Sociologförbundet har ordet

Uppåt och framåt!

Den nya styrelsen har nu träffats ett antal gånger och så smått börjat lägga upp
riktlinjerna för förbundets fortsatta arbete att stärka svensk sociologi. Till hösten
kommer vi att konkretisera vårt kommande arbete, som i mångt och mycket tar
avstamp i de frågor som lyfts fram av tidigare styrelser. Det handlar dels om
sociologins ställning i den svenska skolan, dels om sociologins roll i svensk samhällspolitisk debatt. Vi kommer också verka för en breddning av sociologförbundet
och arbeta för att fler tvärvetenskapliga institutioner aktivt engagerar sig i vår
verksamhet. I kommande nummer av Sociologisk Forskning kommer vi informera
hur dessa åtaganden fortskrider och lyfta fram olika aktuella frågor som styrelsen
arbetar med.
Förbundet vill ta tillfället i akt att uppmärksamma Lundaredaktionens utveckling av vår tidskrift Sociologisk Forskning. Arbetet har varit ambitiöst och
tagit sikte på förbättringar inte bara av innehållet och relevans, utan även när det
gäller internationalisering och spridning. Den återkommande intervjuserien med
välrenommerade internationella sociologer är ett lyft och bjuder på perspektiv
och friska fläktar från vår sociologiska omvärld. Förmågan att med kort varsel
och tajming åstadkomma temanummer av hög relevans har bidragit till förhöjd
aktualitet och att sociologiska analyser och kommentarer till samhällsutvecklingen
sker här och nu. Föreliggande nummer, Det svenska politiska landskapet inför valet
2018, är ett utmärkt exempel. Ett annat exempel är det så kallade "Trumpnumret",
Look at what's happening in Sweden, där redaktionen uppmanade sociologer att
skildra det samtida svenska samhället på basis av empirisk forskning som kan
klargöra, nyansera eller motsäga "fakta" som enbart syftar till politisk poängjakt.
Innehållet var mycket välkommet, inte minst våra amerikanska kollegor har visat
intresse för numret. Det är onekligen så att engelska texter har en större läsekrets.
Jämte svenska manus har redaktionen alltså öppnat upp för engelska texter men
också norska och danska manus välkomnas. Det borgar dels för ett större inflöde
av manus, dels att tidskriften sprids i vidare cirklar.
Styrelsen är mycket nöjd över insatsen och gläds åt att Lundaredaktionen, under
ledning av Sara Eldén och Christofer Edling, jobbar vidare med tidskriften även
under 2019. Därefter är det dags för en ny redaktion att ta över. Om det finns
intresse för uppdraget vid din sociologimiljö, är du välkommen att höra av sig till
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undertecknade för att få veta lite mer. Likaså är du välkommen att höra av dig till
styrelsen med förslag på frågor som du tycker att vi borde uppmärksamma och
arbeta vidare med.
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