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Välkommen till nätverkskonferens i .
Konferensen arrangeras av det nystartade

och är en tvärvetenskaplig mötesplats för
forskare som delar arbetarrörelsens värderingar.

När arbetarrörelsen diskuterar sin politik i en omprövande
anda ser vi det som viktigt att berika debatten med nya
kunskaper, goda idéer och kritiska synpunkter från forskar-
samhället.

Vi vill genom denna konferens möjliggöra att forsknings-
baserad kunskap förs in i arbetarerörelsens politiska arbete
och framtidsdiskussioner. På konferensen får du möjlighet att
tillsammans med andra forskare diskutera samtidens
brännande frågor utifrån din egen och andras forskning:

Diskussionerna kommer att ske i olika temagrupper som man
deltar i efter intresse. Det kommer även finnas utrymme för att
diskutera de resonemang och förslag som har uppkommit i
socialdemokraternas olika rådslag” kring partiets politik.

Vi bjuder på fika, lunch och
middag. I denna folder finner du vårt program, praktisk
information och kan läsa mer om nätverket.

Stockholm den 17-18 maj

Konferensen är kostnadsfri.

Arbetarrörelsens

forskarnätverk

Hur kan välfärdsstaten och löntagarnas rättigheter värnas när
den globala konkurrensen tilltar? Vad krävs för att göra sam-
hället klimatmässigt hållbart? Hur kan de ökade klass-
orättvisorna motverkas? Vilken internationell politik främjar
en jämlikare och mer demokratisk värld? Hur bör utbildnings-
systemet reformeras? Hur kan fler göras delaktiga i politiken?
Vad innebär den socialdemokratiska idén i dagens samhälle?

”

En mötesplats för nya kunskaper,
goda idéer och
kritiska synpunkter



Ett nätverk för dig som
delar arbetarrörelsens

värderingar

Arbetarrörelsens forskarnätverk är en mötesplats för
doktorander och forskare som delar arbetarrörelsens
värderingar. Nätverkets syfte är att samla likasinnade forskare
som vill bidra med sin forskning och kunskap för att påverka
den politiska debatten och samhällsutvecklingen. Alla som
delar dessa utgångspunkter är välkomna att delta i nätverket,
oavsett om man ansluten till någon av arbetarrörelsens
organisationer eller ej.

Nätverket arbetar för att uppmärksamma arbetarrörelsen på
aktuella och politiskt relevanta forskningsrön. Detta sker
genom spridning av kunskap om pågående forskning till
beslutsfattare, utredare och debattörer, samt genom semina-
rium och konferenser för en kritisk och utvecklande diskus-
sion om dagens och framtidens politik.

Arbetarrörelsens forskarnätverk fungerar även som en
kunskapsbank, dit arbetarrörelsens olika tankesmedjor, råd
och andra policyutvecklare kan vända sig för att finna
expertkunskap och råd. De doktorander och forskare som
ingår i nätverket ges möjlighet att anmäla sina specifika
kompetenser för sådana ändamål. Deltagarna har på så vis
möjligheten att bli kontaktpunkter mellan arbetarerörelsen
och akademin.

Nätverket utgör dessutom en resursbank som arbetar-
rörelsens organisationer kan vända sig till för att hitta före-
läsare.

Arbetarrörelsens forskarnätverk är ett fristående nätverk som
samarbetar med ,
och .

Arbetarrörelsens tankesmedja Arenagruppen
Socialdemokratiska studentförbundet



Program

Lördag den 17 maj 2008

Söndagen den 18 maj 2008

09.30 Kaffe och smörgås, Registrering

10.00 Inledning och presentation av Arbetarrörelsens
forskarnätverk:

10.30 Seminariepass 1

12.00 Lunch

13.00 Seminariepass 2

14.30 Kaffe och kaka

15.00 Seminariepass 3

16.30 Gemensam avslutning på dagen med kortfattade
rapporter från seminarierna (30 min)

19.00 Middag

09.30 Kaffe och smörgås

10.00 Seminariepass 4

11.30 Diskussion om nätverkets fortsatta arbete och
kommande aktiviteter.

12.00 Avslutande lunch

• Björn von Sydow.

• Kajsa Borgnäs.

Ordförande för Vetenskapsrådet,
riksdagsledamot (s) och docent i statsvetenskap.

Ordförande S-studenter.

Lokal för konferensen meddelas senare.



Seminarie-
passen

Konferensen innehåller fyra seminariepass. Under varje pass
hålls parallellt två olika seminarier på 90 minuter. Du väljer
själv vilka seminarier du deltar i och om du vill presentera en
text eller bara vara med i diskussionerna.

Följande seminarier kommer att ordnas:

På vår hemsida finner du en mer
utförlig beskrivning av de olika seminarierna. Där finns även
länkar till eventuellt s-rådslagsmaterial.

Passar inte ditt forskningsämne in under någon av de
ovanstående rubrikerna? Då kan du presentera din forskning
på det öppna seminariet, där alla teman är välkomna. Kanske
har du önskemål om ytterligare ett seminarium? Kontakta då
oss så skapar vi ett utrymmer för ett sådant. För e-postadress,
se nästa sida.

Till varje seminarium kommer även några s-politiker och
ansvariga för de olika s-rådslagen att inbjudas som åhörare.

Pass 1:

Pass 2:

Pass 3:

Pass 4:

• Energi och klimat
• Vad är socialdemokrati idag? Om idéarv och idéutveckling

• Sociala klyftor och ekonomisk politik
• Politiska partier, sociala rörelser och politisk organisering

• Utbildning i framtiden
• Internationell politik och globalisering

• Sysselsättning och arbetsliv
• Öppet seminarium

www.forskarnatverket.se



Ditt deltagande i seminarierna

Anmälan

Varje seminariepass är 90 minuter, vilket ger utrymme för
ungefär fyra papers. Författaren får 5–10 minuter till sitt
förfogande för att presentera papret och därefter äger en
diskussion rum i 15–20 minuter, som inleds av en opponent.

den som står
angiven som kontaktperson för respektive seminarium på vår
hemsida. Till denna person kan du även vända dig om du har
frågor om respektive seminarium.

Paper som ska presenteras skickas in senast 9 maj kl. 12.00.
Till samtliga seminarium välkomnas både empiriskt oriente-
rade och teoretiskt drivna texter från samtliga fakultets-
områden. Tänk på att din text ska kunna läsas av forskare från
andra discipliner än din egen.

Du mejlar ditt paper till den som är ansvarig för det aktuella
seminariet samt till forskarnatverkskonferens@yahoo.se.
Spara ditt papper med benämningen på arbetsgruppen och
ditt namn, t.ex. ”internationellt_hjorth”. Under maj kommer
du att kunna ladda ner alla papers från vår hemsida.

Diskussionerna leds av en ordförande. Ordförandena för de
olika seminarierna sammanfattar respektive diskussion för
hela konferensen.

Vill du presentera ett paper? Anmäl detta till

Anmäl dig till .
I anmälan ska framgå namn, kontaktuppgifter, ämnes-

tillhörighet, vilka seminarium du vill delta i och vilket ämne
du önskar att presentera ett paper om. Anmäl dig

.
Konferensen börjar kl. 10.00 lördagen den 17 maj. Kaffe och

smörgås serveras under registreringen kl. 09.30–10.00. Kom i
tid! Karta till konferensen kommer att finnas på vår hemsida.

senast den 30
april 2008

info@forskarnatverket.se



Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika, lunch och
middag. Boende samt resor till och från (eller inom)
Stockholm betalar du dock själv. På vår hemsida finns dock
några tips på olika hotell och vandrarhem.

Övrig praktisk information

Arbetarrörelsens forskarnätverks styrgrupp består av:

• Klas Gustavsson. Doktorand i sociologi vid Lunds
universitet.

• Erik Mohlin. Doktorand i nationalekonomi vid
Handelshögskolan i Stockholm.

• Björn von Sydow. Ordförande för Vetenskapsrådet, docent
och universitetslektor i statsvetenskap vid Stockholms
universitet samt riksdagsledamot (s).

• Magnus Wennerhag. Doktorand i sociologi vid Lunds
universitet.

• Ann-Marie Lindgren. Utredningschef på Arbetarerörelsens
tankesmedja.

• Cecilia von Otter. Doktorand i sociologi vid Stockholms
universitet och Sofi.

• Anna Ullström. Doktorand i statsvetenskap vid
Stockholms universitet och Score.

Välkommen!



www.forskarnatverket.se
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