sociologförbundet har ordet

Sociologidagarna 2018 – sicken succé!
Det var knappast vädret som gjorde Lund till en härlig plats att besöka 7–9 mars.
Det gjorde däremot ett myller av sociologer som samlades till en mängd spännande
samtal i dagarna tre. På temat "Sociology in a polarized world" samlade vi det rekordhöga antalet 268 deltagare. Sociologiförbundets styrelse kunde luta sig tillbaka i trygg
förvissning om att de lokala organisatörerna, med Sara Eldén och Chris Swaeder i
spetsen, hade full koll på läget.
Hela 23 arbetsgrupper höll en eller flera sessioner under dagarna tre i upp till tretton parallella sessioner; 61 sessioner totalt. Nytt för i år var ett stort urval av engelska
sessioner vilket höll även konferensens icke svenskspråkiga sysselsatta. Förutom de
nordiska grannländerna besöktes vi av deltagare från Kroatien, Turkiet, USA och
Lettland. Därtill var Ryssland och Canada representerat genom två eminenta keynote
speakers: Elena Zdravomyslova och Michèle Lamont. Zdravomyslova talade om den
konservativa vändningen i Ryssland, Lamont om vikten av att uppmärksamma "the
recognition gap". Avgående ordförande Tora Holmberg tog oss på en bildlig ridtur
under ett inledande anförande om hur rätt gångart och rytm men också hinder kan
bidra till framåtrörelse.
Sociologförbundet arrangerade en semi-plenary session om "Sociologi på gymnasiet
– utmaningar och möjligheter" med Glenn Sjöstrand som moderator. Intresset för
sessionen var stort med ett femtiotal deltagare från olika håll: förutom "vanliga"
konferensdeltagare gästades seminariet av gymnasielärare, lärarpraktikanter och
sociologielever. Antalet elever som läser sociologi ökar och mötets deltagare enades
bland annat om vikten av att Sociologförbundet är med i definitionsarbetet kring
ämnet.
Doktorandminglet bjöd in både avgående ordförande Tora Holmberg och undertecknad för att diskutera möjligheten att starta en doktorandsektion inom förbundet.
Vi kunde omgående meddela styrelsens positiva hållning till en doktorandsektion
samtidigt som vi fick ta del av en rad konstruktiva idéer och förslag på vilken funktion
en sådan kan ha. Redan på årsmötet hörsammades ett av doktorandernas önskemål,
nämligen det om sänkt medlemsavgift. Även avgiften för medlemsinstitutioner sänktes
kraftigt efter bifallen motion från tidigare styrelse.
Den storslagna konferensmiddagen på Grand Hotel förgylldes med traditionsenlig
prisutdelning. Segerstedtspriset för bästa artikel i Sociologisk forskning 2016 gick till
Linda Kvarnlöf, Mittuniversitetet, medan samma pris för 2017 delades mellan de
två pristagarna Mehek Muftee, Stockholms universitet, och Doris Lydahl, Göteborgs
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universitet. Priset för bästa avhandling 2016–2017 gick till Linda Hiltunen vid Linnéuniversitet och avhandlingen Lagom perfekt. Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer
och killar. Ann-Mari Sellerberg och Roine Johansson var bedömare för Segerstedtpriset.
Sven Hort och Boel Berner bedömde de nominerade avhandlingarna. Stort grattis till
pristagarna och tack till bedömarna!
Alltmedan trötta men inspirerade sociologer begav sig hemåt under fredag eftermiddag samlades nyvald styrelse för ett första möte. Det bådar gott. Mycket tyder på att
även den nya styrelsen i likhet med den gamla ska kunna få något gjort. Vi ser fram
emot att ta över stafettpinnen från avgående ordförande Tora Holmberg med crew.
Engagemanget i gymnasiesociologin är ett viktigt arv. Arbetet för breddad medlemsrekrytering är ett annat. Hur väl vi lyckas kommer att redovisas på nästa årsmöte när
Sociologidagarna 2020 går av stapeln – denna gång i Stockholm. Det är något att se
fram emot!
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