
Världskongress i Sverige nästa år

Internationella sociologförbundets XVII kongress  
i Göteborg den 11-17 juli 2010

Nästa sommar är det en stor händelse för Sveriges sociologer och svenska Sociologför-
bundet . Mellan 3000 och 5000 sociologer från hela världen kommer till Göteborg för 
att diskutera sociologisk forskning .

Konferensens tema är ”Sociology on the move” . Det är en titel som syftar på att so-
ciologin måste och kan förändras för att bidra till att skapa och omskapa teorier och 
begrepp med målet att förstå de stora förändringar som äger rum i världen i det sam-
tida samhället . Sociologer tror inte på determinism utan på att världen kan förändras 
genom mänsklig handlingskraft och fantasi .

Konferensens tema återspeglas i de fem plenumsessioner som skall äga rum under 
veckan . Det första handlar om våld och krig – ett tema som sociologisk teori har be-
handlat i liten utsträckning . Det andra är hållbar utveckling , ett tema, där sociologer 
har mycket att bidra med . Hållbarhet handlar för sociologer om hållbara samhällen, 
samhällen som motarbetar fattigdom och sociala ojämlikheter . Det tredje gäller skill-
nader och förändring – ett tema som skall diskutera transformationsprocesser histo-
riskt och i samtiden . Här ryms underteman som mänskliga rättigheter, medborgar-
skap, exploatering och dominans . Det fjärde behandlar kultur och det kultursociolo-
giska perspektivet på det samtida samhället, handling och föreställningar . Slutligen, 
det femte temat handlar om religion och makt . Religion har fått en alltmer framskju-
ten plats i sociologiska analyser av samhällets utveckling och detta kommer belysas i 
plenumföreläsningar under detta tema . Mer om detta kan du läsa på ISA:s hemsida - 
http://www .isa-sociology .org/ . Jag vill uppmana er att besöka hemsidan för att få mer 
information om kongressen och vad som skall hända . Dröj inte med det – den 11 juli 
2010 är närmare än vad du tror .

Vad gäller för att delta? Det kostar en del men avgifterna varierar beroende på vil-
ken kategori man tillhör . Förhoppningsvis kan institutioner ge stöd till dem som pre-
senterar papers . Man måste inte vara medlem i ISA för att delta . På hemsidan kom-
mer det finnas en anmälningsblankett on line . Att anmäla till konferensen att man 
vill ordna sessioner är nu för sent . Men titta på hemsidan – det finns ett stort utbud 
av kommittéer där man kanske kan få ett paper accepterat . 

En del kanske frågar sig varför kongressen äger rum i Sverige och i Göteborg . Det 
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är en lång process . Redan för sju år sedan uppmanades Sociologiska institutionen i 
Göteborg och Sveriges Sociologförbund att ge bud på konferensen . Vid första tillfäl-
let som jag var med och ”budade” vann Durban . Nästa gång tävlade vi med Genève, 
men Göteborg vann omröstningen . Det var mycket nervöst – som akademiker är man 
ju inte tränad i den typ av presentation som det handlade om . Initiativet till det hela 
togs av en organisation vid namn Göteborg & Co . Deras uppdrag är att främja tu-
rism till Göteborg och de hade uppmärksammat att sociologer höll världskongresser . 
Stora kongresser ingår i dag i den så kallade ”Mötesindustrin” som är en viktig bit i 
den växande turistnäringen . För staden är det lönsamt och PR-mässigt mycket lyckat 
att få hit en så stor konferens . För Göteborgs universitet är det också en stor händelse . 
Det är det också för mig som står som ordförande i den lokala organisationskommit-
tén med ansvar för att konferensen blir lyckad i praktiken . Utan stöd från frivilliga 
krafter i den lokala organisationskommittén och en professionell kongressbyrå (Con-
grex) med betydande erfarenhet av att organisera stora konferenser hade vi (jag) inte 
åtagit oss detta . 

Min bild av konferensen nästa år är att det är solsken varje dag, att sociologer sitter 
ute i gräset utanför UB, Humanisten och Artisten, dricker en kopp och pratar socio-
logi . Att de sedan promenerar ner till stan där de trivs i sina närbelägna hotell och se-
dan tar sig till Handels och Samfaks lokaler och dryftar sociologi också där . På kväl-
larna är det ljust och folk sitter på uteserveringar och dryftar sociologi, samhället eller 
skvallrar om kollegor, sociologiska storheter eller problem inom det akademiska livet 
här och där . Några slår sig lösa och tar skärgårdsbåtarna för två kuponger långt ut i 
havsbandet och njuter av havet och den vackra naturen . Ingen skäller på mig, konfe-
rensen går ihop ekonomiskt och man kommer minnas Göteborgskonferensen som en 
intellektuell milstolpe . 

Göteborg den 31 augusti 2009

Ulla Björnberg
Ordförande för den lokala organisationskommittén 
för ISA:s världskongress 2010


