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Velkommen til Sociologisk Magasin! 
Dansk Sociologiforening har i mere end 50 år beskæftiget sig med at belyse sociologien i Danmark. 

I hvilke retninger bevæger sociologien sig? Hvilke udfordringer møder sociologien som fagdisciplin 

og hvordan skabes der nye muligheder for den sociologiske fantasi?  

I dag udgiver vi for første gang Sociologisk Magasin, som netop sætter fokus på sociologiens nye 

og spændende veje i dagens Danmark – både inden for og uden for universitetets mure.  

Omdrejningspunktet for magasinet er en portrættering af nutidig, dansk sociologi – både som fag og 

diskussionsfelt i den private og offentlige sektor og som fokus for Dansk Sociologiforenings virke. 

Sociologisk Magasin vil udkomme ca. en gang om året og vil rumme både mindre analyser, 

interviews og beretninger fra sociologiens verden.  

Første nummer, nr. 1 2018, indeholder karriereportrætter af fire erhvervsaktive sociologer, som hver 

især giver deres bud på, hvordan sociologien har bidraget til deres vej ind på arbejdsmarkedet og 

videre frem. God læselyst! 

Vi glæder os til at sætte en finger på pulsen og se, hvad der rører sig i dansk sociologi fremover.  

 

Med venlig hilsen 

Anna Ilsøe            Pelle Korsbæk Sørensen,  

Formand for Dansk Sociologiforening  Næstformand for Dansk Sociologiforening 
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Sociologiske Karriereveje 

Anna Ilsøe, formand i Dansk Sociologiforening, og Nanna Bugge, studentermedhjælp i Dansk 

Sociologiforening 

 

Dansk Sociologiforening og Sociologisk Institut, Københavns Universitet, inviterede d. 20. 

november 2017 fire erhvervsaktive sociologer til at fortælle om deres veje på arbejdsmarkedet. 

Arrangementet ”Sociologiske Karriereveje” havde til formål at give de studerende et glimt af de 

mange muligheder, som sociologiuddannelsen rummer. Fremtiden som sociolog er uforudsigelig og 

mange studerende har svært ved at give et godt svar, når de møder spørgsmålet: ”Hvad bliver en 

sociolog?”. Til arrangementet fortalte Esther Nørre-Nielsen om hendes fars reaktion, da hun 

besluttede at studere sociologi: 

”Jeg er uddannet sygeplejerske, men en dag fortalte jeg min far, at jeg egentlig hellere ville være 

sociolog. Min far så helt fortvivlet ud. Han bad mig fortælle bare tre ting, som en sociolog kunne 

blive. Jeg kunne ikke nævne mere end to. Alligevel blev jeg enig med mig selv om, at det her ville 

jeg bare rigtig gerne.”  

Efter arrangementet kunne alle studerende give mindst fire konkrete eksempler på, hvad en sociolog 

kunne blive. Men de gik også derfra med en viden om, hvad sociologer faktisk kan bidrage med til 

en arbejdsplads. At sociologer kan tilbyde en metodebredde og et indblik i samfundets 

kompleksitet, som er både unik og efterspurgt.  

 

Oplægsholderne var: 

 Martin Liebing Madsen, Konsulent hos FTF  

 Katrine Østergaard Kirstein, Special konsulent i Center for Børn og Familie i Furesø 

Kommune 

 Anders Hoff, Chefkonsulent i Dansk Industri  

 Esther Nørregård-Nielsen, Medstifter af og partner i Rådgivende Sociologer ApS 
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Formanden for Dansk Sociologiforening, Anna Ilsøe, introducerede aftenen med at opridse seks 

idealtypiske roller som sociologer kan have i deres arbejde: Analytikeren, Lobbyisten, 

Projektlederen, Entreprenøren, HR-medarbejderen og Underviseren. Oplægsholderne viste, hvor 

forskellige arbejdsopgaver disse roller kunne indbefatte og samtidig hvordan de i deres job ofte trak 

på en sammensætning af flere roller. Oplægsholderne var i forvejen blevet stillet tre spørgsmål: 

1. Hvordan var din vej fra at være studerende og ind på arbejdsmarkedet? Hvilke dele af dit 

studieliv har været afgørende for din karrierevej? 

2. Hvordan bruger du sociologisk viden i dit arbejdsliv i dag? 

3. Hvad er dine bedste råd til de studerende? 

De følgende afsnit er en sammenskrivning af de fire oplægsholderes svar.  

 

Martin Liebing Madsen  

For 10 år siden blev jeg færdiguddannet som sociolog. I dag er jeg ansat 

som konsulent hos FTF, som er en hovedorganisation for fagforeninger, 

der typisk organiserer grupper med mellemlang videregående uddannelse. 

Jeg arbejder som politisk konsulent på uddannelsesområdet og kan både 

identificere mig med idealtypen Lobbyisten og Analytikeren. En stor del 

af mit arbejdsliv består i at påvirke den politiske proces med en bred palet af virkemidler. Det gør 

jeg både ved fx at netværke, skrive notater og deltage i høringsprocesser og udvalg. Men nutidens 

hårde valuta er data og dokumentation. Jeg bruger derfor en stor del af min arbejdstid på at 

fremskaffe analyser og viden om, hvordan virkeligheden egentlig ser ud. Mine arbejdsopgaver 

beskrives derfor bedst som en alsidig palet.  

 

Hvordan var din vej fra at være studerende og ind på arbejdsmarkedet? Og hvilke dele af dit 

studieliv har været afgørende for din karrierevej? 

Det helt afgørende for min karrierevej var et relevant studiejob. Jeg startede som student i 

konsulentfirmaet New Insight A/S. Det var især metodekompetencer som jeg bragte til bordet i 

starten, men hen ad vejen blev det teoretiske indhold af uddannelsen mere brugbart. Vi havde fokus 
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på analyse af uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet så et fag om uddannelsessociologi passede 

godt.  

Studiejobbet var desuden en stor øjenåbner for mig. De valg, jeg traf på studiet, begyndte at give 

mening på en helt anden måde. Pludselig begyndte jeg at overveje om fagene også havde en 

relevans ift. de arbejdsopgaver, jeg sad med. Jeg var blevet interesseret i mit studiejob og ville 

gerne kunne underbygge det med viden fra studiet. Derfor blev bl.a. et evalueringsfag vigtigt for 

mig. Jeg oplevede med mit nye job, at jeg kunne forbinde studiet med virkeligheden på en ny 

måde, hvilket motiverede mit studieliv meget. Det forstærkede automatisk min vej i retning af et 

fokus på uddannelse, arbejdsmarkedspolitik og faglige organisationer. Derfor blev mit speciale 

også i det spor.  

Studiejobbet har desuden haft en stor betydning for min karrierevej, da det ledte til min første 

fastansættelse, som konsulent i samme firma. Stillingen som studentermedhjælper blev således min 

vej ind på arbejdsmarkedet.  

Mange af New Insights kunder var arbejdsmarkedsorganisationer, så det felt har jeg arbejdet i 

siden.Da jeg startede som studentermedhjælper, forsvor jeg at skulle arbejde i fagbevægelsen. Men 

jeg ændrede altså mening og har i dag haft to forskellige jobs indenfor området. 

 

Hvordan bruger du sociologisk viden i dit arbejdsliv? 

Nødvendigheden af kendskab til metode har været helt central for mig både ift. arbejdsmarkedet og 

studiejobs. Som sociolog er man blevet grundigt skolet i to universer: det kvantitative og 

kvalitative. Det er netop denne skoling, som er noget af det helt særlige ved sociologi. I stedet for 

videnskabsteoretisk grøftegravning har sociologiuddannelsen et helt fantastisk perspektiv, fordi den 

anerkender, at begge veje kan give noget nyt. At kunne skifte mellem de to perspektiver og kunne 

behandle dem ligeværdigt er en unik kompetence hos sociologer. Det leder til, at uanset hvem man 

møder, så har man altid et ekstra perspektiv, som man kan hjælpe dem med.  

Uddannelsens teoretiske fag har også været vigtige for mig. Især de såkaldt bindestregs-

sociologiske-fag. Disse tematiserede fag bruger sociologi på et konkret område som fx 

arbejdsmarkedsorganisationer og bliver derfor lette at overføre til virkeligheden.  
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Hvad er dine bedste råd til de studerende? 

De studerende skal huske, at de selv har et ansvar for at gøre sig relevante for arbejdsmarkedet. 

Uddannelsen peger ikke direkte på en bestemt profession, og det er derfor vigtigt, at de studerende 

selv tager ansvar for at oversætte deres færdigheder til arbejdsmarkedet.  

De studerende bør også øve sig i at kommunikere i flere forskellige genrer. På universitetet trænes 

man i den videnskabelige afhandling, men jeg har i mine jobs været nødt til at lære mig mange 

andre genrer. Disse genrer ligger langt fra den akademiske og kan i stedet være fx debatindlæg, 

politiske oplæg og tweets. Her er min store udfordring ofte at kunne gøre noget salgbart ift. et 

kommunikationsperspektiv og samtidig gøre det fagligt holdbart.  

Til sidst vil jeg opfordre alle studerende til at orientere sig udenfor studiet. Prøv at se, hvor 

sociologien ellers bliver brugt og hav et åbent sind. Kommunerne er fx et kæmpe arbejdsmarked, 

som ofte bliver overset.  

 

Katrine Østergaard Kirstein  

Jeg blev færdiguddannet som sociolog for 11 år siden, og er i dag ansat 

som specialkonsulent i Furesø Kommune. Jeg er tilknyttet det 

specialiserede socialområde, som har fokus på udsatte borgere. Det 

drejer sig om både børn og voksne og kan bl.a. omhandle psykiske 

lidelser, funktionsnedsættelser eller misbrug. Mine arbejdsopgaver er 

centreret omkring at understøtte arbejdsprocesser, så de bl.a. sikres effektivitet og god kvalitet. Jeg 

kan især identificere mig med Projektlederen, for en stor del af mit arbejde består i at udvikle 

strategier og konkrete forslag, hvor der trækkes på mange forskellige videnspersoner og 

samarbejdspartnere. 

 

Hvordan var din vej fra at være studerende og ind på arbejdsmarkedet? Hvilke dele af dit 

studieliv har været afgørende for din karrierevej?  

Jeg er bestemt ikke endt i min nuværende stilling, fordi jeg har fulgt en nøje udvalgt plan. Derimod 

valgte jeg fag udelukkende efter interesse og de fordelte sig som spredehagl. Jeg skrev speciale om 

beskæftigelsespolitik og har haft studiejobs i både en fagforening og et konsulentfirma. Men som 

færdiguddannet var der ikke en bestemt retning for mig, som virkede mest oplagt at gå i.   
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Min vej ind på arbejdsmarkedet var en kombination af kompetencer, erfaringer fra studiejobs og en 

lille portion held. Mit første job var i Københavns Kommune i Socialcenter City som 

analysemedarbejder. I den stilling fandt jeg ud af, hvor spændende socialområdet er. Jobbet var 

måske næsten en tilfældighed, men det er bestemt med vilje, at jeg er blevet på i boldgade siden. I 

mit første job blev jeg kastet ud i nye arbejdsopgaver, som var meget konkrete ift. dem jeg havde 

mødt på studiet. Nu så jeg udsatte borgere sidde på gangen og jeg var den eneste ansatte 

akademiker.  

Efter halvandet år besluttede jeg at søge videre. Arbejdsopgaverne havde været spændende, men jeg 

savnede nogle akademikere at spejle mig i. Jeg blev ansat i Centralforvaltningen af kommunen og 

fik 20 akademikere som kollegaer. De nye arbejdsopgaver var mere generelle og fokuseret på 

politikudvikling. Jeg var glad for jobbet, men savnede at være tæt på praksis og søgte derfor efter 

seks år videre.  

For tre år siden fik jeg jobbet i Furesø kommune. I min nuværende stilling er jeg tæt på det hele. 

Længere ned af gangen sidder de borgere, som mit arbejde omhandler, og tæt på mit kontor sidder 

direktionen. Der er lidt af det hele, og derfor synes jeg, at jobbet er meget givende.  

Da jeg afsluttede mit speciale, havde ikke tænkt, at jeg gerne ville arbejde i en kommune. Det lød 

ikke ligefrem super sexet. Men jeg vil gerne gøre lidt reklame for kommuner som arbejdsplads. For 

det er i kommunerne, at nogle af de virkelig spændende valg bliver truffet. Alle kan enes om, at vi 

gerne vil forebygge i forhold til børn og unge, men i kommunen skal man også overholde et budget. 

Her skal konkrete beslutninger træffes. Fx hvorvidt børn skal anbringes tidligt på institutioner eller 

blive hos forældrene med støtte længst muligt. Man kan læse en masse, men i kommunerne skal 

man på et tidspunkt stoppe med at læse og træffe en afgørelse. For mig er det meget givende at 

understøtte de processer og give sagsbehandlerne de bedste betingelser for at træffe gode 

beslutninger. En væsentlig del af mine arbejdsopgaver består i at udvikle strategier på området. Så 

jeg arbejder med spørgsmål som: Hvordan bør kommunen fremadrettet fokusere på det 

specialiserede socialområde? Hvordan kan tiltagene på området forbedres? Hvordan får kommunen 

og dens borgere mest ud af budgettet for det specialiserede socialområde? Lige nu arbejder jeg bl.a. 

med at etablere et nyt tilbud til udsatte borgere med psykiske lidelser. Min kerneopgave er at få 

andres viden frem i lyset og skabe en god projektstruktur. Ud fra det skal jeg udforme et konkret 

tilbud for, hvordan borgerne kan få en forebyggende indsats. Mine arbejdsopgaver består derfor 
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både i fx at beskrive tilbuddet, lave tidsplan og kommunikere det nye tilbud ud til meget forskellige 

målgrupper: politikere, ledere, sagsbehandlere, samarbejdspartnere, brugerne og pårørende.  

 

Hvordan bruger du sociologisk viden i dit arbejdsliv i dag? 

Jeg oplever i min hverdag, at jeg som sociolog især kan bidrage med at strukturere viden. Når jeg fx 

udarbejder strategier, samler jeg viden fra både forskning og fagpersoner på det sociale område. Jeg 

bruger mine sociologiske kompetencer til at få den viden kogt ned fra noget meget abstrakt til et 

produkt, som bliver så håndgribeligt, at man kan arbejde videre med det i en projektplan. Derudover 

har jeg gjort brug af min viden fra fx evalueringsfag og metodefag. De kvantitative metoder bruger 

jeg ikke længere konkret. Til gengæld har de medført, at jeg ikke er bange for tal og excelark, og 

det er vigtigt i mit arbejde.  

 

Hvad er dine bedste råd til de studerende? 

Jeg vil opfordre alle studerende til at finde et studiejob, tage i praktik eller lave frivilligt arbejde. 

Det kan åbne døren for et kommende job, men det beriger også studielivet. Pludselig får teorierne 

kød på og kan relateres til virkeligheden. 

Derudover håber jeg, at de studerende vil blive ved med at være nysgerrige og åbne overfor, hvad 

andre faggrupper kan byde ind med. På den måde bliver det også tydeligt, hvad man selv som 

sociolog kan. Det er i samspillet med andre faggrupper, at jeg bliver beriget mest. Til sidst vil jeg 

understrege nødvendigheden af færdigheder indenfor kommunikation. Ingen gider høre på lange 

teoretiske udredninger.  

 

Anders Hoff  

For 11 år siden afsluttede jeg min uddannelse i sociologi. Nu arbejder jeg 

som chefkonsulent hos Dansk Industri. Jeg kan genkende flere af 

idealtyperne for en erhvervsaktiv sociolog fra min karriere: Projektlederen, 

Lobbyisten, Analytikeren og Entreprenanten. Jeg vil desuden gerne tilføje 

idealtypen: Embedsmanden. I mit nuværende job arbejder jeg med 

forsknings- og innovationspolitik set i et virksomhedsperspektiv og med at oversætte den viden og 

gøre den forståelige for det politisk system.  
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Hvordan var din vej fra at være studerende og ind på arbejdsmarkedet? Hvilke dele af dit 

studieliv har været afgørende for din karrierevej?  

Jeg fik mit første job i Teknologirådet, hvor jeg også havde være student. Studenterjobbet fik jeg 

fordi jeg i løbet af mit studie havde fokuseret på teknologi, viden, politik og analyse. Jeg kunne 

derfor relativt hurtigt bidrage til at løse arbejdsopgaverne. I Teknologirådet havde jeg især fokus på 

borgerinddragelse og dialogprocesser omkring teknologi. Igennem jobbet fik jeg et godt netværk i 

mange miljøer. Blandt andet mødte jeg en dag en embedsmand fra det daværende 

Videnskabsministerium, og der tænkte jeg: ”Jeg vil være embedsmand, når jeg bliver bliver stor”. 

Og så blev jeg fuldmægtig der. Jeg ved ikke, hvor mange unge studerende, som vågner om 

morgenen og tænker: ”Jeg vil være embedsmand, når jeg bliver stor”. Men jeg håber, at de 

studerende vil genoverveje det. Ministeriet har for mig været en rigtig god læreplads. Det er virkelig 

et et sted, hvor tingene skal gøres på en bestemt måde, men netop derfor lærer man rigtig meget. 

Samtidig har man relativt mange kollegaer, som man kan sparre med.  

Min første ministersag står stadig klart i min hukommelse. Da jeg fik den tilbage fra kontorchefen 

var den fuldstændig rød af rettelser. Jeg kunne have taget min jakke, være gået hjem og have tænkt 

”Jeg skal alligevel ikke være embedsmand.” I stedet blev jeg og lærte enormt meget af processen. 

De studerende skal ikke begynde at tvivle på deres faglighed og metode, for tingene skal nok 

komme. Efter kandidaten er der stadig videreuddannelse og kurser eller en venlig kontorchef, som 

sætter røde streger. Selv længe efter studiet fortsætter man med at bygge oven på og blive klogere. 

Efter ni år i staten fik jeg tilbud om ansættelse i Dansk Industri. Jeg havde været glad for mit job. I 

ministeriet havde jeg arbejdet med at skabe gode rammer for forskning og innovation i danske 

virksomheder, men det var egentlig sjældent, at jeg faktisk havde talt med en virksomhed.  

Jeg er derfor meget glad for mit nuværende arbejde, hvor jeg er i tættere kontakt med 

virksomhederne og ser forsknings- og innovationspolitik fra deres perspektiv. Mine arbejdsopgaver 

består i høj grad af at komme ind under huden på virksomhedernes dagligdag, og hvad der skal til 

for, at politiske initiativer også passer til deres virkelighed. Nu møder jeg eksempelvis en 

virksomhedsleder, som både er direktør, udviklingsansvarlig og står for HR. Når den leder bliver 

inviteret til en innovationsdag, så står valget mellem at deltage eller at køre til Tyskland og få en 

ordre, som kan holde ham kørende det næste halve år. Det er den virkelighed, jeg skal få til at passe 

med politiske initiativer.  
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Hvordan bruger du sociologisk viden i dit arbejdsliv i dag? 

I mit nuværende arbejde trækker jeg i høj grad på min sociologiske tilgang. Denne tilgang 

indbefatter en nysgerrighed. En evne til at lytte og derefter sige: ”Var det en enkeltstående historie 

eller skal jeg prøve at grave lidt dybere i det her?” Derudover indebærer den sociologiske tilgang 

for mig en kombination af metoder, som gør det muligt at undersøge et fænomen med forskellige 

metodiske tilgange.  

I jobbet som embedsmand opsøgte jeg flere gange den mere politiske bane, men oplevede tit at 

blive puffet tilbage til den analytiske banehalvdel. Jeg tror, at årsagen var, at sociologer virkelig har 

unikke kompetencer inden for analyse. Lidt groft sagt: Juristerne kigger på paragraffer, økonomerne 

sætter en formel op og statskundskaber sætter alt i en krydstabel. De er gode til at reducere 

kompleksitet og finde løsninger. Sociologier er gode til at favne verdens kompleksitet i både deres 

metodetilgang og teoretiske fundament. Der er en risiko for at man som sociolog drukner i 

kompleksiteten, men jeg tror på, at sociologer kan bidrage med løsninger, som er mere tro mod 

samfundets kompleksitet og som derfor er mere robuste.  

 

Hvad er dine bedste råd til de studerende? 

Studiejobbet skabte min vej ind på arbejdsmarkedet. Men det var især, fordi studiejobbet gav mig 

en fornemmelse af, hvad der sker uden for universitetets mure. Hvordan man fx snakker i en 

virksomhed. Et af mine råd er derfor, at jobsøgende studerende skal gøre deres bedste for at sætte 

sig ind i arbejdsgiverens hverdag. Ring arbejdsgiveren op eller forhør dig i dit netværk. Eller lav 

den næste opgave om et emne, som både optager dig og en offentlig institution eller en virksomhed. 

Det afgørende er at finde noget, der både er interessant for en selv og for en kommende 

arbejdsplads.  

Som færdiguddannet manglede jeg en bedre forståelse af institutionernes praksis. Hvordan bliver en 

f.eks. lov lavet? Hvordan er rutinen i en kommune? Hvordan fungerer Folketingets arbejde? Jeg tror 

man blive en endnu bedre sociolog, når man sætter sin sociologiske viden i spil i forhold til praksis.  

Så jeg vil opfordre de studerende til at fastholde deres kritiske blik på virkeligheden, men jeg vil 

samtidig opfordre dem være konstruktivt kritiske. Når en medarbejder ser, hvad der ikke fungerer, 

og samtidig kan komme med et reelt løsningsforslag, så er det guld værd. Det er let at være kritisk. 
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Det er sværere at finde løsninger, som ligger inden for målskiven. Man skal også gerne kunne 

fortælle, hvad man kan bidrage med.  

 

Esther Nørregård-Nielsen  

Jeg afsluttede min uddannelse som sociolog for 16 år siden og er i dag 

medstifter af og partner i Rådgivende Sociologer ApS. Mit firma består 

for tiden af mig selv og en anden medarbejder. Min arbejdsdag består 

derfor i høj grad af indsamling af empiri og analyseopgaver. På det 

seneste har jeg bl.a. lavet en analyseopgave for Økologisk 

Landsforening om landmændenes brug af medier. Så jeg har været 

rundt på økologiske gårde i hele landet. 

 

Hvordan var din vej fra at være studerende og ind på arbejdsmarkedet? Hvilke dele af dit 

studieliv har været afgørende for din karrierevej?  

Jeg var heldig at have et studiejob, som skabte mig en vej ind på arbejdsmarkedet. Man skal dog 

ikke tabe modet, hvis man ikke har fået det helt rette studiejob. Ens første job er også med til at 

skabe veje på arbejdsmarkedet. Man kan sagtens starte et sted og så bevæge sig i nye retninger. 

Hoppe lidt rundt og prøve noget forskelligt.  

Jeg har altid samlet meget på netværk og holdt mig for øje, hvem jeg befandt mig sammen med. Det 

er de mennesker, som jeg har mødt igennem tiden, som har hjulpet mig på vej på arbejdsmarkedet. 

Da jeg havde fået min ph.d., sad jeg til en fødselsdag med en fra Rådgivende Sociologer, hvilket 

ledte til en ansættelse som vicedirektør. Den hurtige karrierevej skete nok hovedsageligt, fordi 

kunder altid helst vil tale med de vigtigste og det derfor gjaldt om få brugt nogle titler. Da 

direktøren pludselig døde, sad jeg tilbage sammen med en praktikant. Firmaet have flere projekter 

undervejs og vi blev tilbudt at købe firmaet billigt. Sammen besluttede vi os for at gøre det i en 

periode.  

I dag siddet det dybt i blodet på mig at have mit eget firma. Det giver rigtig mange spændende 

opgaver og når man regner på, hvor mange penge man egentlig skal have ind om måneden, så er det 

faktisk ikke så forfærdelig mange. Det kan sagtens være en vej, man måske kun tager i en periode. 

De studerende skal ikke være så bange for at prøve det af.  
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Hvordan bruger du sociologisk viden i dit arbejdsliv i dag? 

Efter at have overtaget Rådgivende Sociologer begyndte sociologiens kerne langsomt at åbne sig 

for mig. Jeg kan huske min fars reaktion, da jeg besluttede at skifte karrierespor fra sygeplejerske til 

sociolog. Han så helt fortvivlet ud og bad mig fortælle bare tre ting, som en sociolog kunne blive. 

Jeg kunne ikke nævne mere end to. Alligevel blev jeg enig med mig selv om, at det her ville jeg 

bare rigtig gerne. I mit arbejde hos Rådgivende Sociologer begyndte jeg at forstå, hvad sociologien 

virkelig kunne bruges til.  

De sociologiske metoder er virkelig en væsentlig del af den sociologiske faglighed. Jeg ser det som 

meget værdifuldt, at sociologistuderende på hvert semester øver sig i at arbejde metodisk og bruge 

det direkte på forskellige opgaver. De lærer at redegøre for fundene og argumentere for 

metodevalget. Denne slags opgaver står jeg tit overfor i mit arbejdsliv. Tit skal kunne jeg finde frem 

til kundens problemstilling og danne mig overblik over hvilke metoder og teorier, som er 

væsentlige. I min stilling er det ofte nødvendigt at kunne dokumentere både med enten kvantitative 

eller kvalitative metoder.  

De seneste år har jeg siddet som direktør i Oak-fonden. Det er en international fond, som deler ud til 

manden på gaden. Min sociologiske viden er en stor fordel i arbejdet. Jeg bliver ofte præsenteret for 

mange problemstillinger, som folk søger penge til. I min stilling skal jeg tit bruge en bred viden og 

min faglighed. Sociologiens position i samfundsvidenskaben mellem humaniora og naturvidenskab 

giver nogle særegne muligheder. Sociologen har redskaberne til at kunne argumentere mere hard 

core, men kan også tage et humanistisk eller filosofisk perspektiv. Det giver en stor styrke og 

resulterer i respekt fra begge faggrupper. 

 

Hvad er dine bedste råd til de studerende? 

Jeg vil råde de studerende til at holde sig åbne og bevidste om, hvilke kvaliteter de har som 

sociologer. Ligesom de studerende er usikre på, hvad de som sociologer kan, så er resten af 

omverden det også. Da jeg studerede, måtte jeg ofte argumentere for at sociologi var andet end Karl 

Marx. Det har heldigvis ændret sig, men jeg oplever stadig situationer, hvor jeg skal forklare, hvad 

sociologien egentlig kan.  
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De studerende skal være med til at fortælle historien om sociologi. De skal være med til at sælge 

den og være med til at vise sin begejstring over den. Det giver måske ikke nødvendigvis det første 

job, men pludselig vil der være nogen, som siger: ”Jamen hov, det er sådan en som dig, jeg har brug 

for.” Det handler om held men også om formidle, hvad det er, man kan som sociolog.  

Til sidst vil jeg opfordre de studerende til at have en vis portion skamløshed. At gå ud og sige: 

”Hej! Kan du ikke bruge mig?” De studerende skal åbne deres blik for, at der måske er andre veje, 

man kan gå og at sociologer rummer mange kompetencer. Så næste gang de sidder til et 

middagsselskab, bør de sige: ”De arbejdsopgaver, du taler om, de lyder egentlig som noget en 

sociolog burde sidde med. Har du overvejet det?” Det skal ikke nødvendigvis være for at sælge sig 

selv, men i lige så høj grad være for at åbne verdens øjne for, at mange problemstillinger godt kan 

løses af sociologer.   

 

 

 

 


