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sociologförbundet har ordet

Rapport från Nordiska sociologförbundets 
28:e konferens i Helsingfors 11–13 aug 2016

En nordisk sociologkonferens är en ganska omfattande sak. Vartannat år träffas 
 sociologer/forskare från framför allt de nordiska länderna, men också från andra  delar 
av världen, för att under olika former diskutera sociologi och samhällsutveckling  i 
Norden och världen. Till Helsingfors kom i år allt som allt 320 personer: 275  betalande 
deltagare, 25 volontärer, 13 inbjudna talare samt 7 organisatörer. Temat för kon
ferensen var ”KnowledgeMaking practicies and Sociology’s Globel Challange”, något 
som återspeglades både i huvudanföranden och i plenardiskussioner. Som vanligt gör 
Nordiska sociologförbundet en noggrann utvärdering av konferensen, och även om 
resultatet av utvärderingen inte är klart ännu, är det min bedömning att konferensen 
på det hela taget var mycket lyckad (det brukar dessa konferenser också, enligt ut
värderingarna, vara). Mycket lyckad förefaller också förkonferensen för doktorander 
ha varit. Alla tre huvudtalare vid konferensen, Raewyn Connell, Giampietro Gobo 
och Gurminder K. Bhambra, deltog i denna förkonferens och bidrog i hög grad till 
att den, enligt de rapporter jag fått, blev en framgång. Den som är intresserad av att 
få en överblick över den nordiska sociologin så som den uppträdde i Helsingfors kan 
ladda ner alla abstrakt på följande adress: http://nsa2016.cdn.geniem.com/content/
uploads/2015/12/NSA2016_AbstractBook.pdf. Konferensen bjöd också på trevliga 
sociala aktiviteter, och bandet som underhöll vid konferensmiddagen infriade på ett 
positivt sätt mina förväntningar/fördomar om finsk musik.

Under konferensen hölls Nordiska sociologförbundets generalmöte där styrelsen för 
perioden 2014–2016 redogjorde för sitt arbete och förbundets ekonomiska situation. 
Förbundet arbetar i stort sett med tre frågor: 1) Acta Sociologica, som går mycket bra 
och genererar ganska stora inkomster till förbundet, 2) de nordiska konferenserna som 
hålls vartannat år, samt 3) stöd till olika nordiska sociologiska projekt. Under en rad 
år har förbundet inte kunnat dela ut så mycket medel som det har budgeterat för, då 
det inkommit för få ansökningar. Jag vill härmed uppmana den som är intresserad att 
läsa mer om projektstöd på förbundets hemsida (som tyvärr inte fungerar helt som den 
skall i dagsläget): http://nordicsociologicalassociation.org/stotte

Ny ordförande för Nordiska sociologförbundet är Pelle K. Sørensen från Dansk 
Sociologiforening, som också kommer att organisera den 29:e konferensen i Danmark 
2018.

Sverre Wide, ledamot i Nordiska sociologförbundets styrelse




