
Sociologförbundet har ordet

Sociologidagarna 2012 
– 50-årsjubileum och ett nytt format för Sociologidagarna!

Det har gått två år sedan Sveriges sociologförbund senast hade en sammankomst, då 
i Halmstad och under beteckningen årsmöte . Årets version av Sociologidagarna var 
inte bara en nystart och premiär för det nya tvåårsformatet, det var också 50 år sedan 
det första årsmötet ägde rum i Uppsala . Deltagarmässigt och aktivitetsmässigt var 
 Sociologidagarna 2012 en stor succé! Mer än 200 deltagare, fler arbetsgrupper än nå-
gonsin tidigare (14 st) med intressanta ämnen, välbesökta workshops, inspirerande tal 
av keynote speakers, samt en uppmaning till nystart för sociologiskt tänkande i talet 
av den avgående ordföranden Patrik Aspers . Den stora uppslutningen av Sveriges so-
ciologer gladde den lokala kommittén och eftersom det stora flertalet deltagare valde 
att bli medlemmar i förbundet medförde Sociologidagarna också ett välkommet till-
skott av nya medlemmar till Sveriges sociologförbund .

Arrangörsgruppen bestod av Göran Ahrne som representant för Sociologiska insti-
tutionen SU, Michael Gähler för SOFI och Adrienne Sörbom för SCORE . I denna 
grupp ingick även Patrik Aspers som representant för SSF och Petter Bengtsson som 
höll i trådarna . På torsdagskvällen anordnades, i samarbete med Liber och Student-
litteratur, ett välbesökt mingel där förlagen presenterade författare och deras aktuel-
la verk medan åhörarna hade möjlighet att äta och dricka efter dagens intellektuella 
verksamhet . 

Under middagen på fredagen delades pris för bästa avhandling och bästa artikel ut . 
Eftersom priserna inte hade delats ut på två år var konkurrensen hård! Det blev Mag-
nus Haglunds avhandling Enemies of the People: Whistle-Blowing and the Sociolo-
gy of Tragedy som fick utmärkelsen ”Bästa avhandling som har skrivits i Sverige un-
der perioden 2009–2011” . Segerstedspriset för bästa artikel vanns av Marita Flisbäck 
Risberg för artikeln Familjebildning och konstnärskapets fria vingar . Prisutdelare för 
bästa artikel var Carl Göran Heidegren och Eva Kärfve . Göran Therborn delade ut 
pris för bästa avhandling och höll dessutom ett tal under middagen som bland annat 
berörde Sveriges Sociologförbunds (50-åriga!) utveckling .

En del av innehållet under årets Sociologidagar var förvisso kopplat till 50-  års-  
 jubiléet, men det nya formatet med tvåårs intervall, fler arbetsgrupper med presenta-
tioner, samt ett schema som var fastlagt innan konferensens början, borde ge en bra 
grund att utgå från även för nästa arrangör av Sociologidagarna, som är Sociologiska 
institutionen vid Göteborgs universitet . Lycka till! 

Vi vill också passa på att tacka de personer på Sociologiska institutionen SU utan 
vars hjälp Sociologidagarna inte kunnat genomföras . Karin Helmersson Bergmark 
för institutionens stöd på alla områden, Snorri Karlsson för allt arbete med hem-
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sidan, Lina Bäckstrand för hjälp med fakturering, Maria Bagger-Sjöbeck för hjälp 
med  lokalbokningar, Maria Lind för hjälpen med praktiska göromål och press, samt 
de studenter som hjälpte till under Sociologidagarna .

För den lokala kommittén:
Petter Bengtsson 
Doktorand på Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

 




