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Sociologförbundet har ordet

Föreningen för alla Sveriges sociologer

temat för detta nummer av Sociologisk Forskning är ”Look at what’s happening in 
Sweden”. Att mycket hänt på senare tid, i nutid och framtid är klart. Vi kan konsta-
tera parlamentarisk instabilitet, populistisk politik, ”fake news” aktivism, ökad social 
stratifiering innebärande större avstånd mellan de som har mest och de som inte har 
något, rasism och sexism. Parallellt ser vi också andra processer: synliggörande av och 
kollektiv mobilisering mot nämnda strukturella förtryck (”meetoo”, ”vistårinteut”), 
lokalt engagemang och globala rörelser mot konsumism (bytesekonomi) och klimat-
förändringar (köttfria dagar). 

Sociologin har sedan ämnets formering haft som en huvuduppgift att förstå och 
förklara samhällsförändring såväl som stabilitet. Hur kan vi förstå nya organisations- och 
kommunikationsformer, intimitetssfärens skiftningar, arbetslivets mening? Vilka aktörer, 
makt- och styrformer, teknologier och diskurser är inblandade i och påverkar föränd-
ringsprocesser och deras utfall? Hur kan vi sociologiskt förklara konflikter såväl som 
samarbeten? Sociologer har svaren på dessa frågor. Inte var och en av oss, men kollektivt. 

I ett föränderligt Sverige behövs en sociologi som fortsätter att synliggöra, analysera, 
kritisera och förklara. Sveriges sociologförbund (SSF) finns till för att stärka sociologisk 
forskning och utbildning, genom:

• Att främja den vetenskapliga utvecklingen inom sociologin och dess tillämpnings-
områden,

• Att verka för en ökad förståelse hos myndigheter, organisationer och bland allmän-
heten för sociologin som samhällsvetenskap,

• Att stärka sociologers yrkesmedvetande och yrkesansvar.

Sveriges sociologförbund är sedan 60-talet föreningen för Sveriges alla sociologer. Vi 
bevakar sociologins intressen i samhället och på universitetet och stärker det intellek-
tuella utbytet svenska och internationella sociologer emellan. Vi verkar för sociologin 
i internationella sammanhang som International Sociological Association, European 
Sociological Association och Nordiska sociologförbundet.

SSF är intresseorganisationen för yrkesverksamma sociologer – på och utanför uni-
versitet – den självklara mötesplatsen för att utbyta erfarenheter och skapa kontakter. 
Men även studenter och andra intresserade får möjlighet att följa och påverka sociolo-
gins utveckling, debatter och samtal. 

Förutom att vi sedan 1964 publicerar den framgångsrika tidskriften Sociologisk 
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forskning, som 2016 övergick till elektronisk publicering (listad i web of  science), finan-
sierar och samarrangerar vi den nationella mötesplatsen Sociologi dagarna, tre dagar 
vartannat år. 

Vi tar fram riktlinjer och policyrekommendationer, och distribuerar fort-
löpande information om kurser, tjänster, konferenser mm via förbundets hemsida   
www.sverigessociologforbund.se och på Facebook (Sveriges sociologförbund). Under 
#sociologertalar delas tidningsartiklar, tv och radioprogram och andra debatter där 
svenska sociologer medverkar. 

Under 2016/2017 har förbundets styrelse bidragit till att samordna och stärka initia-
tiv kring sociologin i gymnasieskolan. Tillsammans med företrädare för de allra flesta 
sociologimiljöer har vi drivit frågan framåt. Två workshops (varav en i samband med 
ämnesdagarna i oktober i Uppsala) har anordnats med syfte att förstärka sociologins 
roll och kvalitet i gymnasieskolan. En kartläggning har genomförts och en rapport 
publiceras inom kort. Rapporten sammanfattar möjliga vägar framåt och  ger konkreta 
förslag för samarbeten och lokala initiativ. 

Genom att samordna och stärka forskning och undervisning blir SSF – det vill säga 
alla vi medlemmar – ett starkt nav i  sociologisverige. 

Tora Holmberg
Ordförande SSF


