gånger fler än manliga författare. Kanske är det så enkelt som att det är en spegling av det socialvetenskapliga
forskningsområdet. Men det är ändå värt en fundering.
Ämnesmässigt var variationen stor. I texterna rymdes analyser av äldreomsorg,
sociala aspekter av psykiatrisk vård och social barnavård, som kan ses som självklara
i tidskriften. Men där publicerades också analyser av barnböcker, av hälsodebatter
och socionomutbildningens styrdokument, för att bara nämna några ämnen. Var inte
rädda för att skicka in manus även om ni kanske tänker att det inte är ”mitt i prick”
socialt arbete. Tidskriften är socialvetenskaplig, i bred bemärkelse, och vi vill skapa
dialog och möjliggöra nya infallsvinklar på sociala frågor och problem.
Det hoppas vi att det nya numret också ska göra. Här undersöker bland annat
Staffan Johansson och Andreas Johansson hur politiker och tjänstemän använder sig
av kvalitetsmätningssystemet Öppna jämförelser (ÖJ). Jan Amcoff har vidare studerat
socialbidragstagares flyttande mellan kommuner och ger ett bidrag till diskussionen
om så kallad social dumpning. Gabriella och Roberto Scaramuzzino intresserar sig för
civilsamhällets ledare och deras utsatthet för hat, hot och kränkningar. Åsa Backlund,
Katarina Thorén och Tommy Lundström har analyserat ”flyktingkrisen” och hur
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socialtjänsten svarade på de ensamkommande barn som kom till Sverige i mitten på
2010-talet. Den sista artikeln, skriven av Allan Lidström, är en teoretiserande analys av
evidensbaserad praktik och hur den förstås av verksamheter som arbetar med personligt ombud. Numret avslutas med recensioner av två aktuella böcker.
Under året har vi arbetat med förändringar i tidskriftens administration och hantering av bidrag. Från och med 2021 tar vi emot bidrag via ett webbaserat tidskrifts- och
publiceringssystem. Numera skickar ni in bidrag via www.socvet.se. Vi kommer dock
även ett tag framöver att ta emot bidrag via mejl: socialvetenskapligtidskrift@ikos.liu.se.
På vår webb finner ni också de böcker som kommit in till redaktionen och som är
aktuella för recension.
I introduktionen till det första numret 2020 skrev vi att vår ambition bland annat
är att bidra till en livaktig diskussion om aktuella frågor och teman, inte minst frågan
om vad socialvetenskap kan handla om. Som ett led i den strävan inför vi från och
med kommande nummer en ny form av text i tidskriften. Förutom vanliga debattartiklar välkomnar vi nu också repliker på texter som publicerats i tidskriften.
Välkomna alla till ännu ett år fyllt av bred socialvetenskaplig forskning och
diskussion!
Karin Osvaldsson Cromdal, korresponderande redaktör
Magnus Dahlstedt, ansvarig utgivare
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