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Sociologförbundet har ordet

Avgående ordförande tackar för sig

”Under några fantastiska dagar i mars sammanstrålade sociologisverige i Stock-
holm på vår mest välbesökta konferens någonsin. Närmare 300 deltagare! Aula Magna 
gav en fin inramning åt uppskattade framföranden från våra hitflugna keynote spea-
kers Jeffrey Alexander och Melinda Mills.”

Ungefär så hade jag planerat att inleda denna text. Nu blev det inte så, som alla vet. 
Vem hade kunnat drömma om att en konferens som vi började planera redan för två 
år sedan skulle ställas in? Vem visste ens vad flockimmunitet var eller att ”platta till 
kurvan”? Vem hade en aning om vem Anders Tegnell är? Vem visste ens vad corona 
var? Förutom ölen då förstås. Nu vet vi mer, men ändå förfärligt lite. Sociologer världen 
över kommer tillsammans med forskare från en mängd olika discipliner bidra till att 
försöka förstå vad som hände våren 2020, socialt, politiskt, ekonomiskt, medicinskt 
och mer därtill.

Den lokala organiseringsgruppen i Stockholm fick se många arbetstimmar gå för-
lorade. Merparten av arbetsinsatsen sker ju innan en konferens går av stapeln. Trots 
detta olyckliga slut vill styrelsen rikta ett varmt tack, för en suverän planering och ett 
mycket lockande innehåll, till: Vanessa Barker, Sofie Burman, Pär Dalén, Malcolm 
Jacobsson, Anna Kahlmeter, Arvid Lindh, Charlotta Magnusson, Kenneth Nelson, 
Magnus Nermo, Eva-Lisa Palmtag, Daniel Ritter, Max Thaning och Andrea Voyer.

Årsmötet genomfördes torsdagen den 19 mars via Zoom med Rolf Lidskog som 
ordförande för mötet och totalt 28 medlemmar närvarande. Höjdpunkter från årsmö-
tet var bland annat valet av sociologiämnet vid Södertörns högskola som ansvarigt för 
Sociologisk Forsknings utgivning, samt Sociologiska institutionen vid Uppsala univer-
sitet som värd för förbundets konferens Sociologidagarna 2022. En annan höjdpunkt 
var den prisutdelning som vi vanligtvis håller under konferensmiddagen. I stället för 
uppsluppet skålande och hurrande för våra pristagare gjorde årsmötet sitt bästa för att 
applådera segrarna framför våra webbkameror. Stort grattis till följande pristagare:

Lisa Flower utsågs till vinnare av Sociologförbundets pris till nydisputerad fors-
kare i sociologi för åren 2018–2019 med avhandlingen Loyalty work. Emotional 
interactions of defence lawyers in Swedish courtrooms. 

Priset för Sociologisk Forsknings bästa artikel 2018 gick till ”Unveiling the radical 
right online. Exploring framing and identity in an online anti-immigrant discus-
sion group” av Anton Törnberg och Mattias Wahlström.
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Priset för Sociologisk Forsknings bästa artikel 2019 gick till ”Den egna erfaren-
hetens marknad. Om brukarinflytandearbete och kommodifiering av individers 
erfarenheter av psykisk ohälsa” av Erik Eriksson. 

Ytterligare en höjdpunkt var förstås sammansättningen på den nya styrelsen som 
presenterades av valberedningen och röstades igenom av medlemmarna. Nuvarande 
styrelse består av följande personer:

Presidium
Ordförande: Kenneth Nelson, Stockholms universitet 
Vice ordförande: Åsa Lundqvist, Lunds universitet 
Kassör: Erika Willander, Uppsala universitet  
Sekreterare: Oskar Engdahl, Göteborgs universitet 

Ledamöter 
Martin Berg, Malmö universitet 
Lena Karlsson, Umeå universitet 
Emelie Larsson, Mittuniversitetet 
Arvid Lindh, Stockholms universitet 
Magdalena Kania Lundholm, Högskolan i Dalarna 

Suppleanter
Fredrik Palm, Uppsala universitet
Denis Frank, Göteborgs universitet

Det betyder alltså att undertecknad lämnar styrelsen efter fyra år, varav två år som ord-
förande. Det kan ske i trygg förvissning om att den nya styrelsen kommer att fortsätta 
med arbetet att vara ett samlande nav för sociologsverige med framtida konferenser, 
internationell representation och en tidskrift att värna. Stort lycka till!  

Katarina Jacobsson,
eder före detta ordförande


