
Sociologförbundet har ordet

Sommaren är den tid då vi ska ta det lugnt, smälta vårterminens plågor, och ladda bat-
terierna för en förmodat intensiv höst och vinter. Men för många av oss är sommaren 
dessutom den reservtid vi tar till för att läsa ikapp oss både på facklitteratur och an-
dra, mer nöjsamma böcker. Och för många andra kanske det inte blir så mycket vila; 
för doktorander är det kanske nästa kapitel i avhandlingen som skrivs färdigt, för lek-
torer och professorer måste tiden kanske användas till att avsluta det där sakkunnig-
uppdraget, eller till att skriva den där artikeln som kommer att vara det mest spän-
nande inom sociologin sedan upptäckten av the social order.

Och värre blir det, för mitt i all denna kunskapsinhämtning och kunskapsproduk-
tion, som i nyspråklighetens tidevarv benämns kompetensutveckling, är sommaren 
därtill en de vetenskapliga konferensernas säsong. Själv har jag egentligen aldrig rik-
tigt tyckt om vetenskapliga konferenser. De har för mig – sedan min tid som dokto-
rand i USA – haft en obehaglig ton av networking, långt innan det blev ett nyckelbe-
grepp inom sociologisk teori. Agendan sattes av dolda hierarkier, och akademisk hem-
vist och position, ålder, kön och ras var mera betydelsefullt än vad som faktiskt stod 
i det papers som lades fram. Man kunde aldrig känna sig helt säker på hur de sociala 
koderna skulle användas eller uppfattas. Eller varför de helt plötsligt kunde ändras. 
Det akademiska arbetet, det vetenskapliga utbytet, tycktes komma i andra hand, och 
vissa sessioner var uppenbart mindre viktiga.

Detta är en del av sociologin man inte gärna pratar om, vassa armbågar, hierarkier 
och vänskapskotterier – inom sociologins akademiska etablissemang! Som kvinnlig 
akademiker lär man sig snabbt att välja konferenser med omsorg.

Jag hade inga högre förväntningar när jag denna sommar besökte American Socio-
logy Associations (ASA) årsmöte i New York. Årets tema var ”Is another world pos-
sible?” – och det var verkligen en riktigt bra konferens! Det handlade om sociologer 
som var självkritiska till sig själva som sociologer och medborgare. Det handlade om 
varför vänsterrörelsen inte byggt en politisk värde- och maktbas, om hur demokratisk 
politisk makt eroderats av religiösa fundamentalister, om varför folk inte demonstre-
rar mot Irakkriget på gator och torg på en daglig basis, om varför living wage inte gett 
upphov till en massrörelse. 

Med gäster som Naomi No Logo Klein och Barbara Nickel and Dimed Ehrenreich, 
Jeffrey Sachs (om än på band) och Joel Rogers i plenumsessioner ställdes sociologerna 
på plats inför frågan om accountability, ansvar. Dick Flacks, en av ledarna för SDS, 
Students for a Democratic Society, och dess kamp mot Vietnamkriget under 1960-
talet, frågade från golvet Joel Rogers om han menade att vänsterrörelsen inte gjort 
någonting under de senaste 25 åren. Joels svar var att det som gjorts i alla händelser 
inte varit ”tillräckligt”, och att man försummat att bygga en organisatorisk struktur.

Betyder det att ASA-konferensen var befriad från småaktigt maktspel på mikro-
nivå? Ja, för första gången kan jag säga det. Den här typen av akademiskt network-
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förtryck framstår numera som extra fånig, i ljuset av de konflikter och det maktspel 
som dagligen utspelar sig på den globala scenen, och som dessutom står högst upp på 
konferensagendan. Jag tror att alla vi 6 000 som samlats i New York de där augusti-
dagarna kände likadant. Det föreföll mig – och de kan ju vara inbillning – som om 
detta kollektiv av ledande amerikanska och internationella sociologer för en gångs 
skull var mer upptagna av att ta sitt akademiska ansvar än av internt käbbel och makt-
spel.

Men det var kanske bara att koden ändrats sedan förra året, och att jag inte fat-
tade det…
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