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Hvem er vi?
Dansk Sociologiforening er en frivillig forening for alle med interesse for sociologi. Foreningen
blev dannet i 1965 med det formål at skabe en bred organisation for sociologer og andre sociologisk
interesserede, hvor sociologien kunne brydes og udvikles i alle dens afskygninger. Det mål er stadig
i dag foreningens omdrejningspunkt. Tidligere var det et krav for optagelse i foreningen, at man var
i gang med eller havde afsluttet en uddannelse i sociologi – det krav blev fjernet med en
vedtægtsændring i 2015.

Et fagfællesskab som favner bredt
Sociologien har i dag bredt sig til mange forskellige
arbejdsområder, hvilket øger behovet for et fagfællesskab,
hvor bevidstheden om den sociologiske faglighed kan
debatteres og styrkes. I Dansk Sociologiforening støtter vi
netværk og vidensdeling på tværs af både offentlig og privat
sektor, generationer og fagområder. Gennem vores talrige aktiviteter skaber vi mulighed for at
samle forskellige grene og fløje af sociologien, så flest mulige stemmer kan inddrages i udviklingen
af sociologien i Danmark.
Foreningen har i dag over 600 medlemmer og rummer både studerende, erhvervsaktive og
pensionister. Det er et stort fokus for foreningen at favne bredt og ikke kun repræsentere bestemte
arbejdsområder eller aldersgrupper. Dansk Sociologiforening tilstræber derfor altid at have mindst
ét medlem af bestyrelsen, som arbejder udenfor universitets mure. De studerende kommer til at
præge sociologiens fremtid og foreningen har derfor fokus på at styrke tværgenerationelle
fællesskaber. Derfor har foreningen altid flere studenterrepræsentanter i bestyrelsen og arrangerer
aktiviteter, som særligt er målrettet de studerende.
Det sociologiske landskab er spredt bredt over store dele af Danmark og sociologiske uddannelser
findes både på universiteter i København, Århus, Aalborg, Esbjerg og Roskilde. Det er centralt for
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foreningen at understøtte en hensigtsmæssig uddannelse af sociologer også efter at de har
færdiggjort deres kandidat.
De forskellige forskningsområder på institutterne viser den mangfoldighed, som dansk sociologi er
kendetegnet af. Et centralt forskningsemne på Københavns Universitet ses lige nu i det store projekt
”Grønne Fællesskaber i Byen” som har fokus på civilt engagement og medborgerskab i bynatur og
urban økologi samt i forskningscenteret FAOS, der i over 25 år har specialiseret sig i sociologiske
analyser af arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsregulering. På Aalborg Universitet har der i flere
år været tradition for en kombination mellem sociologisk og kriminologisk forskning, som
undersøger social differentiering og social kontrol. Forskningsmiljøet i Esbjerg er kendetegnet ved
at kombinere sociologi og antropologi har dermed et fokus på kultursociologi. Roskilde Universitet
har startet et nyt forskningscenter, der skal bidrage til styrket livskvalitet for børn og unge
mennesker med bevægelseshandicap og har desuden netop igangsat et forskningsprojekt om
relationen mellem sociologisk forskning og europæisk forskningspolitik. Danmarks Institut for
Pædagogik og Uddannelse har især fokus på inklusions- og eksklusionsmekanismer, som især
relateres til skolemiljøer og på Copenhagen Business School har bl.a. undersøgelser af den danske
magtelite fået opmærksomhed.
Hovedparten af foreningens arrangementer foregår i København, men det er et stort indsatsområde
for foreningen ikke at begrænse sig til
hovedstadsområdet. Foreningen har derfor
bestyrelsesmedlemmer og aktiviteter i både Aalborg
og Esbjerg, og vi støtter oprettelsen af lokalforeninger
inden for rammerne af foreningens virke.

Sociologi på tværs af landegrænser
Sociologi spiller også en central rolle i resten af verden og vi kan lære meget af at vende blikket
udenfor Danmarks grænser. Dansk Sociologiforening er derfor medlem af og har et tæt samarbejde
med flere internationale foreninger såsom Nordic Sociological Association (NSA), European
Sociological Association (ESA) og International Sociological Association (ISA). Det er vigtigt for
foreningen ikke blot at styrke fagfællesskabet i Danmark men også på tværs af landegrænser. Det er
et væsentligt mål for foreningen at fremme samarbejdet inden for sociologisk forskning i Danmark
og internationalt.
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Foreningens kerneaktiviteter
Gratis arrangementer for alle
Hvert år udbyder foreningen ca. otte-ti arrangementer, som er gratis og åbne for alle interesserede.
Arrangementerne spænder mellem både foredrag og debatarrangementer og inddrager ofte den
nyeste forskning indenfor specifikke sociologiske problemstillinger eller aktuelle udfordringer og
muligheder, som dansk sociologi står overfor. Flere af arrangementerne er i samarbejde med lokale
netværk og organisationer som eksempelvis sociologisk institutter på universiteterne,
vidensnetværk eller studenterorganisationer.
I 2017 afholdt Dansk Sociologiforening ni gratis arrangementer. I løbet af året samarbejdede
foreningen med flere forskellige parter heriblandt Regensens vidensfestival Symposion, hvor
foreningen var medarrangør på et foredrag med en af de helt store nulevende sociologer, Professor
Loïc Wacquant. Arrangementet havde et imponerende fremmøde i Regensens store sal, hvor flere
måtte stå uden for døren til salen og lytte med.
Efterårsarrangementet ”Digitalisering af Arbejdsmarkedet” i
samarbejde med forskningscenteret FAOS lagde op til debat. Her
præsenterede foreningens formand, Anna Ilsøe, og hendes
videnskabelige assistent, Louise Weber Madsen, resultaterne fra
deres nye undersøgelse af automatisering og brug af digitale
platforme på det danske arbejdsmarked, hvilket blev efterfulgt af en
paneldebat med repræsentanter fra HK/Privat og Dansk Erhverv.
De studerende var i højsædet til arrangementet ”Sociologiske Karriereveje”, hvor foreningen i
samarbejde med Sociologisk Institut, KU, havde inviteret fire erhvervsaktive sociologer til at
fortælle om deres veje gennem arbejdsmarkedet. Ideen med arrangementet var at give de studerende
en række perspektiver på, hvordan de kan bruge sociologiuddannelsen aktivt i deres fremtidige
virke, og præsentere en række
gode råd til overgangen mellem at
være studerende og erhvervsaktiv
som sociolog. Arrangementet var
med til at synliggøre relevansen
af sociologisk faglighed på arbejdsmarkedet.
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Metodekurser for medlemmer
Som medlemsgode kan foreningens medlemmer deltage i to-tre metodekurser om året. Både
studerende og erhvervsaktive kan hermed opnå færdigheder indenfor nye tilgange til sociologiske
metodeværktøjer. I foråret 2017 udbød Dansk Sociologiforening metodekurserne ”Facebooklikes
som data” og ”Webcrawling og -scraping”, som satte fokus på de nye muligheder som digitale data
giver for sociologiske undersøgelser. I efteråret indførte kurset ”Kausalitet i kvantitative metoder”
deltagerne i nye løsningsmuligheder på nogle af de meste fundamentale spørgsmål i statistiske
undersøgelser.

Sociologiske Kongresser
Hvert andet år inviterer Dansk Sociologiforening alle
danskere med interesse for sociologi til en to-dags
kongres. Her udveksles viden, nye forskningsresultater
og idéer til videre undersøgelser. De sociologiske
miljøer mødes på kryds og tværs og bliver sammen
klogere på, hvad der rører sig i nutidens sociologi.
I januar 2018 afholdt foreningen Dansk
Sociologikongres i samarbejde med Syddansk Universitet. Det var første gang kongressen blev
afholdt i Esbjerg og det var en stor succes, at sociologer fra hele Danmark fik muligheden for at
opleve universitetet og forskningsmiljøet i Sydvestjylland. Kongressens program var fyldt op med
sessions om nogle af de mest aktuelle problemstillinger indenfor dansk sociologi som bl.a.
kriminalitet, digitalisering samt eksklusion og fællesskaber blandt børn og unge. Blikket blev også
vendt ud over Danmarks grænser, hvor key note speakers fra både USA, Norge og Rusland gjorde
os klogere på sociologiske problemstillinger i globalt perspektiv.

Tidsskrifter
Dansk Sociologiforening publicerer hvert år fire numre af det videnskabelige tidsskrift Dansk
Sociologi. Tidsskriftets redaktion arbejder formelt set uafhængigt af foreningen, men har ligesom
foreningen til formål at formidle ny sociologisk forskning. Tidsskriftet rummer både videnskabelige
artikler, essays og boganmeldelser og udgives ofte i form af temanumre såsom”Sociale og
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Emotionelle Fællesskaber” eller ”Klimasociologi”. Alle medlemmer af foreningen modtager de fire
numre af Dansk Sociologi gratis. Desuden
modtager medlemmerne gratis de fire årlige
udgivelser af tidsskriftet ACTA Sociologica, som
udgives af Nordic Sociogical Association og
beskæftiger sig med sociologisk forskning i hele
Norden.

Sociologisk Magasin
I starten af 2018 publicerede foreningen for første gang
det gratis online magasin Sociologisk Magasin.
Foreningen så et behov for et nyt format, hvor viden
om sociologien i Danmark kan formidles i øjenhøjde
med praktikerne i det sociologiske felt og på andre
måder end i form af videnskabelige artikler.
Sociologisk Magasin 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 som både fag og diskussionsfelt i den private
og offentlige sektor og som fokus for Dansk
Sociologiforenings virke.
Magasinet udkommer mindst en gang om året og vil rumme både mindre analyser, interviews og
beretninger fra sociologiens verden. Den første udgivelse af Sociologisk Magasin indeholdt
karriereportrætter af fire erhvervsaktive sociologer.

Kommunikationsstrategi
Foreningen kommunikerer sine aktiviteter ud gennem både vores hjemmeside, Facebook og
Instagram profil. Derudover sender vi et nyhedsbrev til medlemmer og andre interesserede ca. en
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gang om måneden. I bestyrelsen er der nedsat en kommunikations gruppe, som er ansvarlig for
udviklingen af logo, visuelt design og andre former for formidling.

Et glimt af fremtiden
Dansk Sociologiforening har eksisteret i snart 60 år. Foreningen har udviklet sig igennem årene og
forsøgt at imødekomme de forandringer, sociologien har gennemgået siden 1965. Men hvordan ser
fremtiden ud for sociologien i Danmark og Dansk Sociologiforening? Dette er et spørgsmål, vi vil
beskæftige os med i de kommende år.
På kort sigt har vi lagt et spændende forårsprogram for 2018, som åbner op for debat om emner som
både økonomisk ulighed, begrebet penge i sociologisk perspektiv og hvordan sociologer kan
medvirke til at skabe social forandring i samfundet. Men også andre faktorer indikerer en
spændende fremtid for det sociologiske miljø i Danmark. Medlemstallet har det seneste år været
stigende og vi ser det som udtryk for en fornyet interesse for sociologisk vidensdeling og
fællesskab. I Esbjerg er en lokalafdeling på vej og ønsket om at sætte sociologiske arrangementer i
gang ses også i Aalborg, hvor der allerede er en lokalafdeling. Dansk Sociologiforening ser frem til
at støtte disse nye initiativer.
For at vide, hvor vi er på vej hen, er det nødvendigt at vide, hvor vi allerede befinder os. Dansk
Sociologiforening vil derfor i 2018 starte en kortlægning af sociologien i Danmark. Hvilke
tendenser ses i nutidig sociologi? Hvorledes ser
arbejdsmarkedet ud for sociologer, og hvilke udfordringer og
muligheder møder de her? Hvilke emner fylder mest i den
sociologiske forskning i Danmark i dag? Det er spørgsmål,
som synes centrale for en nærmere forståelse af, hvor
sociologien er på vej hen i Danmark. Resultaterne af
kortlægningen vil blive publiceret i Sociologisk Magasin, som
netop har som fokus at portrættere tendenserne i nutidig, dansk
sociologi.
Fremtiden for dansk sociologi ligger af naturlige årsager ikke fast, men vi glæder os til at opleve
den!
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