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sociologförbundet har ordet

Bli medlem i Sveriges Sociologförbund!

Vad är sveriges sociologförbund?
Sveriges Sociologförbund är en förening för Sveriges alla sociologer . Vi bevakar socio-
logins intressen i samhället och på universitetet och stärker det intellektuella utbytet 
svenska och internationella sociologer emellan . 

Vad gör sveriges sociologförbund just nu?
•	 Vi	planerar	för	nästa	stora	sammankomst	för	Sveriges	Sociologförbund	och	sociolo-

ger, Sociologidagarna som avhålls i Uppsala 10-12 mars 2016 . Spännande Key-note 
speakers städslas, intressanta seminarier planeras, produktiva arbetsgrupper orga-
niseras . Konferensen lovar bli en intellektuell höjdpunkt . 

•	 Vi	stärker	det	 intellektuella	utbytet	mellan	Sveriges	sociologiinstitutioner	genom	
att lansera nationella doktorandkurser i sociologi och genom att utlysa stipendier 
för doktorander att delta i dessa . 

•	 Vi	 driver	 tillsammans	 med	 prefekter	 och	 studierektorer	 på	 landets	 sociologi
institutioner frågan om sociologins ställning i lärarutbildningen . Numer är socio-
logi ju ett gymnasieämne, men trots detta ingår inte sociologi som obligatoriskt 
ämne på lärarutbildningen . Det vill vi se en snar ändring på . 

•	 Vi	underhåller	fortlöpande	information	om	kurser,	tjänster,	konferenser	m.m.	via	
förbundets hemsida www .sverigessociologforbund .se   

•	 Vi	publicerar	 tidskriften	Sociologisk	Forskning	och	genomför	dess	övergång	 till	
webb-format . 

•	 Vi	verkar	 för	 sociologin	 i	 internationella	 sammanhang	 som	International	Socio-
logical Association, European Sociological Association och Nordiska Sociolog-
förbundet .

Varför ska du bli medlem? 
•	 Sociologförbundet	är	intresseorganisationen	för	Sveriges	sociologer.	För	yrkesverk-

samma sociologer – på och utanför universitet – är det den självklara mötesplatsen 
för att utbyta erfarenheter och skapa kontakter . Men även studenter och andra in-
tresserade får möjlighet att följa sociologins utveckling och dess debatter och samtal . 

•	 Du	får	en	så	kraftigt	rabatterad	konferensavgift	när	du	deltar	i	Sociologidagarna	–	
den vartannat år återkommande sammankomsten för Sveriges sociologer – att din 
medlemsavgift redan betalat sig självt när du deltar . 
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•	 Du	 får	 förbundets	webbbaserade	 tidskrift	Sociologisk	Forskning	 samt	den	nor
diska tidskriften Acta Sociologica i pappersformat . Båda tidskrifterna indexeras 
av Web of Science och är i högsta grad en del av det internationella sociologsam-
fundet . 

Hur blir du medlem?
Gå till Sveriges Sociologförbunds hemsida www .sverigessociologforbund .se, klicka på 
fliken för ”Ansök om medlemskap” och följ anvisningarna . Lättare kan det inte bli!

Stefan Svallfors
Ordförande i Sveriges Sociologförbund (2014–2016) 




