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c/o Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Tlf: 35 32 35 02, www.sociologi.dk 

 

Indkaldelse 
Dansk Sociologiforening indkalder til den årlige generalforsamling i 2018.  

Generalforsamlingen finder sted torsdag d. 25. januar 2018, kl. 16.15-18.15 på Dansk 
Sociologikongres 2018 på Syddansk Universitet i Esbjerg, Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg.  

Tilmelding er ikke nødvendig. Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, 
lm@samf.ku.dk senest den 16. januar 2018.  

På vegne af bestyrelsen Anna Ilsøe, formand    
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Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologiforening 25. januar 2018 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Formandens beretning og kommende indsatser. 

4. Kassererens beretning – herunder foreningens årsregnskab for 2017. 

5. Budget for foreningen i 2018, herunder fastsættelse af kontingent og afstemning vedr. 

kampagne-kontingentnedsættelse til studerende. 

6. Beretning fra NSF. 

7. Beretning fra ISA. 

8. Beretning fra Sociologisk Institut, KU. 

9. Beretning fra Aalborg Universitet. 

10. Beretning fra Syddansk Universitet, Esbjerg. 

11. Beretning fra DPU. 

12. Beretning fra CBS. 

13. Beretning fra RUC. 

14. Behandling af foreliggende forslag. 

15. Valg af redaktionen til Dansk Sociologi. 

16. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologiforening. 

17. Valg af repræsentanter til internationale organisationer 

18. Valg af revisorer. 

19. Eventuelt. 

	

 

På vegne af bestyrelsen 

Anna Ilsøe 
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Årsberetning 2017 fra formanden for Dansk Sociologiforening 
 

År 2017 i Dansk Sociologiforening har været kendetegnet ved, at vi har implementeret de i 2016 
vedtagne strategier for foreningens fremtidige virke og en ny samarbejdsaftale med DJØF Forlag 
om tidsskriftet Dansk Sociologi. Derudover har vi sædvanen tro afholdt en række meget velbesøgte 
arrangementer. Vi har desuden indført en række helt nye typer af arrangementer – metodekurser for 
medlemmer samt kaffemøder for studerende. Samtidigt kan vi ved begyndelsen af 2018 konstatere 
en medlemsfremgang sammenlignet med begyndelsen af 2017, så foreningen nu har i alt 600 
medlemmer. 

På generalforsamlingen d. 2. februar 2017 blev Pelle Korsbæk Sørensen og Pia Heike Johansen 
genvalgt som ordinære medlemmer af bestyrelsen. Anna Sofie Bach og Asta Breinholt Lund blev 
valgt som nye ordinære medlemmer af bestyrelsen. Barbara Fersch blev valgt som ny suppleant for 
ordinære bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, Alberte Alsø Dokkedal blev genvalgt som 
studenterrepræsentant og Emma Steffensen Bach blev valgt som ny suppleant for 
studenterrepræsentanterne. Kristian Karlson og Benjamin Swartz stoppede som ordinære 
bestyrelsesmedlemmer. Vi takker for deres store indsats i bestyrelsesarbejdet.  

Størstedelen af administrationen af tidsskriftet Dansk Sociologi overgik pr. 1. januar 2017 til DJØF 
Forlag, samtidigt med at selve redaktionen af de enkelte numre fortsat ligger i tidsskriftets valgte 
redaktion. Det har taget tid at finde frem til nye arbejdsgange i samarbejdet med DJØF Forlag, 
hvilket har givet anledning til forsinkelser af årets numre. Nummer 1 og 2 2017 udkom således i 
slutningen af 2017, mens nummer 3 2017 forventes at udkomme først i det nye år. 
Sociologiforeningens bestyrelse og redaktionen for tidsskriftet Dansk Sociologi har i den 
forbindelse besluttet at fremrykke nummer 4 2017 til nummer 1 2018, så der kommer bedre 
sammenhæng i udgivelsesår og kalenderår. Hvor 2017 har været et ’overgangsår’, forventer vi 
normal kadence i udgivelserne i 2018. Tidsskriftet har fået ny projektleder i DJØF Forlag med 
erfaring fra forlagsbranchen, og vi forventer derfor, at redaktionen og forlaget får etableret en 
smidig arbejdsgang i 2018. 

Medlemsundersøgelsen i 2016 gav anledning til vedtagelsen af en række strategier for den videre 
udvikling af foreningens arbejde, så vi kan ramme flere forskellige målgrupper og øge 
medlemsgrundlaget. Følgende strategier skulle iværksættes i 2017 – og er blevet implementeret på 
følgende vis:  

1. Samarbejdet mellem foreningen og tidsskriftet skal styrkes 
Dansk Sociologiforenings bestyrelse har fået en fast kontaktperson i redaktionen for 
tidsskriftet Dansk Sociologi, Anders Blok, som medvirker ved bestyrelsesmøder efter 
behov. Vi har i planlægningen af fremtidige arrangementer taget udgangspunkt i kommende 
temanumre i tidsskriftet og udvalgte publicerede artikler. Sociologiforeningens 
studentermedhjælp har i november 2017 desuden udviklet en ny type arrangement – 
kaffemøder med de studerende – som hun har afholdt to af på henholdsvis KU og AAU-
CPH. Formålet var bl.a. at markedsføre tidsskriftet – deltagere kunne frit vælge et af de 
tidligere numre ganske gratis. Låneeksemplarer af gamle numre af tidsskriftet udstilles i 
løbet af 2018 på en læsehylde i udvalgte sociologiske uddannelsesmiljøer i Danmark (SDU, 
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AAU, KU) med henblik på at synliggøre tidsskriftet. Foreningens studentermedhjælp har 
planlagt en lignende markedsføring under Dansk Sociologikongres 2018 i Esbjerg. 
 

2. Der skal udformes en ’startpakke til studerende’ som nemt kan præsenteres på de 
forskellige universiteter i Danmark 
Sociologiforeningens studentermedhjælp har udformet en startpakke bestående af 
merchandise (kuglepenne og klistermærker med foreningens nye logo), et sæt tidligere 
numre af tidsskriftet samt en power point præsentationen af foreningen og dens aktiviteter. 
Denne startpakke er blevet brugt i forbindelse med præsentation af foreningen for nye 
studerende i Aalborg, Esbjerg og København. 
 

3. Medlemsdatabasen skal opdateres med emailadresser 
Sociolologiforeningen stod i den uheldige situation, at vi ikke havde et medlemsregister med 
emailadresser, og derfor ikke kunne sende den information ud til medlemmerne, vi er 
forpligtet til ifølge vedtægterne. Vi har derfor ændret tilmeldingsmodulet, så alle nye 
medlemmer  skal oplyse en emailadresse. Vores studentermedhjælp har lavet et stort 
researcharbejde for at fremskaffe emailadresser på eksisterende medlemmer og kontakte 
dem med henblik på, om vi må bruge deres emailadresse. Det betyder, at vi nu har et 
emailregister på cirka 80 procent af vores medlemmer, som vi vil bruge i den væsentligste 
kommunikation med vores medlemmer fremadrettet (indkaldelse til generalforsamling, seks 
årlige nyhedsbreve). Vores hjemmeside og facebookside opdateres dog hyppigere om 
kommende arrangementer end vores årlige nyhedsbreve, så vi holder antallet af emails på et 
acceptabelt niveau. 
 

4. Tilskudsmulighed ved arrangementer skal formidles til alle medlemmer via mail 
Foreningens budget indeholder en række muligheder for at støtte lokale arrangementer rundt 
omkring i landet. Både ordinære medlemmer og studentermedlemmer kan søge om støtte til 
et arrangement, der afholdes i samarbejde med foreningen. Eneste krav for at kunne søge er, 
at foreningen står som medarrangør (med logo) og at alle foreningens medlemmer kan 
deltage gratis i arrangementet. Vi har generelt god erfaring med arrangementer, der 
organiseres i samarbejde med netværk, institutioner og forskellige organisationer, da det 
øger synligheden og deltagerantallet. Denne mulighed er meddelt såvel foreningens 
medlemmer som de sociologiske uddannelsesmiljøer i Danmark. 
 

5. Samlet program for arrangementer skal formidles ved semesterstart 
Det er lykkedes os at sammensætte såvel forårets som efterårets program i 2017 i så god tid, 
at vi har kunnet melde et halvårligt program ud på forhånd ved semesterstart (primo februar 
og primo september). Dette kræver et tidligere og mere vedholdende benarbejde i 
arrangementsplanlægningen, men opleves som en god service for medlemmerne, så de ved, 
hvad der er på vej. Vi fastholder dermed langtidsplanlægningen og udsendelsen af de 
halvårlige programmer ved semesterstart.  
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6. Vi vil meget gerne have et medlem af bestyrelsen, som ikke kommer fra 
universitetsverdenen  
Anna Sofie Bach, underviser ved DIIS, blev valgt ind i bestyrelsen som ordinært medlem 
ved generalforsamlingen i februar som repræsentant, der ikke er ansat i 
universitetsverdenen. Anna Sofie har i 2017 sammen med en række forskerkollegaer  
 fået en stor bevilling fra FKK, der har givet hende en god mulighed for at skrive en post doc 
ved SDU. Anna Sofie er dermed ikke længere en repræsentant for verden uden for 
universitetets mure. Til gengæld skifter ordinært medlem Anders Hjorth-Trolle job pr. 1. 
februar 2018 fra Linköping University til Rockwool Fonden. Anders fungerer dermed 
aktuelt som vores repræsentant ’udefra’.  
 

7. Vi vil udbyde metodekurser eksklusivt for medlemmer   
Vi udbød i foråret 2017 to en-dags metodekurser kun for medlemmer af foreningen inden 
for emnefeltet digitale metoder – ’Facebook likes som data’ d. 17. marts ved Tobias 
Bornakke og ’Webcrawling og -scraping’ d. 21. april ved Rasmus Munksgaard. I efteråret 
udbød vi kurset ’Kausalitet i kvantitative metoder’ d. 8. oktober ved Asta Breinholt. Alle tre 
kurser fandt sted på KU og havde omkring 20 deltagere –  både studentermedlemmer og 
erhvervsaktive medlemmer deltog. Kurserne har således vist sig populære. Vi har i 
forbindelse med kurserne kunne iagttage en række nyindmeldelser i foreningen – navnlig af 
nye studentermedlemmer. Kurserne opleves således som et godt og relevant tilbud, som kan 
være med til at styrke foreningens medlemsgrundlag. 

Dansk Sociologiforeningen har i 2017 afholdt ni åbne foredrags-/debatarrangementer på KU og 
AAU-CPH, tre metodekurser på KU, tre præsentationer af foreningen for nye studerende på AAU, 
KU og SDU samt to kaffemøder på KU og AAU-CPH med præsentation af karrierearrangement og 
tidsskrifter. Mange af arrangementerne har været i samarbejde med lokale netværk og 
organisationer. Vi håber på at kunne udbrede dette samarbejde yderligere i 2018 – bl.a. med flere 
arrangementer på SDU i Esbjerg, hvor der er ved at blive etableret en lokalafdeling af Dansk 
Sociologiforening, og på AAU i Aalborg. Nedenfor gives en kort beskrivelse af året foredrags- og 
debatarrangementer.  

Første arrangement var et foredrag 2. februar på KU ved det nye ordinære medlem af bestyrelsen, 
Anna Sophie Bach, som under overskriften ’Nye nordiske fædre’ præsenterede hovedpointerne fra 
sin Ph.d.-afhandling forsvaret kort forinden. Der var cirka 70 deltagere, hvoraf en del deltog i den 
efterfølgende årlige generalforsamling for Dansk Sociologiforening. D. 7. marts afholdt foreningen 
i samarbejde med forskere fra SDU og AAU-CPH debatarrangementet ’Angsten for provinsen’ på 
KU, hvor Annette Aagaard Thuesen, Pia Heike Johansen, SDU, og Helle Nørgaard, AAU-CPH, 
præsenterede deres nyeste forskningsresultater vedrørende befolkningsbevægelser mellem land og 
by i Danmark. Der var over 100 tilhørere – heriblandt mange studerende fra provinsen – og der 
udviklede sig en spændende debat om, hvorfor danskerne primært bosætter sig i de store byer.  

I april var foreningen medarrangør af et foredrag ved en af de helt store nulevende sociologer, 
Professor Loïc Wacquant, på Regensens vidensfestival Symposion. Foredraget fandt sted d. 21. 
april og havde titlen ‘Deep inside the ghetto: Xenophobic fantasy meets urban reality’ og trak et 
stort antal tilhørere – herunder naturligt nok mange studerende. Flere måtte stå uden for døren til 
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Regensens Store Sal og lytte med. Foreningen arrangerede også i april et spændende foredrag med 
Professor Jacqui Gabb med titlen Intimacy and Couple Relationships på KU. Foredraget blev 
arrangeret i samarbejde med Sociologisk Institut, KU, og havde et fint fremmøde. I maj havde 
Dansk Sociologiforening inviteret tidligere formand Rasmus Willig, lektor ved RUC, til at holde 
oplæg på baggrund af sin seneste bog Afvæbnet kritik. Oplægget fandt sted d. 18. maj på KU og 
havde et meget stort antal tilhørere. Rasmus Willig løftede desuden lidt af sløret for den bog, som 
han udgav senere på året sammen med den norske filosof Arne Johan Vetlesen om klimakrisen og 
det moderne samfunds overdrevne optimistiske syn på teknologiske udviklinger. Han lagde op til 
debat med salen omkring, hvad sociologien og sociologen skal svare, når ens børn spørger, hvordan 
det går (med dette/samfundet).  

Efter sommerferien indledte foreningen sit efterårsprogram med seminaret Sociale og emotionelle 
kompetencer d. 28. september på AAU-CPH. Arrangementet præsenterede bidrag fra et 
dobbeltnummer om samme emne i tidsskriftet Dansk Sociologi nr. 3-4 2016. Der var oplæg ved 
Annick Prieur og Sune Qvotrup Jensen, og seminaret blev organiseret i samarbejde med tidsskriftet, 
AAU og Emotionssociologisk Netværk. Næste arrangement fandt også sted på AAU-CPH. Her 
havde foreningen i samarbejde med studievejlederne på sociologiuddannelsen på Aalborg 
Universitet (AAU) inviteret Søren Juul til at præsentere sin nye bog ‘Selvets Kultur’ d. 6. oktober. 
Foredraget var timet efter et studiebesøg af 45 sociologistuderende fra Aalborg. Foredraget var 
placeret fredag, først på aftenen, og ud over de tilrejsende sociologistuderende deltog både 
studerende fra AAU CPH og andre uddannelsesinstitutioner – samt andre interesserede i 
arrangementet i Sydhavnen. 

I november havde Dansk Sociologiforening organiseret to arrangementer på Københavns 
Universitet. D. 8. november præsenterede foreningen et stort seminar på KU om Digitalisering af 
arbejdsmarkedet i samarbejde med forskningscenteret FAOS, Sociologisk Institut. Foreningens 
formand, Anna Ilsøe, og videnskabelige assistent Louise Weber Madsen præsenterede resultaterne 
af en helt ny survey via Danmarks Statistik om danskernes erfaring med digitalisering i arbejdslivet 
og brug af digitale platforme. Herefter blev resultaterne diskuteret af et debatpanel bestående af 
Simon Tøgern, formand for HK/Privat, og Morten Schønning Madsen, Underdirektør i Dansk 
Erhverv. Der var godt 100 fremmødte, og der var mange spørgsmål fra salen – både fra forskere, 
studerende, organisationsfolk og selvstændige sociologer. D. 20. november præsenterede 
foreningen et studenterrettet debatarrangement med titlen Sociologiske karriereveje i samarbejde 
med Sociologisk Instituts karrierevejledning på KU. Her præsenterede foreningens formand, Anna 
Ilsøe, fire erhvervsaktive sociologer. Efter en generel introduktion til sociologers idealtypiske roller 
på arbejdsmarkedet, fik hver af de fire sociologer ordet, hvor de skulle svare på spørgsmål om deres 
vej ud på arbejdsmarkedet, hvad de trækker på af sociologisk viden og metode i deres arbejde i dag 
samt hvilke gode råd de havde til sociologistuderende. Medvirkende i panelet 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. Der medvirkede cirka 40 meget 
spørgelystne studerende, og der er allerede nye planer om at lave lignende arrangementer i 
fremtiden. Oplæggene på dagen forventes publiceret i 2018 i form af en række sociologiske 
karriereportrætter, så alle får mulighed for at læse om de pointer, der kom frem ved arrangementet.   
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Syddansk Universitet, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, arrangerer Dansk 
Sociologikongres d. 25.-26. januar 2018 i Esbjerg. Temaet er Fællesskaber, social 
sammenhængskraft og eksklusion i mangfoldige samfund. Det er muligt at indsende abstracts til 
godkendte sessions frem til konferencestart via http://sociologi.dk/soc/2017/11/dansk-
sociologikongres-2018/ 

Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet, arrangerer Nordisk Sociologkongres 
d. 8.-10. august 2018 i Aalborg. Temaet er The Global North - Welfare policies, mobilities, 
inequalities, and social movements. Call for sessions/abstracts: http://www.nsa2018.aau.dk/call-for-
sessions/ 

Den tidligere studentermedhjælp Janus Emil Mariager stoppede i sommers, da han skulle på 
udlandsophold. Bestyrelsen takker for hans gode indsats for foreningen og ønsker ham godt videre. 
Nanna Pagh Bugge, studerende ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, blev 1. august 
2017 ansat som foreningens studentermedhjælp. Hun har startet ud med stor entusiasme og 
virkekraft. 
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Kassererens beretning 
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Årsregnskab 2017 / Budget 2018 

 

Dansk Sociologiforening 2018 - Regnskab 2017 med budget 2018

TEKST BUDGET 2017 Regnskab 2017 BUDGET 2018

Indtægter
Kontingenter 335.000 337.400,00 344.000
Renter 0 21,66 0
Kongres 0 0,00 0
CopyDan indtægt Tidsskrift 0 126.149,26 25.000
I alt 335.000 463.570,92 369.000

Udgifter
Tidsskrifter
Acta 31.000 -23.915,98 31.000
Dansk Sociologi - DJØF 135.000 -174.000,00 185.000
Dansk Sociologi - hjemmeside m.v. -15.170,00 2.500
Dansk Sociologi - rejser 20.000 -8.754,50 20.000
Dansk Sociologi - forplejning 10.000 -8.718,50 10.000
I alt 196.000 -230.558,98 248.500

Møder
Bestyrelsen 20.000 -7.073,40 20.000
Medlemsmøder 12.000 -11.652,64 12.000
Lokalforeningers arrangementer 7.000
Årsmøde/generalforsamling 5.000 -1.210,00 5.000
Studenterseminarer 5.000 -7.500,00 5.000
International oplægsholder 0 0,00 10.000
Kongres 0 -35.000,00 0
Kurser 75.000 -2.052,95 10.000
I alt 117.000 -64.488,99 69.000

Kontorhold
Forretningsfører 28.750 -28.750,00 28.750
Studentermedhjælp 20.000 -41.320,02 42.000
Kontorhold og gebyrer 3.000 -2.485,00 15.500
Porto 1.500 -1.973,40 7.000
PBS 13.000 -9.773,01 13.000
Hjemmeside 25.000 -26.151,25 28.000
I alt 91.250 -110.452,68 134.250

Int. organisationer
ISA 2.000 -2.112,21 2.100
ESA 1.487 -2.606,89 0
I alt 3.487 -4.719,10 2.100

Udgifter i alt 407.737 -410.219,75 453.850

Resultat -72.737 53.351,17 -84.850
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Balance 

 

Dansk Sociologforening 2017
Balance

TEKST PRIMOSALDI DEBET KREDIT SALDO

Aktiver

Kasse 0,00 0,00 0,00 0,00 

BG Bank
Giro 119.976,67 170.321,18 
Toprentekonto 216.575,89 0,00 216.597,55 

I alt 336.552,56 386.918,73 

Passiver

Tilgode -9.600,00 9.600,00 22.185,00 -12.585,00 
Gæld 0,00 0,00 0,00 0,00 

Egenkapital 346.152,56 346.152,56 
Over/underskud 53.351,17 

I alt 336.552,56 386.918,73 
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Revisorerklæring vedr. Dansk Sociologiforenings årsregnskab for året 2017 
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Forslag vedr. kampagne-kontingentnedsættelse til studerende. 
 

Dansk Sociologiforeningen har desværre færre medlemmer i dag, end for ti år siden. Ved udgangen 
af 2006 var der 821 medlemmer, og i januar 2017 var der 580 medlemmer. Det ser ud til at vende 
langsomt (600 medlemmer januar 2018), men bestyrelsen ser et behov for at fremskynde 
medlemsprogressionen yderligere. 

Bestyrelsen foreslår at lave en kampagne målrettet studerende i 2018, der nedsætter kontingentet for 
det første års medlemsskab til 300 kr.  (normalvis 400 kr.). Forslaget bygger på flere refleksioner: 

o En ulempe er, at det vil give færre indtægter per person, der melder sig ind. Det vil dog 
formentlig være et tilskud alt andet lige, da det sikrer et nyt medlem, der ikke havde været 
der ellers. Forhåbningen og troen er, at medlemmet forbliver medlem også efter det første 
års medlemskab. 

o Det kan synes uretfærdigt for medlemmer, der har meldt sig ind umiddelbart inden 
kampagnelanceringen, eller "gamle" medlemmer, der går glip af den lavere kampagnepris - 
altså et retfærdighedsprincip. Bestyrelsen mener dog, at idet en højere medlemsskare også 
vil gavne det medlem, der har betalt almindeligt kontingent, i form af flere spændende 
oplæg, eventuelt mere støtte til lokalafdelinger/arrangementer samt foreningen og 
tidsskriftets overlevelse generelt, kan vi retfærdiggøre en kampagne, der ikke tager 
overdrevent hensyn til allerede-eksisterende medlemmers retfærdighedsfølelse. Det er 
desuden blot et enkelt år, hvor et nyt medlem får 25 % rabat, hvorefter kontingentet er 
tilbage ved normalen.  

o Dansk Sociologiforenings kasserer har udregnet foreningens udgifter i forbindelse med 
udgivelser af ACTA  Sociologica og Dansk Sociologi (de to tidsskrifter, som alle 
medlemmer modtager, når de er medlem af foreningen). Ud fra forskellige 
opgørelsesmetoder er udgifterne et sted mellem 345 kr. og 405 kr. pr. medlem (se bilag for 
forklaring af de enkelte udregninger). Der vil således være et underskud for foreningen ift. 
de studentermedlemmer, der meldes ind på midlertidigt nedsat kontingent. Foreningens 
formål er imidlertid ikke at være profitgenererende, hvorfor bestyrelsen mener, at dette 
underskud kan forsvares i en begrænset periode.  

Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen at beslutte, hvorvidt bestyrelsen må lancere en 
kampagne, hvor studerende/ledige/pensionister kan blive medlem af foreningen det første år for 300 
kr. i 2018. 
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Årsberetninger 2017 
Dansk Sociologi 
 

2017 har på mange måder været et overgangsår og et særligt begivenhedsrigt år for tidsskriftet. 
Som vanligt har året budt på mange spændende redaktionelle opgaver på det faglige plan i arbejdet 
med manuskripter. Efter et par år med lidt forsinkelser kom vi bedre med på udgivelsesflowet i 
2016 som det også blev bemærket i sidste års beretning. Det var både vores forhåbning og 
forventning at vi kunne følge op på denne udvikling i 2017. Grundet ændringer i produktionen og 
distributionen af tidsskriftet har vi imidlertid ikke kunnet undgå forsinkelser i det forgangne år.  

Fra og med januar 2017 overgik tidsskriftet til at blive udgivet af DJØF Forlag. Den nye 
samarbejdskonstellation og de nye arbejdsgange har medvirket til at 2017 nr. 1 og nr. 2 på trods af 
rettidig indlevering fra redaktionens side blev meget forsinkede. Det har også betydet, at 
redaktionen såvel som DSF har måttet bruge ressourcer på at etablere og udbygge det nye 
forlagssamarbejde, samt udrede problemer og uklarheder omkring de aktuelle udgivelser. Samtidig 
er der fra DSF og redaktionens side brugt ressourcer på fremadrettet at sikre samarbejdet med 
DJØF Forlag. Et element i denne sammenhæng er at redaktionen får ny fast kontaktperson hos 
forlaget pr. 1/12. Den nye kontaktperson kommer med stor erfaring fra forlagsbranchen og 
redaktionen ser frem til fremadrettet at få etableret et godt og solidt samarbejde efter dette 
overgangsår.  

Hvad angår det redaktionelle arbejde, betyder overgangen til DJØF Forlag at der kun vil udkomme 
tre numre, hvor det sidste nummer i 2017 vil udkomme i begyndelsen af det nye år. Alle tre numre 
i 2017 er åbne numre med en god kombination af artikler, essays og anmeldelser. Beslutningen om 
kun at udgive tre numre i 2017 er sket i tæt samarbejde med DSF og er som nævnt begrundet med 
at der er tale om et særligt overgangsår. Samtidig var det hensigten at billedsiden i tidsskriftet 
skulle varetages af Billedkunstskolen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi med udgangspunkt 
i billedkunststuderendes arbejder. Dette samarbejde har desværre ikke kunne gennemføres i 
praksis, hvilket betyder, at de tre numre i 2017 kommer med en reduceret billedside i forhold til 
tidsskriftets traditionelle grafiske profil. Der arbejdes for indeværende på at finde en ny løsning for 
2018. Det er således planen at vende tilbage i 2018 med den almindelige udgivelseskadence med 
fire numre og med en grafisk profil der matcher den tidligere kendte profil.  

 En anden konsekvens af denne overgangsproces og de problemer denne har betydet har bl.a. været 
at arbejdet med at igangsætte og implementere overgangen til et online manuskriptindleverings- og 
håndteringssystem, OJS (Open Journal System), som redaktionen, skribenter og 
fagfællebedømmere fremover vil skulle benytte i arbejdet med manuskripterne og i 
produktionsprocessen, er blevet udskudt. Men det er forventningen at dette arbejde vil blive 
genoptaget i løbet af 2018.  
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Redaktionen har i 2017 bestået af Mikkel Bo Madsen, Klaus Levinsen, Stine Thidemann Faber, 
Lasse Folke Henriksen, Signe Hald Andersen, Thomas Olesen, Anders Blok, Troels Schultz Larsen 
og Gunvor Christensen. 

 Mikkel Bo Madsen, Klaus Levinsen, Stine Thidemann Faber, Lasse Folke Henriksen og Gunvor 
Christensen blev valgt ind sidste år og er således ikke på valg. Thomas Olesen, Anders Blok og 
Troels Schultz Larsen er på valg og indstillet på genvalg. Signe Hald Andersen er trådt ud og 
redaktionen har en ledig plads til et nyt medlem fra ’den private sektor’. Redaktionen er vidende 
om, at analysechef i Egmont Fonden Heidi Sørensen er indstillet på at lade sig bringe i forslag til 
redaktionen på Sociologiforeningens generalforsamling.  

  

Med venlig hilsen, Redaktionen for Dansk Sociologi 
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Nordic Sociological Association NSA (Nordisk Sociolog Forbund) 
 

I januar blev Pelle Korsbæk Sørensen og Anne-Kirstine Mølholt genvalgt som de danske 
repræsentanter for foreningen. Grundet Anne-Kirstine Mølholts barsel har Pia Heike Johansen 
deltaget i bestyrelsesarbejdet for NSA som suppleant siden august 2017. 

Hjemmeside for forbundet: http://nordicsociologicalassociation.org/  

Nordic Sociological Association er fællesorganisationen for de nordiske sociologiforeninger. De 
deltagende lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske sociologiforeninger 
har alle to repræsentanter i bestyrelsen for den fælles Nordic Sociological Association (NSA). 
Mødesafholdelse går på skift mellem medlemslandene, og der afholdes to bestyrelsesmøder om 
året. I 2017 har der været et møde i Uppsala i Sverige i foråret og et møde i Reykjavik i Island i 
efteråret.  

Det nordiske sociologiforbund støtter de nordiske kongresser, der afholdes på skift i de nordiske 
lande, hver andet år. Ud over denne aktivitet står NSA for udgivelsen af fagtidsskriftet Acta 
Sociologica, som medlemmer af Dansk Sociologiforening også modtager med posten. Radaktionen 
af Acta Sociologica skifter mellem de nordiske lande, og for tiden er denne hjemmehørende i 
Finland på universitetet i Türku. Redaktørerne er Jani Erola og Suvi Salmenniemi. Tidskriftet 
udgives af udgiverhuset SAGE Publishing og efter forhandlinger, der sluttede i år, har NSA og 
redaktionen besluttet at forsætte dette gode samarbejde. Da forbundet genererer en positiv økonomi 
støtter NSA desuden projekter, der støtter op om og fremmer sociologien i Norden. NSA bevillige i 
2017 støtte til den 3. Nordiske STS konference i Gøteborg. 

Foreningen ønsker at huske medlemmerne af de nationale foreninger på, at der ydes støtte til 
projekter der fremmer den nordiske sociologi. Der kan læses mere om dette på: 
http://nordicsociologicalassociation.org/stotte  

I 2018 afholdes der den 29. konference for the Nordic Sociological Association af Institut for 
Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Danmark har siden 2016 haft formandskabet for 
NSA, da vi afholder den næste konference for forbundet. Dette sker den 8.-10. august 2018. Dette 
er en stor og spændende opgave. Arbejdet med konferencen går godt. Der er udsendt et call for 
sessions. Der kan læses mere om dette på hjemmesiden: 

http://www.nsa2018.aau.dk  

Der vil også blive afholdt en pre-konference for phd-studerende. NSA støtter sociologien i Norden. 
Som en del af dette arbejde ønsker NSA at yde støtte til unge forskere. De enkelte lande har derfor 
via bestyrelsen bevilliget ekstra støtte til denne pre-konference og deltagelse for phd-studerende.  

I 2019 skal redaktionen af Acta Sociologica efter planen overgå til Finland. Denne proces er 
begyndt og den islandske sociologiforening har nedsat en arbejdsgruppe, der i samarbejde med 
udvalgte medlemmer af NSAs bestyrelse skal kvalitetssikre denne proces. 

Det er desuden besluttet, at hjemmesiden for foreningen skal opdateres. 
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Med venlig hilsen, Pelle Korsbæk Sørensen, medlem af bestyrelsen af Nordic Sociological 
Association for Dansk Sociologiforening, formand for Nordic Sociological Association 
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International Sociological Association (ISA)  
 

År 2017 har været præget af forberedelsen af den næste verdenskongres, som finder sted i Toronto, 
Canada, 15-21 juli, 2018. Titlen for The XIX ISA World Congress of Sociology er Power, Violence 
and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities og byder på streams inden for en lang 
række sociologiske temafelter samt særlige sessions med fokus på Canada:  
https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2018/webprogrampreliminary/programs.html 

Der er åbnet for registrering til kongressen. Medlemmer af ISA får rabat på registreringsgebyret – 
se nærmere på: http://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/toronto-
2018/congress-registration/ 

Man kan blive medlem af ISA ved at gå ind på organisationens hjemmeside og klikke ind på 
individuelt medlemskab: http://www.isa-sociology.org/memb_i/index.htm. Derudover optager ISA 
også institutioner som fx. universiteter eller forskningsinstitutioner som medlemmer. 

 

Anna Ilsøe 
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Sociologisk Institut, Københavns Universitet 
 
Sociologisk Institut (SI) har som altid haft et godt samarbejde med Sociologiforeningen i 2017. Det 
indebærer blandt andet at SI varetager foreningens medlemsadministration og lægger hus til det 
redaktionelle arbejde med tidsskriftet Dansk Sociologi. Produktion og markedsføring af tidsskriftet 
er i 2017 overgået til DJØF forlag.  

Sociologisk Institut var igennem en sparerunde i 2016, men er nu generelt i en god gænge igen, og 
der er ikke sket væsentlige ændringer på instituttet i 2017.  

De sociologiske uddannelser (BA og KA) nyder fortsat stor søgning og vi optog i 2016 ca. 120 BA 
studerende og ca. 80 KA studerende. På grund af dimensionering forventer vi at disse tal vil falde 
gradvist i de kommende år, mens vi i skrivende stund afventer konsekvenserne af den annoncerede 
finansieringsreform.  
På trods af at vi må forvente at vores uddannelser bliver slanket lidt i de kommende år, arbejder vi 
på til stadighed at opretholde et højt fagligt niveau, og vi har stort fokus på at mindske frafald, øge 
gennemførelsen og styrke beskæftigelsen for vores kandidater. 

Vi har i 2017 genoplivet en tradition for ’Instituttets Dag’, der sigter på at bringe studerende og 
forskere tættere sammen udenfor undervisningen. Instituttets Dag blev afholdt i september og var en 
stor succes. Der var bl.a. panel-debat om den sociologiske forsknings impact på samfundet, 
uddeling af undervisningspriser og ’Fantasiprisen’ for det mest nytænkende sociologisk speciale. 
Endelig var der underholdning ved Sociologisk Revy, et nyt initiativ fra instituttets studerende. 

På forskningssiden går det rigtigt godt på SI. Vi har i 2017 bl.a. igangsat to større eksternt 
finansierede projekter: 

Global Challenges – Local Solutions? – Rethinking professional work in a world of transnational 
jurisdictions  
http://www.sociology.ku.dk/research/research_projects/current-projects/global-challenges-local-
solutions/ (finansieret af FSE) 

Grønne Fællesskaber i Byen – civilt engagement og medborgerskab i bynatur og urban økologi  
http://www.sociology.ku.dk/research/research_projects/current-projects/groenne-faellesskaber-i-
byen---civilt-engagement-og-medborgerskab-i-bynatur-og-urban-oekologi/ (finansieret af Velux 
fonden)  

Sociologisk Institut har igen lagt hus til (og i nogle tilfælde været medarrangør af) en række af 
foreningens forelæsninger og debatarrangementer, hvilket altid er en fornøjelse. 

Sociologisk Institut takker for et godt samarbejde i 2017, som vi ser frem til at fortsætte fremover.  

Med venlig hilsen 

Janus Hansen 
Institutleder, Sociologisk Institut, Københavns Universitet  
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Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet 
 

Bacheloruddannelsen i Sociologi var i 2017 eksternt dimensioneret med et loft på optaget på 172. 
Optaget på bacheloruddannelsen var pr. 1. oktober 2017 161, hvilket ligger lige under det selvvalgte 
loft på 165, som uddannelsen indførte i 2015. Kandidatuddannelsen i Sociologi var i 2017 eksternt 
dimensioneret med et loft på optaget på 50 studerende. Optaget på kandidatuddannelsen var pr. 1. 
oktober på 67 studerende. Det høje optag skyldes retskravsbachelorer.  

Sociologiuddannelsen fyldte i efteråret 2017 20 år. Jubilæet blev fejret med konference og 
efterfølgende fest. Temaet for konferencen var ”fremtiden for dansk sociologi” og havde følgende 
oplæg:  

- Sociologiens opkomst i Aalborg v/ professor Lars Skov Henriksen, AAU 

- Sociologien og dens rolle i Danmark – tilbageblik og muligheder v/ professor emeritus 

Heine Andersen, KU 

- Sociologi i krise – hvorfor vi er ligeså meget på røven som økonomerne v/ lektor Ole Bjerg, 

CBS 

- May the Force be With You? Sociologien som slaghammer og gummistempel v/ professor 

Mads Meier Jæger, KU 

- Hvorfor er stedet så vigtigt? v/ lektor Anja Jørgensen, AAU 

Konferencen sluttede med en særdeles livlig og interessant paneldebat mellem alle oplægsholdere 
og salen. Efterfølgende var der studenteroplæg og fest om aftenen. 

Vi gør opmærksom på at Instituttet er vært for Nordisk Sociologkongres 2018. I den forbindelse 
håber vi på deltagelse og opbakning i form af workshopledelse mv. 

 

Jakob Skjøtt-Larsen, studienævnsformand 
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Sociologi og Kulturanalyse, SDU Esbjerg 
 

I 2017 fik vi i alt 181 ansøgere på bacheloruddannelsen i Sociologi og Kulturanalyse, Syddansk 
Universitet i Esbjerg. I alt 69 studerende startede på uddannelsen. Bachelor i Sociologi og 
Kulturanalyse er en kombinationsuddannelse (sociologi og antropologi), som vi startede op i 2010. 
Rygraden i uddannelsen er de såkaldte semesterprojekter, hvor grupper af studerende laver deres 
egen undersøgelse, typisk i en privat eller offentlig organisation.  

I de fire semesterprojekter anvender de studerende den opnåede viden fra alle fag på semestret 
(metodefag, teorifag, temafag, redskabsfag). Gennem semesterprojekterne får de studerende selv 
mulighed for at specialisere sig og skabe deres egne, faglige profiler inden for sociologi/antropologi 
området. Desuden får de vigtig erhvervserfaring, som de kan vælge at supplere med praktikophold 
på 5. semester, hvis de ikke i stedet vælger at tage valgfag i udlandet eller i Danmark.  

Vi har i 2017 fået flere private og offentlige organisationer i lokalområdet med i vores aftagerpanel, 
herunder Vejen og Tønder kommuner, Headspace Esbjerg, Sydenergi og Maersk Oil and Gas. Vi 
har endvidere fået et mere formaliseret samarbejde med Varde Kommune omkring praktikforløb og 
samarbejde i forbindelse med de studerendes projektarbejde. 

Hvad angår kandidaten i Cultural Sociology, som vi startede op i 2013, havde vi et optag på 30 
studerende. Kandidaten udbydes i to spor: ”Social Transformation Processes” og ”Law, Power and 
Social Justice”, sidstnævnte i samarbejde med Juridisk Institut, campus Odense. Vores fakultet har 
desværre – trods fremgang i studenteroptag på Law-sporet – nedlagt dette spor, og sidste optag var i 
2016. Vi arbejder p.t. på et nyt spor/en ny toning, muligvis i form af et samarbejde med et andet 
institut på SDU. 

For første gang i uddannelsens historie modtog en af vore studerende, Julie Andreassen, den 9. 
november Esbjerg Universitetspris på 25.000 kroner på baggrund af et fremragende 
kandidatspeciale med titlen ”Unpacking ACT. A Sociological Research of Cultural and 
Organizational Change in Maersk Oil DBU”. Gennem en spørgeskemaundersøgelse med gyldige 
besvarelser fra 917 Mærsk-medarbejdere (en svarprocent på 69%) suppleret med kvalitative 
interview nåede hun frem til en lang række spændende og nyttige fund i forbindelse med 
implementeringen af den nye strategi ”ACT – Accountability, Collaboration and Trust”. Resultater 
fra specialet bliver i dag brugt aktivt af den øverste ledelse, også efter at sektionen er blevet opkøbt 
af det franske firma Totale. 

For første gang er sociologi-forskningsgruppen på SDU i Esbjerg værter for Dansk 
Sociologikongres. Dansk Sociologikongres 2018 vil foregå på Campus Esbjerg, SDU, den 25.-26. 
januar. Kongressens hovedtema er ”Fællesskaber, social sammenhængskraft og eksklusion i 
mangfoldige samfund”, og der vil være keynote forelæsninger af Michael Woolcock, Thomas 
Hylland Eriksen og Elena Zdravomyslova. Vi glæder os til at afholde arrangementet, og alle er 
naturligvis meget velkomne til at tilmelde sig! 

Gunnar Lind Haase Svendsen, uddannelsesansvarlig. 
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Pædagogisk Sociologi, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet 
 

Pædagogisk Sociologi, DPU blev (re)etableret i 2014, som en afdeling, men var én af de institutter 
der udgjorde kernen ved etableringen af Danmarks Pædagogiske Universitet i år 2000. Således har 
afdelingen en lang årrække været en del af det sociologiske og pædagogiske felt. I afdelingen er 29 
forskere og 13 ph.d.-studerende ansat, samt en række videnskabelige assistenter, eksterne lektorer 
og administrativ personale. Det er med stor glæde at vi medio december 2017 har fået mulighed for 
at opslå en række videnskabelige stillinger (adjunkt, lektor, professor) med henblik på ansættelser 
ind i afdelingen for pædagogisk sociologi i starten af 2018.    

De videnskabelige ansatte i afdelingen er organiseret i henholdsvis forskningsprogrammer og 
forskningsenheder, der er etableret omkring forskellige genstandsfelter inden for den pædagogiske 
sociologi, og som har den pædagogiske sociologi som fælles videnskabeligt grundlag. Endvidere er 
en række ansatte i afdelingen tilknyttet National Center for Skoleforskning (NCS). 
Forskningsprogrammet i afdelingen hedder ”Inklusion og eksklusion – i samfund, institution og 
pædagogisk praksis”, mens forskningsenhederne tæller ”Globalisering, Governance og Ledelse i 
Uddannelsessektoren”, ”Kvalitative studier af socialisering”, ” Socialpædagogik” og ”Social 
Inequality in Education and Beyond”. Kontaktpersoner til forskningsprogrammer og enheder kan 
findes på afdelingens hjemmeside: http://edu.au.dk/om-dpu/organisation/afdeling-for-paedagogisk-
sociologi/  

Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi er fortsat afdelingens omdrejningspunkt og 
afdelingens forskere bidrager til varetagelsen heraf. På denne vis sikres en tæt sammenhæng mellem 
forskning og undervisning i afdelingen. Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi har i ca. 320 
studerende indskrevet, fordelt på vores campus i Aarhus og i Emdrup. Lektor Christian Christrup 
Kjeldsen er afdelingsleder, mens lektor Anne Larson er formand for Uddannelsesnævnet for 
kandidat uddannelsen i Pædagogisk Sociologi. 

I 2017 har afdelingen afholdt to store afskedskonferencer for henholdsvis lektor Lejf Moos med 
fokus på uddannelsessektoren under opbrud, og for professor MSO Susan Tetler med fokus på 
inklusion og inkluderende indsatser i relation til børn og unge. 

Der er stor aktivitet i afdelingens forskningsprogram og forskningsenheder. Nedenstående 
eksempler er således ikke udtømmende for aktiviteterne. Det kan eksempelvis nævnes at 
forskningsprogrammet har holdt seminar med deltagelse af forskerne Tim Corcoran, Ben Whitburn 
og Julianne Moss fra Deakin University, Australien.  At afdelingens forskere har afholdt flere store 
nationale og internationale konferencer i år, bl.a. har professor MSO Ning de Coninck-Smith 
afholdt konferencen ”Educational Architecture – Pasts, Presents and Futures” som samlede 
internationale forskere, der arbejder inden for uddannelsesarkitektur i ordets bredeste forstand. 
Lektor Janne Hedegaard Hansen har afholdt konferencen ”Retten og pligten til deltagelse i skolens 
fællesskaber” som formidlede viden fra forskningsprojektet App In om, hvordan lærere i deres 
arbejde og samarbejde med ressourcepersoner forstår og etablerer fællesskaber i henholdsvis 
indskoling og udskoling. 
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Også i det forgangne år har der været en meget omfattende portefølje af eksternt finansieret 
projekter ledet af forskere tilknyttet afdelingen. Professor MSO Karen Wistoft varetager en række 
projekter med omdrejningspunkt i børn, mad og pædagogik. Lektor Janne Hedegaard Hansens 
projekt APP In handler om at forskyde fokus i den pædagogiske inklusionsforskning fra et fokus på 
pædagogiske og didaktiske praksisformer og organiseringer, til et fokus på betydningen af selve 
fællesskabets konstituering gennem inklusions- og eksklusionsprocesser, i relation til udviklingen af 
inkluderende læringsmiljøer.  Ligeledes varetager afdelingens forskere fortsat en lang række 
projekter inden for international komparativ uddannelsesforskning. Både i EU støttede projekter og 
i forbindelse med IEA studierne (The International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement). IEA studierne er tilbagevendende undersøgelser af skoleelevers læsefærdigheder, 
deres matematik og naturfagsfærdigheder, deres computer- og informationskompetence, samt deres 
politiske dannelse. Dette varetages under projekterne PIRLS, TIMMS, ICILS og ICCS. Lektor og 
afdelingsleder for pædagogisk sociologi, Christian Christrup Kjeldsen, er overordnet ansvarlig for 
IEA studierne, som er placeret i tilknytning til Nationalt Center for Skoleforskning (NCS).  Det har 
været et travlt år i relation til præsentation af nationale rapporter fra IEA studierne. ICCS blev 
præsenteret den 7. november, mens PIRLS 2016 blev præsenteret 5. december. Endelig har Lektor 
David Reimer fået en bevilling fra Velux fonden til projektet ”Exploring School Culture” der skal 
bidrage til en dybere forståelse af skolekultur og dens indflydelse på elevernes faglige præstationer 
og ulighed. 

Afdelingen har fortsat sit internationale udsyn og har der har det forgangne år været omfattende 
besøg fra udenlandske forskere. Senest har professor Christoph Wulf fra Freie Universität Berlin 
holdt oplægget ”Cultural Learning as Mimetic Learning”. 

 

På afdelingens vegne 

Christian Christrup Kjeldsen, afdelingsleder Pædagogisk Sociologi 
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Department of Business and Politics/BSc in Business Administration and Sociology, CBS 
 

In this, my first year as director of the BSc program in Business Administration and Sociology, I am 
happy to report that a great deal of progress has been made in updating and streamlining the 
program to meet the demands of both the students and the university administration. A reform plan 
that has met with the unofficial approval of the Dean of Education—formal submission takes place 
next month—is perhaps the signature achievement this year. It represents the culmination of a 
year’s dedicated work both within the Study Board and with allied divisions of the university, from 
whom we received valuable input.  

The reform involves rationalizing the placement and progression of required courses into four 
knowledge streams, creating a matrix system and bringing the BSc Soc up to the standard of the 
other CBS degree programs in the International Business Relations Field.  At the behest of the 
student members of the Study Board, we also removed two courses that were considered redundant 
in content with other offerings in the program. They were replaced with new courses in Finance and 
Marketing, which students say will make them far more competitive for graduate programs and the 
labor market.  

It has also been a banner year for our faculty, who have compiled an impressive list of publications, 
prizes and awards. These include a new grant of DKK 8.5 million to Associate Professor Mogens 
Kamp Justesen, a new book with Cambridge University Press for Assistant Professor Lasse Folke 
Henriksen, and an article in Organization Studies by Professor mso Ester Barinaga. An extended 
list of these accomplishments can be found on the next page.  

 

Sincerely yours, 

 

 

Brooke Harrington, PhD 

Professor mso 

Department of Business and Politics 

Program Director, BSc in Business Administration and Sociology 

 

Publications by program faculty 

Ester Barinaga 

• “Tinkering with space: The organizational practices of a nascent social venture.” 
Organization Studies, 38(7):937-958. 
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Mitchell Dean 

• “Office and Agamben’s genealogy of economy and government.” European Journal of 
Cultural and Political Sociology 4 (2): 200-222. 

• “Three forms of democratic political acclamation.” Telos 179 Summer, 9-32. 
• “Political acclamation, social media and the public mood.” European Journal of Social 

Theory 20 (3): 417-434 

Brooke Harrington 

• “Fraud and Fantasy: Toward a New Research Agenda for Economic Sociology.” Socio-
Economic Review, 15: 249-255. 

 

• “Habitus and the Labor of Representation Among Elite Professionals.” Journal of 
Professions and Organization, 4: 282-301. 

 

Lasse Folke Henriksen 

• Professional Networks in Transnational Governance, Cambridge University Press; co-
editor and co-contributor, with Leonard Seabrooke. 

Matthias Hein Jessen 

• “Statens livsnødvendige cirkulation: Handel som livsvigtigt princip for den moderne stat.” I: 
K&K – Kultur & Klasse, nr. 124, 2017; Tidsskriftsartikel/peer-reviewed 

• Den Russiske Revolution, Forlaget Slagmark, Slagmarks Revolutionsserie, 2017; Book; with 
Mikkel Flohr, Kasper Mikael Jacek and Benjamin Ask Popp-Madsen. 

Mogens Kamp Justesen 

• “Demokrati og marked: Venner eller fjender?” I: Politologisk Årbog 2016-2017. red. 
/Carsten Jensen; Caroline H. Grøn. København : Hans Reitzel 2017, s. 69-72 
 

Poul Fritz Kjær 

• “Why Justification? The Legal Constitution of Public Power in National and Transnational 
Contexts.” Transnational Legal Theory, 8, 1, 8 – 21, 2017. 

• “Hacia una sociología de instituciones intermediarias: El rol del Derecho en el 
Corporativismo, el Neo-Corporativismo y la Governance.” Revista Administración Pública 
y Sociedad, 3. 
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Alfred Reckendrees 

• “Dynamics of ‘Overlapping Clusters:’ Economic Development in the Industrial Region of 
Aachen, 1800-1860,” in: Revista Historia Industrial – Economía y Empresa 26 (2017), no. 
66, 37-75. 

• “Economic History in Times of Transition,” in: Scandinavian Economic History Review 65 
(2017), no. 1, 1-5. 

 

Grants and awards to program faculty 

Brooke Harrington 

• DSEB Research Prize, for excellence in scholarship and dissemination of research findings 
to the public; DKK 50,000.  

• CBS Centennial Award for International Citizenship, for distinguished service by a faculty 
member from outside Denmark.  

 

Mogens Kamp Justesen 

• DKK 8.5 million for Business in Society Platform on Inequality; MKJ is joint Academic 
Director with Birthe Larsen of the CBS Economics Department. The program will run for 
five years, supporting interdisciplinary research on inequality; it will also support three PhD 
students.  

• DSEB Teaching Prize, for excellence in education; DKK 50,000.  
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Socialvidenskab, RUC 
 

Socialvidenskab på Roskilde Universitet har gennemgået et begivenhedsrigt 2017. Vi har set 
betydelig aktivitet på forskningsfronten, som udmønter sig i tre forskningsgrupper – Social 
Dynamics and Change; Welfare, Diversity and Social Cohesion; Global Political Sociology – som 
alle nyder godt af stort engagement.  

Flere forskere har modtaget fornemme bevillinger. Her kan bl.a. nævnes professor (MSO), Hanne 
Warming, som skal stå i spidsen for et nyt forskningscenter, der skal bidrage til styrket livskvalitet 
for børn og unge mennesker med bevægelseshandicap. Lektor, Kristoffer Kropp, har modtaget den 
prestigefyldte Sapere Aude-bevilling for yngre forskere. Kropp skal undersøge relationen mellem 
sociologisk forskning og europæisk forskningspolitik.  

I 2015 gennemførte RUC en omfattende reform af kombi-kandidatuddannelserne. Dette betød, at 
universitet gik fra at have kandidatuddannelser med to ligestillede del-fag til en struktur, hvor fag 1 
vægter højere end fag 2. I forbindelse med en budgetreduktion har RUC’s bestyrelse besluttet at 
forenkle strukturen og reducere mulighederne for fagkombinationer. Denne proces har dog samtidig 
skabt grobund for en udvidelse af fagkombinationen, Socialvidenskab og Dansk. Kombinationen er 
begrundet med efterspørgsel efter kandidater, der kan undervise i samfundsfag og dansk i 
gymnasierne. En undersøgelse fra 2012 viser, at samtlige kandidater med en sådan grad er ansatte i 
gymnasiet. 

Der er blevet ansat to ph.d.-studerende på Socialvidenskab: Camilla Sabroe Jydebjerg, som 
retssociologisk og -filosofisk undersøger jobcentrenes sagsbehandling, og Benjamin Schwarz, som 
undersøger gældsramtes hverdagsliv via økonomisk sociologi og antropologi. Kigger vi historisk på 
antallet af ph.d.-studerende ansat på hele instituttet, kan vi se, at bestanden er blevet reduceret 
betragteligt. I 2013 og 2014 blev der ansat henholdsvis 15 og 14 nye ph.d.-studerende. I 2015 og 
2016 var tallene helt nede på henholdsvis 8 og 5, mens vi i 2017 har oplevet en stigning, nemlig 11 
ansatte. Socialvidenskab finder det vigtigt, at vi i Dansk Sociologiforening samstemmigt 
fordømmer, at de sociologisk forskning og uddannelse – og dermed grundbetingelserne for 
sociologisk tænkning – oplever forringelser på grund af økonomiske hestekure. Samtidig finder vi 
det vigtigt, at sociologien ikke fralægger sig den klassiske sociologiske arv og fortsat understreger i 
offentligheden, at sociologien ikke har været, er eller skal være et appendiks til økonomisk 
videnskab, og at vi står i opposition til den fremherskende forestilling om økonomisk 
”nødvendighed”.  

 

De bedste hilsner, 

Ph.d.-studerende og forhenværende medlem af bestyrelsen, Benjamin Schwarz   
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Valg af formand og bestyrelse i Dansk Sociologiforening 
 

Valg 2018 Navn På valg Fortsætter/genopstiller 
Formand Anna Ilsøe Ja Fortsætter 
Bestyrelsesmedlem Pelle Korsbæk Sørensen Nej Fortsætter 
Bestyrelsesmedlem Anders Hjorth Trolle Ja Fortsætter 
Bestyrelsesmedlem Anne-Kirstine Mølholt Ja Fortsætter 
Bestyrelsesmedlem Pia Heike Johansen Nej Fortsætter 
Bestyrelsesmedlem Alberte Alsø Dokkedal Ja Opstiller 
Bestyrelsesmedlem Anna Sofie Bach Nej Fortsætter 
Suppleant, bestyrelsen Marie Bruvik Heinskou Ja Opstiller 
Suppleant, bestyrelsen David Reimer Ja Fortsætter 
Suppleant, bestyrelsen Barbara Fersch Nej Fortsætter 
Studenterrepræsentant Søren Lund Frandsen Ja Fortsætter 
Studenterrepræsentant Emma Steffensen Bach Ja Opstiller 
Suppleant, studenterrepræsentant Jonas Thorborg Stage Ja Opstiller 
 

Æresmedlemmer: Elisabeth Hultcrantz. 

Repræsentanter: 
- NSA: Pelle Korsbæk Sørensen og Anne-Kirstine Mølholm. 
- ESA: Pia Heike Johansen. 
- ISA: Anna Ilsøe. 

 


