
XLII internationella VAKKI-symposiet 

10-11.2.2022 i Vasa 

Utskick 1: Call for papers 

Forskarföreningen vid Vasa universitet VAKKI rf arrangerar 10−11.2.2022 ett symposium 
med temat Hållbar kommunikation. 

De snabba globala förändringarna och utmaningarna som vi möter i vårt samhälle idag har 
gjort att hållbarhet har fått en allt större betydelse både i arbetslivet och i samhället mera 
generellt. Med hållbar kommunikation avser vi inte bara hållbarhetskommunikation utan 
även ansvarsfull kommunikation. 

Välkommen med på vårt symposium i februari 2022 för att behandla hållbarhet, ansvar, 
makt och kommunikation. Målet är att föra samman representanter för olika discipliner för 
att diskutera vad hållbar kommunikation i samhället innebär och hur vi kan skapa 
kommunikativa praktiker som stöder hållbarhet och ansvar. Symposiet är en fortsättning på 
de senaste årens VAKKI-symposier med temat Arbetslivskommunikation, som behandlar 
temat ur ett bredare samhälleligt perspektiv utgående från den vetenskapliga, politiska och 
offentliga debatten. 

Symposiets plenarföreläsare är: 

• Docent Martin Hultman (Chalmers tekniska högskola) 
• Professor Nina Janich (Technische Universität Darmstadt, Tyskland) 

Vi välkomnar förslag på sektionsföredrag och workshoppar som behandlar t.ex. följande 
teman: 

– Företags hållbarhetskommunikation 
– Tillgänglighet och mångfald 
– Kommunikationspraxis inom arbetsliv och ledarskap 
– Ansvarsfull vetenskapskommunikation 
– Hållbarhetsperspektiv inom terminologiarbete 
– Politisk offentlighet och journalistik 
– Kulturer på sociala medier 

Om pandemiläget tillåter det, arrangeras symposiet på campus i Vasa. Vid behov arrangeras 
symposiet i hybridformat. 

Vi ber er nu skicka in förslag på workshopteman. Workshopparna erbjuder deltagarna 
möjligheter till diskussion utgående från deltagarnas erfarenheter kring ett visst avgränsat 
tema. Vi ber er skicka in ert förslag och en beskrivning av det workshopformat ni föredrar 
(face-to-face / hybrid) per e-post som bifogad fil (max 300 ord i rtf- eller doc-
format) senast 29.10.2021 till adressen symposium[at]vakki.net. Mer information om 
anmälning till workshopparna kommer vi att ge i det 2:a utskicket i början av november 
2021. 



Det är också möjligt att hålla sektionsföredrag på symposiet (20 min + 5 min diskussion). 
Abstract för sektionsföredragen (max 300 ord) ber vi er skicka per e-post som bifogad fil (rtf- 
eller doc-format) senast 10.12.2021 till adressen symposium[at]vakki.net. Vi ber er 
inkludera information om föredragshållarens/föredragshållarnas namn och universitet. 
Föredragen väljs ut på basen av abstractets vetenskapliga kvalitet. Senast 
den 17.12.2021 meddelar vi om abstractet har godkänts. 

Plenarföredragen hålls på engelska, i övrigt är symposiets arbetsspråk är svenska, finska, 
engelska och tyska. Efter symposiet har föredragshållarna möjlighet att skicka in ett 
manuskript till en refereegranskad open access -publikation (JUFO1) som kommer ut i slutet 
av år 2022. 

För eventuella frågor ber vi er kontakta symposiets organisationsteam, 
symposium[at]vakki.net 

 


