
Sociologförbundet har ordet

Sociologförbundet har fått en ny styrelse med ett starkt mandat för att genomföra 
stora förändringar av dess organisation . På årsmötet i Halmstad beslutades om två 
stadgeändringar vilka förväntas få stora konsekvenser: den ena är att mötet hädan-
efter kommer att äga rum vartannat år . Nästa möte, vilket benämns sociologidagarna, 
kommer att äga rum i Stockholm 13–16 mars 2012 . Den andra är att även sociologi-
miljöer tillåts bli medlemmar, dock utan rösträtt, med syftet att svenska sociologimil-
jöer bidrar med resurser för att kunna skapa en plattform för att utveckla svensk so-
ciologi . Vi önskar, för att understryka, göra sociologiförbundet till en central nod för 
koordinering och kraft inom svensk sociologi som även fortsättningsvis är helt styrt 
av enskilda medlemmar . 

Den avgående styrelsen ledd av Mikael Carleheden har gjort ett stort arbete med 
att förbereda denna förändring, och jag vill härmed framföra ett stort tack till er! För 
oss som i olika sammanhang talat om behovet av förändring och som utarbetat kon-
reta förslag har det varit en resa med ett starkt stöd i sociologisverige; utryck som ”änt-
ligen”, ”något måste hända”, ”bra att någon gör något” har vi ofta fått höra . Föränd-
ringen skall därför tolkas som en konkretisering av den allmänna frustrationen och 
en vilja att göra det svenska sociologförbundet likt vad vi finner i Danmark, Tysk-
land, Finland och USA, för att ta några exempel . Med andra ord starka förbund som 
har möten med många deltagare, och med möjligheter till kontakter och samordning, 
och, inte minst, intellektuellt utbyte .

Det finns många konkreta frågor som kan resas om vad ett aktivt och kraftfullt 
sociologförbund skall göra, och till dessa finns det anledning att återkomma senare . 
I skrivande stund är det klart att ett stort ansvar vilar på oss i styrelsen att faktiskt 
genomföra vad som föreslagits . I korthet önskar vi 2012 lämna ifrån oss ett förbund 
med en betydligt starkare ekonomi och en tydlighet i kommunikationen genom en 
hemsida som binder samman sociologin i Sverige . Den viktigaste faktorn för att vi 
skall lyckas är att var och en av oss i sociologisverige drar sitt strå till stacken . Det gäl-
ler alla medlemmar och vi hoppas även att fler av er som ännu inte är medlemmar går 
med . En viktig del är att verka för att den miljö du är verksam i träder in som insti-
tutionell medlem i Sociologförbundet . Genom att en miljö betalar ett institutionellt 
medlemskap kommer de invididuella medlemsavgifterna för dem som ingår i miljön 
att sänkas drastiskt . Förbundets budget kommer därigenom att öka med flera hundra 
procent samtidigt som de individuella medlemsavgifterna gradvis kommer att kunna 
sänkas . Det institutionella medlemskapet kommer att gälla från och med år 2011 . So-
ciologiförbundet kommer även att med en större budget kunna administrera en ge-
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mensam hemsida som integrerar den nuvarande ”avancerad sociologi” och Sociolog-
förbundets hemsida . Vi hoppas därmed kunna koordinera en hel del aktiveter, ska-
pa samordningsvinster samt stärka banden mellan sociologimiljöerna och därigenom 
förbättra möjligheterna och villkoren för enskilda medlemmar i förbundet . 

Givet denna ökade ekonomiska resurs kommer vi också att kunna ge ett större bi-
drag till sociologidagarna vilka får ett mer omfattande program men med basen i ar-
betsgrupperna . Det är vår önskan liksom mål att dessa dagar i Stockholm skall bli 
välbesökta, intressanta, framgångsrika och tjäna som en nystart för svenska sociologi . 
Den som leder arbetet med organisera sociologidagarna 2012 är Göran Ahrne . Socio-
logidagarna kommer att samordnas med ämneskonferensen .

För mer om vad som beslutades i Halmstad hänvisas till protokoll som finns att 
ladda ner från Sociologförbundets hemsida . 

Slutligen vet jag, för att blicka fram mot en nog starkt efterlängtad sommar, att 
många av oss kommer att träffas i Göteborg och där har vi en god möjlighet att tala 
om svensk sociologi med varandra, men än viktigare är att på olika sätt hjälpa och un-
derstödja göteborgssociologerna med detta stora arrangemang . 

Sociologförbundet genom ordförande Patrik Aspers




