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Sociologförbundet har ordet
Svensk sociologi är stark och livskraftig - eller svensk sociologi har tappat grep
pet, blivit utbränd. Eller både och. Om vi ser till antalet svenska sociologer som
är med på programmet till ISA World Congress of Sociology i Durban, Syd
afrika nu i juli, skulle vi klart skriva under på att det är ett livskraftigt ämne.
När vi sedan noterar att de som är anmälda till Durban sällan syns hemma i
Sverige, på sociologförbundets årsmöten eller på debatt- och kultursidor i dags
pressen, med sina senaste forskningsresultat eller med tankeväckande kom
mentarer om förändringsprocesser utifrån en sociologs betraktelsesätt på t ex
Filosofiska rummet, kan det upplevas att sociologi som en levande vetenskap
är sjukskriven.
Men alla de andra sociologerna, då? De som upprätthåller undervisning
på grundnivån eller de som inte arbetar på universitet utan istället dagligen
är verksamma med organisationsproblem, analys och utvärderingar som inte
minst påverkas av ett sociologiskt perspektiv. Har inte sociologiska tolkningar
och analys blivit en så integrerad del av det svenska samhället att det får den
uppmärksamhet de förtjänar?
Personligen tror jag att ett sociologisk perspektiv är ganska naturligt i det
svenska samhället. Men onekligen har både de ekonomiska argumenten med
deras förenklade syn på individen, och det psykologiska perspektivet om avvi
kande beteenden och behov av “coaching” som en panacea, tillsammans bidra
git till att urholka vardagsförståelsen av sociologins förklaringar till samhällets
förändringsprocesser.
Och det är här vi är, nästan uppdelade i två olika slags sociologer. Ett A-lag,
som strävar efter att bli sedda internationellt, och där den svenska vardagen
använts som en språngbräda, och ett B-lag, som sneglar mot de nygamla tolk
ningarnas enkelhet och framgångar och längtar efter att vara etnologer eller fi
losofer, eller att förvandla sociologi till cultural studies. Men de flesta svenska
sociologer känner sig förmodligen vare som det ena eller det andra, utan sna
rare som någon sorts A/B sociolog. Och utifrån det går man sin egen ”socio
logiska väg”.
Sociologförbundet vill gärna ha A-lagssociologerna tillbaka som aktiva i för
bundet och vill gärna visa B-lagssociologerna att sociologin kan erbjuda mer.
Och till alla A/B-lagare vill jag bara säga att det är ni som är sociologin idag i
Sverige.
Livskraftig och utbränd
Antoinette Hetzler
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