
Nationella traditioner,  
begrepps användning samt  
återblickar på Sociologförbundets  
årsmötes konferens 2008
I föreliggande nummer av Sociologisk forskning fortsätter redaktionen på den väg som 
vi slog in på år 2007, nämligen att ge tillbakablickar på Sociologförbundets årsmö-
teskonferenser. 

I sedvanlig ordning är innehållet disponerat så att analysartiklarna ligger främst. 
Först ut är en artikel med titeln ”Mellan etnologi och modern sociologi: K. Rob. V. 
Wikman som medlare i Finland och Sverige”. Med utgångspunkt i Wikmans fors-
kargärning inom både svensk och finsk sociologi och med ett komparativt perspektiv 
diskuterar författarna den moderna sociologin med särskilt fokus på formandet av na-
tionellt präglade sociologitraditioner.

Härnäst kommer en artikel med titeln ”Ålderism – ett fruktbart begrepp?” Förfat-
tarna tar i denna artikel avstamp i en socialgerontologiskt tradition på begreppet ålde-
rism. Avsikten är att med utgångspunkt i socialgerontologi dels ge en översikt om ett 
begrepp som fått stor genomslagskraft i forskning om äldre dels att med sociologisk 
förståelse ge ett bidrag till svensk äldreforskning genom att kritisera konsekvenserna 
av dess användning och definitioner. 

Härefter följer recensioner, denna gång 4 till antalet. Gäst i detta nummer är  
Arlie Hochschild, professor i sociologi vid University of California, Berkeley USA. 
Vid  årets årsmöteskonferens var professor Hochschild en av de inbjudna gästerna. 
Hennes artikel med titeln ”Feelings in Sociology and the World” behandlar känslor-
nas sociala natur och den bildar övergången till den del av detta nummer som foku-
serar på konferensen. 

På en kolumn skriven av konferensarrangören Roine Johansson, följer anföranden, 
författade av konferensdeltagare och omarbetade för att passa tidskriftens format. 
Tanken är främst att ge läsaren smakprov på konferensens innehåll och spännvidd 
men även, och nog så viktigt, uppmuntra anförandebidragarna att på sikt utveckla sin 
alster till artiklar eller böcker. 

Sista ordet ges i sedvanlig ordning till Sociologförbundet. Den här gången är det 
Ildikó Asztalos Morell, ledamot i Sociologförbundets styrelse, som fört pennan.

Redaktionen önskar sina läsare en skön sommar!
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