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G öran Ahrne är professor i sociologi vid Stockholms universitet 
och dessutom verksam vid SCORE (Stockholm Center for Organi
zational Research). Han har bl.a. sysslat med komparativ forskning 
om klasstruktur och klasskillnader. Under senare år har han fram
för allt ägnat sig åt studier av frågor om organisationsteori och sam
hällsteori. Hans senaste publicerade böcker är Social Organizations. 
Interaction inside, outside and between organizations. Sage, 1994 och 
Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 
1950-tal till 90-tal. Korpen, 1996 (tillsammans med Roman och 
Mats Franzén).

Klas Borell är fil. dr. i sociologi och verksam som universitetslek
tor vid Institutionen för socialt arbete, Mitthögskolan. Han har ny
ligen givit ut böckerna Samhället som nätverk (tillsammans med 
Roine Johansson) och A tt spegla verkligheten (tillsammans med 
Sten-Olof Brenner). Borell arbetar för närvarande med ett forsk
ningsprojekt om svårigheterna för kommuner och landsting att 
samordna insatser inom hemtjänst och hemsjukvård.

Thom as Brante är professor i sociologi vid Högskolan i Örebro. 
Hans forskning är främst inriktad på teoretisk sociologi, samt på 
moderna vetenskapsbaserade kontroverser. Några av hans verk 
inom området är Vetenskapens struktur och förändring (1980), Veten
skapens sociala grunder. En studie av konflikter i forskarvärlden 
(1984), Anthony Giddens och samhällsvetenskapen (1989) och Epide
misk masspsykos eller reell risk? En sociologisk studie av kontroversen 
kring elöverkänslighet (1995).

Per-Anders Forstorp är fil. dr. i kommunikation och forskar
assistent vid Tema Kommunikation, Linköpings universitet. Han 
har skrivt om litteraturläsning, textpraktiker och kulturell identitet 
i folkrörelserna. Han forskar i gränslandet mellan sociologi och 
moralfilosofi om moralisk och politisk diskurs i utvecklingen av 
transporttekniska system, i media, politik och krigsmakten.
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Lars H ansen är doktorand vid Sociologiska institutionen, Göte
borgs universitet. Hans avhandling kommer att handla om föränd
ringar i yrkesroller och yrkesstruktur på den moderna arbetsmark
naden.

Bo Isenberg är doktorand vid Sociologiska institutionen, Lunds 
universitet. Han skriver en avhandling om modernitet och kon- 
tingens.

Thom as Johansson är fil. dr. i sociologi och legitimerad psyko
log. Han har skrivit en rad böcker och artiklar i kultursociologi och 
socialpsykologi. Här kan nämnas: Rutinisering och reflexivitet: En 
introduktion till Anthony Giddens (1995), Socialpsykologi och moder
nitet (1996), Kultursociologi (tillsammans med Fredrik Miegel) och 
senast Den kultiverade kroppen: Gymkultur, friskvård och estetik 
(under utgivning på Carlssons förlag).

Åke N ilsén är doktorand vid Sociologiska institutionen, Lunds 
universitet och koordinator för Centrum för ungdomsforskning 
vid Lund universitet. Han skriver på en avhandling om fenomeno- 
logisk sociologi.

A nna O lsson är doktorand vid Institutionen för idéhistoria vid 
Umeå universitet. Hon arbetar f.n. på en avhandling med arbets
titeln Samhällsvetenskapen i industrisamhället: Sociologi och social
vetenskap i 1940- och 1950-talens Sverige. I avhandlingen sätts socio
logins etablering i fokus för att belysa samhällsvetenskapens expan
sion och tidens samhällssyn.

Sverker Sörlin är idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid 
Umeå universitet. Bland hans böcker märks Framtidslandet: Debat
ten om Norrland och naturresurserna under det industriella genom
brottet (1988) och Naturkontraktet: Om naturumgängets idéhistoria 
(1991). Vetenskapssociologiska perspektiv finns i bl.a. Denationali
zing Science: The International Contexts o f Scientific Practice (co-ed, 
1993), De lärdas republik (1994) och Universiteten som drivkrafter 
(1996).
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R olf T örnqu ist är docent i sociologi och verksam vid Sociologis
ka institutionen, Göteborgs universitet. Han har publicerat artiklar 
inom historisk kultursociologi och nyligen avslutat en studie om 
präster och församlingsbor på svensk landsbygd mellan 1750 och 
1850. Nu arbetar han med ett projekt för Byggforskningsrådet om 
Sociala planeringsfiilt för boendet i Sverige samt med en studie om 
sociologiska perspektiv på gatukampen i Weimarrepubliken mellan 
socialister och nationalsocialister.

Per W isselgren är doktorand vid Institutionen för idéhistoria, 
Umeå universitet. Han skriver för närvarande på en avhandling 
med arbetstiteln »Lorénska stiftelsen och den sociala frågan: Bidrag 
till den moderna svenska samhällsvetenskapens historia». Perspek
tivet i avhandlingen kan beskrivas som vetenskapshistoriskt och 
vetenskapssociologiskt. Två teman som behandlas är förhållandet 
mellan socialvetenskap och socialpolitik samt relationen mellan de 
två kunskapsområdena litteratur och naturvetenskap.
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