
Vill du nå Sveriges socionomer?
Socionomen är den ledande oberoende tidskriften för 
kvalificerat socialt arbete och psykoterapi. Socionomen 
är prenumererad och utkommer med åtta nummer per 
år. Medlemmar i Akademikerförbundet SSR  får rabatt.

Genom att annonsera i den prenumererade tidningen 
Socionomen når du ut med ditt budskap i en redaktionell 
miljö med mycket högt förtroende hos läsarna. Våra 
läsare är verksamma inom både offentlig och privat 
sektor och arbetar bland annat som socialsekreterare,  
socialchefer, familjerådgivare, psykoterapeuter, kura- 
torer, behandlingspersonal, frivårdsinspektörer, hand- 

ledare inom psykosocialt arbete, hälso- och sjukvård, 
konsulter i ledarskaps- och organisationsfrågor m.fl.

Med nyheter, aktuell forskning, metodutveckling och 
granskande reportage hålls läsaren uppdaterad och 
engagerad i det senaste i sociala frågor. Varje nummer 
innehåller ett fördjupande tema och aktuell forskning. 
Två gånger per år har tidningen ett stort tema om  
psykoterapi. 

Undersökningsföretaget Novus visar att på en skala 
från 1 till 5 ger hela 84% av läsarna Socionomen en 
4:a eller 5:a och många läser hela eller stora delar av 
tidningen som ofta sparas. På socialhögskolorna används 
Socionomen i undervisningen. Studenter har även möj-
ligheten att få tidningen kostnadsfritt första året och 
till ett reducerat pris under resten av studietiden.

Den tryckta upplagan är 8 000 exemplar men bland 
prenumeranterna finns också ett stort antal institu-
tioner, varför antalet läsare är betydligt högre. 
På Socionomen finns ett flertal olika annonsalternativ 
förutom magasinet både nyhetsbrev och på sajten.

Den ledande,  
oberoende tidskriften  

för kvalificerat 
socialt arbete  

och psykoterapi. 
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2301 30 januari 4 januari

2302 13 mars 17 februari
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Nyhetsbrev
Var 14:e dag skickas Socionomens populära 
nyhetsbrev ut till 38 000 prenumeranter. Här finns 
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