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Sociologiförbundet har ordet

Sveriges Sociologförbund blickar först framåt och avslutar detta meddelande med 
några tankar om Internationella sociologförbundets träff i Göteborg . Förbundet kom-
mer att prioritera två saker under den nuvarande styrelsens mandatperiod . Det för-
sta är sociologidagarna och det andra är den nationella hemsidan för sociologi . Dessa 
båda hänger intimt samman med en starkare ekonomi genom det föreslagna institu-
tionella medlemskapet som har diskuterats i en rad olika sammanhang . Låt oss här 
säga lite mer om våra visioner, och hur det skulle vara möjligt att bidra till att utveckla 
svensk sociologi genom förbundets försorg . 

Vi ger hög prioritet till att förbättra sammankomsterna som numer benämns so-
ciologidagarna och som går av stapeln vartannat år . Första gången dessa äger rum är 
planerat till Stockholm mellan tisdagen den 13 mars och fredagen den 16 mars 2012 . 
Det är vår förhoppning att ett program skapas som gör att hela sociologisverige vill 
komma . Dagarna är tänkta att börjar efter lunch tisdagen den 13e med programmet 
för ”ämneskonferensen”, vilken planeras pågå till lunch onsdagen den 14e . Program-
met för själva sociologidagarna börjar på eftermiddagen den 14e, och slutar fredag 
eftermiddag, vilket gör att alla kan vara hemma på fredag kväll . Tanken är att ar-
betsgrupperna både inleder och avslutar konferensen . Arbetsgrupperna utgör kärnan 
i våra sammankomster . Mingel är planerat för onsdagen och middag på torsdagen . 
Programmet är tänkt att innehålla en blandning av debatter, föredrag, möten med 
författare, samt sessioner exempelvis om hur man söker pengar och hur man publice-
rar sig . Inbjudna gäster utgör en naturlig del i detta . Programmet kan även innehålla 
utrymme för prefekt- och studierektorsmöten, samt jobbtorg där personer som inom 
kort kommer att disputera samt nydisputerade kan träffa studierektorer och andra 
som söker personal för undervisning och forskning . 

Programplaneringen kommer huvudsakligen att skötas av den lokala program-
kommittén under ledning av Göran Ahrne . Några sessioner organiseras av Sociologi-
förbundet . Vi vill betona att sociologiförbundets roll är att möjliggöra dessa sociolo-
gidagar – inte att styra dem . 

Denna tanke om förbundet som en katalysator ligger också bakom det andra hu-
vudmålet, att utveckla en nationell hemsida för sociologi . Den nationella hemsidan 
är tänkt att vara ett skyltfönster och knutpunkt för svensk sociologi, vilken kan för-
enkla för anställda och studenter att hålla sig informerad om kurser, program, tjänster 
med mera som är av intresse för sociologer . Dess första mål är att koncentrera infor-
mationen om de kurser som ges på avancerad nivå av svenska institutioner . Vi tänker 
oss att denna sida blir en sammanslagning av den nuvarande hemsidan för förbundet 
och den existerande sidan ”avancerad sociologi” . Sociologisk Forskning är förstås in-
tegrerat i detta . 
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Ansvaret för sidans uppbyggnad och dess struktur kommer att ligga på sociologi-
förbundet, men det huvudsakliga innehållet, med kurser, utlysningar med mera, och 
därmed dess uppdatering, kommer att ligga på respektive institution . En grundidé är 
att den information som idag institutionerna anger på sina respektive hemsidor, åt-
minstone vad gäller avancerade program och kurser, även kommer att ligga på den 
nationella sidan . Det är återigen värt att betona hur sociologförbundets roll huvud-
sakligen är att möjliggöra och tillhandahålla en struktur – inte att besluta om eller 
ha synpunkter på verksamheten . För att denna vision skall kunna realiseras krävs att 
svenska sociologimiljöer ställer upp och engagerar sig!

Vi vill slutligen återknyta till de varma dagarna i juli då Internationella Sociolog-
förbundets stora kongress pågick i Göteborg . Även om sociologförbundet i formell 
mening var värd, skall det utan omsvep sägas att det är den lokala organisationskom-
mittén i Göteborg, under Ulla Björnbergs ledning, som förtjänar ett stort tack från 
alla svenska sociologer för den stora insats som verkligen bidrog till att ge glans åt so-
ciologin, och inte minst den svenska sociologin . Vi vill härmed framföra ett stort tack 
till Ulla och alla ni andra från Göteborg och övriga Sverige som på olika sätt bidragit 
för era utomordentliga insatser! 
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