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Sociologförbundet har ordet
Under Sociologdagarna i Stockholm 2012 tillträdde den 16 mars en ny styrelse för
förbundet. Vi i den nya styrelsen känner ett stort ansvar gentemot de visioner och
handlingsplaner som påbörjades under den tidigare styrelsen ledd av Mikael Carleheden och som genomfördes av den avgående styrelsen ledd av Patrik Aspers. Styrelsen
under Carleheden förberedde det organisatoriska förändringsarbete som skulle ge Sociologförbundet förutsättningar för en starkare ekonomi med institutionellt medlemskap vid sidan av individuella medlemskap. Styrelsen under Aspers har fullbordat de
organisatoriska förändringarna och institutionellt medlemskap infördes från och med
2011. Femton svenska sociologimiljöer är nu institutionella medlemmar. Den avgående styrelsen har även infört ett nytt upplägg av förbundets konferenser. Vi har nu
upplevt våra första sociologidagar som framöver kommer att äga rum vartannat år.
Nästa tillfälle blir 2014 då Göteborg tar över stafettpinnen från Stockholm. Stockholms Sociologidagar bar vittne om det kloka i den nya satsningen på mer ambitiösa
arrangemang med två års mellanrum. Konferensen besöktes av ett rekordstort antal
svenska deltagare; mer än tvåhundra följde de intellektuella mötena under fyra dagar.
Det var en kraftsamling som gav gensvar i Sociologisverige och som understryker det
starka stöd som finns för ett mer robust och företagsamt förbund.
Den avgående styrelsen genomförde även arbetet med en ny hemsida för förbundet. Syftet är att ge en tydlighet i kommunikationen och bättre binda samman sociologimiljöer i Sverige. Kontaktpersoner har nu tillsatts i de flesta miljöerna. Deras
uppgift är att se till att information om lediga tjänster, kurser, program, litteraturlistor, seminarier, m.m. förs in på hemsidan. Ambitionen är att hemsidan ska vara ett
levande och informationsrikt forum för svensk sociologi varigenom aktiviteter bättre
ska kunna koordineras och integreras. Den avgående styrelsen i samarbete med den
gamla redaktionen för Sociologisk forskning har även tagit initiativ till att påbörja ett
arbete med att digitalisera alla årgångar – närmare femtio års vetenskaplig produktion
– så att de kan läggas in i databasen JSTOR. Detta tillsammans med att tidskriften
nu är med i rankningssystemet Social Science Citation Index gör vår tidskrift till en
än mer attraktiv publiceringskanal för svenska sociologer.
Kort sagt, den nya styrelsen har ett omfattande förändringsarbete att förvalta på
bästa sätt. Vi har lämnats med ansvar över ett förbund i medvind tack vare våra föregångare. Vi kommer att fortsätta våra kollegors arbete med att stärka svensk sociologi
och sträva efter att skapa ett Sociologförbund som skall vara en naturlig mötesplats
för alla studerande och yrkesverksamma. En konkret fråga som vi kommer att ägna
mycket av vår kraft åt är att få till stånd gemensamma forskarkurser — både för att
minska kostnaderna för de enskilda institutionerna och för att höja kvaliteten på forskarutbildningarna. Det har pratats länge om gemensamma forskarkurser utan att de
har kunnat arrangeras. I dagens läge med krympande forskarutbildningar är vi ställda inför ett akut behov att samordna våra resurser för att erbjuda forskarstuderande
en kvalitetsutbildning med chansen att kunna möta och träffa sina kollegor från an-
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dra sociologimiljöer; inte bara här i Sverige utan även i övriga Norden. Vi kommer att
söka samarbete med det Nordiska Sociologförbundet för att försöka få till stånd nordiska forskarkurser. Vi tror att en samordning av forskarutbildningen med våra grannländer kan vara till stor nytta för svensk sociologi. Nya kontakter kan då skapas bland
morgondagens sociologer och leda till framtida forskningsprojekt och samarbete. Det
är dags att ta steget från ”snack” till handling!
Slutligen vill vi påpeka att vi är öppna för nya visioner för ett kraftfullt sociologiämne i Sverige. För att fortsätta det arbete som redan har inletts vill vi formulera nya
visioner och handlingsplaner för förverkligande. Till det arbetet behöver vi förslag
och idéer. Ta gärna kontakt med en styrelsemedlem och framför Dina inlägg i den
pågående diskussionen. Sociologförbundets huvudsakliga uppgift, att stärka svensk
sociologi, är något vi alla svenska sociologer gör tillsammans.
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