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Sociologförbundet har ordet

Det är flera som frågat om det inte blir något årsmöte i år . Svaret är, ”nej det blir inget 
årsmöte, men Sociologidagarna kommer att äga rum nästa år” . Så alla ni som har en 
uppsats ni vill lägga fram, eller bara känner ett sug att träffa andra sociologer, får ha 
tålamod tills i mars 2012, då Sociologidagarna kommer att äga rum i Stockholm . Då 
hoppas vi på stor uppslutning! 

I styrelsen är vi bland annat i färd med att planera dessa dagar, men vi håller ock
så på att skicka iväg alla årgångar av Sociologisk Forskning för digitalisering så att de 
kan läggas in i databasen JSTOR . I arbetet med det har nästan femtio års produktion 
kunnat överblickas . Det har genom åren förekommit en hel del debatter, förutom rena 
artiklar . Intressant är också profetior om framtiden, inte minst när man sitter med fa
cit i hand . Ett inslag som flera sociologer talat om är att tjänstebedömningar tidigare 
publicerades i Sociologisk Forskning; 1986 publicerades faktiskt bedömningen av en 
tjänst i Lund, i övrigt var det i medlemsbladet Sociolognytt som tjänsteutlåtandena 
publicerades under många år .

Det är vår förhoppning att de bästa uppsatser som presenteras i Stockholm nästa 
år kommer att skickas in till Sociologisk Forskning . Det är värt att påpeka att vår tid
skrift är med i rankingsystemet Social Science Citation Index . Detta i kombination 
med JSTOR gör vår tidskrift till ett attraktivt medium för publicering, vilket kan 
vara värt att påminna om i tider av utvärdering .

Genom det svenska förbundets medlemskap i det Nordiska sociologförbundet har 
vi en nära kontakt med de övriga förbunden . Nordiska Sociologförbundets konferens, 
som äger rum vartannat år, är i år i Oslo 4–7 augusti . Sociologin i Norge har nyligen 
inte bara utvärderats; även en lista på centrala sociologiska verk har presenterats–en 
norsk sociologikanon . 25 texter har valts ut av en grupp sociologer med varierande 
bakgrund och ålder . Även om man kan vara tveksam till om man överhuvud skall ha 
en kanon, och kanske än mer om man skall ha en nationell kanon, är det, precis som 
tjänsteutlåtande, exempel på frågor som leder till debatt och som väcker intresse bland 
sociologer . Vi kan lova att Sociologförbundet inte kommer med en kanon till 2012, 
men kanske kan det bli en fråga bland andra att debattera . 
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