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Sociologförbundet har ordet

Sociologisk forsknings nya hemsida  
och Sociologidagarna 2020

I samband med årets första nummer har Sociologisk forskning fått en ny hemsida 
på internet och ett mer professionellt och modernt uttryck. Styrelsen vill passa på att 
uttrycka vår stora entusiasm över detta. Den nya hemsidan är utan tvekan ett rejält 
visuellt lyft för tidskriften. Plattformen (OJS) ger dessutom möjlighet till ett mer 
effektivt redaktörsarbete, samtidigt som kommunikationen mellan författare, gran-
skare, och redaktion fortsättningsvis kommer att följa den standard som har etablerats 
internationellt. Den nya hemsidan skall ses som en del av ett mer långsiktigt arbete 
att synliggöra och stärka svensk sociologi. Styrelsen riktar ett varmt tack till Sara 
Eldén, Christofer Edling, och Anders Hylmö för deras arbete med att ta fram den 
nya hemsidan. 

Parallellt pågår en förnyelse av Sociologförbundets hemsida. Enligt plan kommer 
förbundets hemsida lanseras under året. Vi kommer här finna ett uppfräschat visuellt 
gränssnitt och ett mer användarvänligt verktyg för hantering av medlemskap. 

Även planeringen av Sociologidagarna 2020 är i full gång. Sociologidagarna är 
förbundets mest omfattande regelbundna åtagande, vid sidan av Sociologisk forsk-
ning. Det står nu klart att nästa konferens anordnas av sociologerna vid Stockholms 
universitet. Konferensen kommer således att vara i Stockholm, och närmare bestämt i 
Aula Magna 18 – 20 mars 2020. Aula Magna ligger på universitetets campusområde, 
och är där de årliga Nobelföreläsningarna hålls numera. Vi kan stolt meddela att 
Jeffrey Alexander (Yale University) och Melinda Mills (University of Oxford) kommer 
att hålla anföranden.  I övrigt kommer upplägget påminna om tidigare konferenser, 
om än med vissa justeringar efter de lokala arrangörernas önskemål. Styrelsen vill 
redan nu flagga för förbundets pris för bästa avhandling i sociologi, som kommer att 
delas ut i anslutning till Sociologidagarna i Stockholm. Detaljerad information om 
nomineringsförfarandet ges vid ett senare tillfälle, och kommer i sedvanlig ordning att 
återfinnas under denna rubrik i nästa nummer av Sociologisk forskning. En officiell 
inbjudan till Sociologidagarna 2020 distribueras innan sommaren.

En viktig uppgift för förbundet är att representera Sverige i de nordiska (NSA), 
europeiska (ESA), och internationella (ISA) sociologförbunden. Vårt inflytande är 
generellt större i det Nordiska sociologförbundet, även om vi i viss utsträckning också 
har möjlighet att påverka inriktningen av de internationella förbundens arbete. Vid 
sidan av Christofer Edling (Lunds universitet) och Sverre Wide (Örebro universitetet 
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och Högskolan Dalarna), ingår vår kassör Erika Willander (Uppsala universitet) i 
styrelsen för det Nordiska sociologförbundet. Förutom att arrangera en konferens 
vartannat år (nästa konferens är i Oslo, 5 – 7 augusti 2020), är det Nordiska sociolog-
förbundet ansvarig för tidskriften Acta Sociologica (Sage förlag). Jón Gunnar Bernburg 
och Sigrún Ólafsdóttir från Island är de nya redaktörerna för tidskriften. Styrelsen 
har fått i uppdrag att föreslå nya konsulterande redaktörer för Acta, ett arbete som vi 
nu har inlett.

Kenneth Nelson & Arvid Lindh
Styrelseledamöter för SSF 
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