
	 sociologFörbUndet	Har	ordet	 85

Verksamhetsberättelse Sveriges  
Sociologförbunds styrelse 2010-2012

Det råder nog inget tvivel om att det två senaste åren har inneburit den största för-
ändringen sedan förbundets tillblivelse . Förbundet startades 1961 och hade sitt första 
årsmöte 1962 . År 2012 firas 50-årsjubileum i och med Sociologidagarna 15–17 mars 
2012 med Sociologiska institutionen, Stockholms universitet som värd . Sociologida-
garna som våra träffar nu heter sker vartannat år, 2014 kommer de att förläggas till 
Göteborg, och när detta kommer i tryck har du förhoppningsvis redan anmält dig till 
denna begivenhet . Det finns skäl att vända blicken bakåt för att sammanfatta något 
kort vad styrelsen gjort under de två år den verkat . 

I och med att Årsmötet i Halmstad 2010 godkände den plan, inklusive nödvändi-
ga ändringar av förbundets stadgar för planens genomförande, som framlades av förra 
styrelsen under Mikael Carlehedens ledning, kunde ett stort förändringsarbete im-
plementeras . Den största förändringen utgörs av att medlemskap för sociologimiljöer 
 (institutioner) nu inte bara är en teoretisk möjlighet, utan genom ett gediget arbete, 
och ett mycket stort gensvar från sociologisverige, även en empirisk realitet . 

Denna förändring har möjliggjort en större satsning på Sociologidagarna, upp-
byggnad av en hemsida, men framförallt att vi kunnat lösa det alltmer trängande 
problemet med finansieringen av Sociologisk Forskning . Vi kan nu erbjuda miljöer-
na full ekonomisk ersättning för att härbärgera redaktionen . En hel del åtgärder har 
också vidtagits för att göra tidskriften än mer elektronisk . Det gäller den elektroniska 
 publiceringen via databasen JSTOR och via e-tidskriften Politiken . (Se gärna till att 
ditt bibliotek tillhandahåller full sökbarhet för Sociologisk Forskning .) Vår tidskrift 
som är med i Social Science Citation Index har en potential som kan utvecklas . 

Den nya redaktionen för vår tidskrift kommer inom en snar framtid att ligga vid 
Mittuniversitetet, och styrelsen vill tacka Hedvig Ekerwald i Uppsala för hennes pas-
sionerade insatser som redaktör för tidskriften under de senaste tre åren . Även om re-
daktionen kommer att förläggas och ledas från Mittuniversitetet är tanken att redak-
tionen skall ha tydliga kopplingar också till miljöer i övriga Sverige . Vi uppmanar alla 
svenska sociologer att, inte minst utifrån texter för Sociologidagarna, skicka in manus 
till Sociologisk Forskning . Ett elektroniskt manuskripthanteringssystem på adressen 
www .sociologiskforskning .se har under verksamhetsperioden kunnat implementeras 
och användningen av det kommer att utvecklas till fromma för skribenter, bedömare 
och redaktion . 

Den tvååriga cykeln som styrelsen verkar gör att varje styrelse kan arbeta lite mer 
strategiskt och har möjligheten att också se frukterna av vad som genomförs . Det 
finns numer även ekonomiska resurser för satsningar utöver det som är nödvändigt . 
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Den nuvarande styrelsen vill tacka för det stöd som vi fått från sociologisverige under 
våra två år, och önskar den nya styrelsen lycka till!
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