
Danske tænketanke vokser i antal, størrelse og medieomtale, men hvilken betydning har det, 
når tænketanke spiller en større rolle i den samlede vidensproduktion og i den offentlige 
debat i Danmark? Og hvordan arbejder de egentlig i praksis? Det er et par af de spørgsmål, 
som vil blive diskuteret på et stort seminar om tænketanke arrangeret af Dansk Sociologi-
forening. Tænketanken har længe været en etableret institution i USA, hvor den har spillet en 
stor rolle over hele det politiske spektrum og på en lang række politikområder. Spørgsmålet 
er, om den danske udvikling læner sig op ad den amerikanske, eller om danske tænketanke 
adskiller sig fra de amerikanske. Hvad er det særlige ved danske tænketanke? På seminaret 
præsenterer en af de førende amerikanske forskere i tænketanke en kortlægning af det 
amerikanske tænketanksmiljø. Herefter diskuterer danske forskere i tænketanke deres analys-
er af det danske tænketanksmiljø. Seminaret rundes af med en paneldebat blandt tre danske 

tænketanke med fokus på, hvordan de arbejder i praksis.

26
NOV
2015

SEMINAR OM TÆNKETANKE

Velkomst ved
Anna Ilsøe, Lektor, KU, Formand for Dansk Sociologiforening

Keynote om amerikanske tænketanke:  
The Crystallization of the space of Think Tanks

Thomas Medvetz
Associate Professor, UC-San Diego

Tænketanken i samfundet – paneldebat ved 
Martin Møller Boje Rasmussen, Ph.d., Mandag Morgen
Mark Ørsten, Professor, RUC
Jesper Dahl Kelstrup, Adjunkt, RUC
Moderator: Anna Ilsøe

Tænketanken i praksis – paneldebat ved 
Mads Lundby Hansen, Cheføkonom i CEPOS
Jonas Schytz Juul, Analysechef i AE
Maria Theresa Norn, Analysechef i DEA
Moderator: Carsten Terp Beck-Nilsson, journalist og redaktør 
for Altingets civilsamfundsportal

TILMELDING: https://billetto.dk/da/events/taenketanke
Tilmelding er gratis, men skal ske senest d. 16. november 2015, da der vil være let 
forplejning til arrangementet. 
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