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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 2022.  
Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 23. februar 2022 kl. 16:00-18:00 på Zoom. 
 
Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af Dansk Sociologiforening. Tilmelding foregår 
på mail til studentermedhjælper Josefine Ahrensbøll Schultz på: khl693@samf.ku.dk 
Studentermedhjælper Josefine Ahrensbøll Schultz sender zoomlink til medlemmer af Dansk So-
ciologiforenings bestyrelse, til redaktionen for Dansk Sociologi og til nye opstillede til diverse po-
ster. De behøver derfor ikke tilmelde sig særskilt. 
 
Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, lm@samf.ku.dk senest d. 16. februar 
2022. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Anna Ilsøe, formand  
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Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologiforening d. 23. 
februar 2022 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Formandens beretning og kommende indsatser. 
4. Kassererens beretning – herunder foreningens årsregnskab for 2021. 
5. Budget for foreningen i 2022. 
6. Beretning fra Dansk Sociologi 
7. Beretning fra NSA. 
8. Beretning fra ISA. 
9. Beretning fra Sociologisk Institut, KU. 
10. Beretning fra AAU. 
11. Beretning fra SDU, Esbjerg. 
12. Beretning fra DPU. 
13. Beretning fra CBS. 
14. Beretning fra RUC. 
15. Behandling af foreliggende forslag. 
16. Valg af redaktionen til Dansk Sociologi. 
17. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologiforening. 
18. Valg af repræsentanter til internationale organisationer. 
19. Eventuelt. 
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Årsberetning 2021 fra formanden for Dansk Sociologiforening 

2021 har for Dansk Sociologiforening, ligesom for så mange andre, fortsat båret præg af pande-

mien og de ændringer, den har ført med sig. Foreningen har bygget videre på de online-tiltag, 

der blev taget i brug i 2020 og desuden vendt tilbage til fysiske arrangementer, når det har været 

muligt. Særligt foråret 2021 bar præg af pandemien, mens efteråret har været mere som vi ken-

der det fra tidligere med fysisk deltagelse til foreningens arrangementer. Bestyrelsen har gen-

nemført sine organisatoriske pligter via online-møder i foråret og ved fysiske møder i efteråret. 

Foreningsarbejdet har ikke stået stille, men er fortsat inden for de rammer, der har været mulige. 

Bestyrelsen er løbende kommet med gode bud på, hvordan foreningsarbejdet kan fortsættes i en 

omskiftelig tid. Selvom pandemien har spændt ben for nogle aktiviteter, har vi også udviklet nye 

måder at afvikle arrangementer på. 
 

Corona-krisen har haft sociale og økonomiske indvirkninger på alverdens samfund, hvor socio-

logien har spillet en vigtig rolle i at forstå, hvordan individer, organisationer og kulturer har rea-

geret forskelligt på pandemien. Foråret bød på en online konference om den sociologiske forsk-

ning, der er lavet om corona-krisen. Konferencen varede fire timer på Zoom, og blev afholdt den 

27. maj. Da corona-krisen brød ud i Danmark i marts 2020, blev der uddelt en række projektbe-

villinger fra de toneangivende forskningsfonde til at forske i corona-krisens påvirkning på sam-

fundet. Til konferencen blev der samlet hele femten af disse projekter, der hver især har haft en 

unik indsigt i, hvordan de sociale dynamikker har udfoldet sig under pandemien. Konferencen 

blev afholdt på engelsk, da der var flere internationale forskere, der præsenterede deres projek-

ter. Konferencen blev skudt i gang med en keynote-præsentation af Ole B. Jensen og Nikolaj 

Schultz om deres bog ”Det Epidemiske Samfund”. Efterfølgende blev de femten projekter præ-

senteret fordelt på fire tematiske sessioner, hvor de (foreløbige) resultater fra projekterne blev 

fremlagt af forskerne og debatteret af publikum. De fire sessioner havde overskrifterne: Work 
and employment, welfare and civil society, everyday life and society og politics and the public 
sphere. Dialogen i hver af de forskellige sessioner blev modereret af de fire medlemmer fra be-

styrelsen, som havde arrangeret konferencen:  Anna Ilsøe, Pelle Korsbæk Sørensen, Bar-

bara Fersch og Søren Lund Frandsen. Ud over forskerne fra de femten projekter, havde yderli-

gere 45 personer tilmeldt sig konferencen. Blandt de tilmeldte var 13% fra udlandet, hvor der var 
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deltagere fra bl.a. Indien, Østrig og Norge. Konferencen blev meget positivt mødt med mange 

gode spørgsmål, og kan siges at have været særdeles vellykket.   

 

Efterårets første arrangement blev afholdt d. 23/9 og bestod af et oplæg ved Tobias Bornakke fra 

Analyse & Tal. Han præsenterede den algoritme, Analyse & Tal har udviklet i samarbejde med 

Trygfonden til at spore digital hadtale og sproglige angreb på Facebook. Under oplægget var der 

mange gode spørgsmål og inputs fra publikum og en god efterfølgende dialog om blandt andet 

reliabilitet i forbindelse med udviklingen af algoritmen. Oplægget blev afholdt på Center for Sund-

hed og Samfund (CSS) i København og var første gang i lang tid, vi endelig kunne mødes fysisk 

til arrangementer i Dansk Sociologiforening. Det var godt at være tilbage og kunne have en spæn-

dende dialog om algoritmen face to face. Udover at deltage på CSS kunne man også følge oplæg-

get og dialogen live over zoom. Det var første gang, vi benyttede os af et hybridformat, og det var 

dejligt at kunne have deltagere med fra både det fysiske sted i København og online fra flere 

forskellige steder. Alt i alt fungerede formatet godt, og vi er glade for at kunne holde arrange-

menter med den fleksibilitet, hybridformatet giver. Arrangementet var en god måde at komme i 

gang med fysiske arrangementer efter en lang periode kun online.  

 

14/10 afholdt Dansk Sociologiforening og Hans Reitzels Forlag en samtale med sociologerne Ras-

mus Willig og Anders Blok med udgangspunkt i deres fælles bog Den Bæredygtige Stat.  
Anders Blok og Rasmus Willig fortalte først ivrigt om statsformer med udgangspunkt i velfærds- 

og konkurrencestatens manglende evne til at håndtere klimproblematikker. Desuden diskute-

rede de forskellige muligheder for alternative grønne udviklinger, blandt andet med udgangs-

punkt i Andelsgaarde, som Rasmus Willig er medstifter af. Disse forskellige former for grønne 

udviklinger måtte ifølge Anders Blok og Rasmus Willig munde ud i en helt ny statsform, nemlig 

den bæredygtige stat. Arrangementet foregik hos Gyldendal i København og var velbesøgt med 

cirka 50 deltagere, heraf blandt andet flere kandidatstuderende fra Aalborg Universitet, der var 

på kandidattur som en del af deres introforløb. Der var desuden flere andre gæster blandt publi-

kum, og efter et indledende oplæg med udgangspunkt i bogen, blev der stillet mange gode 

spørgsmål om alt fra greenwashing til hvad der sker, når man bruger sociologisk faglighed til at 

engagere sig i politiske emner. Det førte en spændende dialog med sig og hands on tips til at 

beskæftige sig med klima og bæredygtighed med et sociologisk udgangspunkt. Arrangementet 
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var første gang i lang tid, foreningen afholdt et arrangement med udelukkende fysisk deltagelse, 

og det var dejligt at mærke engagementet fra et spørgelystent publikum live. 

 

3/11 afholdt foreningen efterårets sidste arrangement med titlen ”Intersektionalitet – et nyt red-

skab i den sociologiske værktøjskasse?” Arrangementet blev afholdt på Aalborg Universitet i Kø-

benhavn med Sune Qvotrup Jensen og Ann-Dorte Sørensen fra Institut for Sociologi og Socialt 

arbejde, Aalborg Universitet som oplægsholdere. Igen benyttede vi os af et hybridformat, hvor 

der både var mulighed for at deltage i arrangementet fysisk og for at se med direkte over Zoom. 

Både fysisk og online var arrangementet velbesøgt med cirka 25 deltagere i lokalet og 25 over 

Zoom. Teknisk oplevede vi en smule problemer med at få Zoom-forbindelsen til at fungere, men 

det lykkedes alligevel at få streamet arrangementet på en god måde, så alle kunne følge med. I 

foreningen har vi været glade for de muligheder, hybridformatet giver for at kunne have deltagere 

med fra flere forskellige steder, samtidig med at kunne holde fast i fordelene ved et fysisk arran-

gement. Til arrangementet holdt Sune Qvotrup Jensen og Ann-Dorte Sørensen først oplæg med 

en grundig introduktion til intersektionalitet som begreb og den begrebsrejse, det har været på 

inden for forskellige fagområder og i forskellig geografisk kontekst. De introducerede desuden 

mange af de diskussioner, der har været om begrebets betydning og relevans i forskellige kon-

tekster. Efter oplægget blev der stillet mange gode spørgsmål fra publikum, særligt om hvordan 

intersektionalitet kan bruges i empirisk forskning. Efterfølgende har Sune Qvortrup Jensen og 

Ann-Dorte Sørensen sammensat en referenceliste med kvalitativ sociologisk forskning, der be-

nytter sig af intersektionalitet, så deltagerne og andre interesserede har rig mulighed for at dykke 

mere ned i emnet. Listen kan findes på Dansk Sociologiforenings hjemmeside.  

 

I løbet af 2021 har foreningen fortsat konceptet ”månedens sociolog” på foreningens Instagram- 

og Facebookside, hvor der hver måned præsenteres en ny sociolog med billeder og et kort, skrift-

ligt interview. I løbet af måneden laver sociologen ”takeover” på foreningens Instagramside med 

opdateringer om sin arbejdshverdag. ”Månedens Sociolog” er en måde at give et lettilgængeligt 

indblik i de mange forskellige muligheder, der er som færdiguddannet sociolog.  

 

Bestyrelsens studentermedhjælp Nathalie Hauge Hvithamar tog i efterårssemestret på udveks-

ling, og stoppede derfor som student i foreningen inden sommerferien. Bestyrelsen takker for 
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det gode samarbejde og ønsker hende alt godt videre. Josefine Ahrensbøll Schultz, studerende 

ved Sociologisk Institut, KU, blev 1. juli 2021 ansat som foreningens nye studentermedhjælp.  

I bestyrelsen vil vi gerne sige tak til alle oplægsholdere, der har været indstillet på at tilpasse 

arrangementerne til de rammer, der har været mulige i løbet af året. Vi glæder os til 2022, der 

byder på endnu flere spændende arrangementer. 

 

Med venlig hilsen 

Anna Ilsøe, formand for Dansk Sociologiforening 
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Kassererens beretning 
Kasserer Emma Steffensen Bach 

Årsregnskab 2021: Endnu et limbo-år ift. økonomiske forventninger 

Året 2021 blev en forlængelse af 2020 ift. vanskeligheder med at afstemme forventningerne for 

årets aktiviteter.  

Regnskabet viser et overskud på kr. 1.399,76. Det budgetterede underskud var kr. -151.650,00. 

Det øger foreningens formue til kr. 421.519,32.  

Differencen mellem det budgetterede underskud og det faktiske resultat for 2021 skyldes pri-

mært, at udgifterne ikke har været så høje som budgetteret, og at foreningens puljer til arrange-

menter ikke blev søgt. Det er foreningens ambition at gøre opmærksom på de midler, man kan 

søge i foreningen, da der har været et ønske om at styrke miljøer og initiativtagere med sociolo-

giinteresse. Det er igen i år nemt at forstå, hvorfor foreningen ikke fik nedbragt formuen gennem 

et højt aktivitetsniveau.  Blandt andet blev der ’kun’ afholdt to fysiske arrangementer med udgifter 

i september og november 2021, mens eksempelvis kongressen blev udskudt på ny (skal afholdes 

i 2022, og der er brugt kr. 5.000 på et kongressystem til afholdelsen, men ellers ingen udgifter til 

denne aktivitet i 2021). Også generalforsamlingen var væsentligt billigere i 2021 end budgetteret 

(der blev ikke brugt nogle penge, da det blev afholdt online).  

ISA-medlemskab for 2022 er betalt per faktura fra ISA i 2021. ESA-medlemskab for 2021 og 2022 

er betalt per faktura i 2021, og posten vil derfor være tom i budget 2022. 

Selvom det primært er udgifterne, der har været for lave i 2021, så har foreningen også haft en 

del færre indtægter end vanligt. Det skyldes dels negative indlånsrenter (kassereren skal fortsat 

undersøge muligheder for et bankskifte, men netop dette er et generelt problem og kan ikke 

løses ved bankskifte alene), men mest væsentligt for generalforsamlingen er nok de faldende 

indtægter fra medlemskontingenter… 

Medlemstal 

Foreningen bøvler nemlig fortsat med et medlemsfald. Fra i alt 526 medlemmer i starten af 2021, 

starter vi 2022 med i alt 479 medlemmer. Faldet er igen særligt sket blandt studerende, ledige og 

pensionister. Grafen viser medlemsudviklingen siden 1996, og som det fremgår, har foreningen 

altid oplevet store udsving blandt studenter-, ledige og pensionistmedlemmer. Foreningen bør 
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fortsat være meget opmærksom på medlemstallene og at styrke foreningens forankring, særligt 

i overgangen fra studerende til færdiguddannet.  

 
 
Balance      

PRIMOSALDI DEBET KREDIT SALDO 
Aktiver 

    

Kasse kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 
BG Bank 

    

Giro kr. 198.203,76 
  

kr. 206.353,53 
Toprentekonto kr. 216.662,53 

 
kr. 1.496,74 kr. 215.165,79 

I alt kr. 414.866,29 
  

kr. 421.519,32      

Passiver 
    

Tilgode kr. -14.200,00 kr. 
14.200,00 

kr. 
20.000,00 

kr. -5.800,00 

Gæld kr. 3.146,73 kr. 3.146,73 kr. 3.146,73 kr. 0,00      

Egenkapital kr. 425.919,56 
  

kr. 425.919,56 
Over/underskud 

   
kr. 1.399,76 

I alt kr. 414.866,29 
  

kr. 421.519,32 
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Forslag til Budget 2022 

Samlede indtægter er budgetteret til kr. 314.800. På udgiftssiden er der budgetteret med samlede 

udgifter på i alt kr. 505.750, og dermed et underskud på kr. -190.950. 

Indtægter 

Ved udarbejdelsen af forslag til budget for 2022 er der taget udgangspunkt i medlemstallet ved 

begyndelsen af 2022 og uændrede kontingentsatser (færdiguddannede i arbejde 800 kr.; stude-

rende/ledige/pensionister 400 kr. pr. år), så kontingentindtægterne i 2022 forventes at være kr. 

288.800.  

Der budgetteres fortsat med en vis indtægt fra CopyDan på kr. 30.000, efter flere års erfaring med 

et højere beløb (foreningen tilpassede dette i budget for 2020 – det er samme budget for 2022). 

Udgifter 

Det er fortsat bestyrelsens hensigt at få nedbragt foreningens formue. Det er ikke lykkedes som 

budgetteret de sidste mange år.  

Da det er svært helt at afstemme forventninger til 2022 ift. aktiviteter, herunder bl.a. fysisk sam-

vær, grundet den pandemi, der har haft konsekvenser i hele verden, er det fortsat usikkert, hvor 

meget foreningen kan gennemføre af aktiviteter, fx medlemsmøder og rejser til internationale 

arrangementer, som i normale perioder. Derfor er der ikke ændret på budgettet for udgifter i 

2022 til aktiviteter for medlemmer. Dog er der indført en budgetpost på kr. 10.000 til afholdelse af 

kongres, da bestyrelsen efter dialoger med kongresarrangørerne har tilbudt at understøtte del-

tagelse fra studerende og PhD-studerende ved nedsat deltager-pris for disse grupper (betalt af 

foreningen). Den præcise fordeling og udgift er endnu usikker.  

I budgettet for 2021 indførte generalforsamlingen en samlet budgetpost med overskriften som-

merlejr/konference på samlet kr. 40.000. Denne post skulle imødegå behovet for at skabe net-

værk og dialog i det danske sociologiske miljø i en ellers nedluknings-præget tid. Sommerlejren 

var tiltænkt at skulle afholdes i forskudte år fra kongressen. Foreningen havde i 2020 forholdsvist 

store udgifter til at planlægge en sociologisk sommerlejr, som så blev udskudt både i 2020 og 

2021. I 2020 blev der udarbejdet en drejebog og nedskrevet alle detaljer for en fremtidig afhol-

delse, så de allerede købte og betalte timer til en koordinerende studentermedhjælp ikke var 

spildt. Det er bestyrelsens håb, at planlægning og afholdelse af en sommerlejr kan ske forholds-

vist enkelt, når det er muligt igen.  
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Møder: Budgettet til udgifter i forbindelse med medlemsmøder, lokalforeningers arrangementer, 

studenterseminarer og international oplægsholder er fastholdt på hhv. kr. 25.000, kr. 7.000, kr. 

5.000, og kr. 10.000, som et væsentligt signal til de relevante medlemsgrupper.  

Tidsskrifter: Udgiften til Dansk Sociologi – DJØF er fastholdt på kr. 185.000. Foreningen har de 

senere år forhandlet en rabat fra DJØF grundet forsinkelser og/eller aflyste udgivelser af tids-

skriftet. Det er dog ikke noget foreningen forventer vil fortsætte, og budgettet fastholdes i henhold 

dertil.  

Kontorhold: Posten studentermedhjælp er fortsat budgetteret til kr. 50.000 med forventning om 

forhåbentlig højt aktivitetsniveau. Udgifter til PBS er justeret til 10.000 fra 13.000 da de seneste år 

har vist udgifter væsentligt lavere end forventet. Drift af hjemmeside blev prisreguleret i 2021, og 

er fastholdt på samme niveau. 

2. februar 2022 

 

Emma Steffensen Bach 

Kasserer, Dansk Sociologiforening 
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Budget for 2022 mod regnskab og budget for 2021 
  BUDGET 2021 REGNSKAB 2021 BUDGET 2022 

Indtægter    
Kontingenter     314.000,00            281.600,00     288.800,00  
Renter                             -    -               3.757,38  -       4.000,00  

Kongres                             -                                      
-    -  

CopyDanindtægt Tidsskrift        30.000,00               33.566,03        30.000,00  
Indtægter i alt     344.000,00            311.408,65     314.800,00  
        
Udgifter    
Tidsskrifter       

Acta        25.000,00  -            16.527,65        25.000,00  
Dansk Sociologi - DJØF     185.000,00  -          142.075,00     185.000,00  
Dansk Sociologi - hjemmeside           2.700,00  -              2.750,00           2.750,00  
Dansk Sociologi - rejser        10.000,00  -            16.000,00        10.000,00  
Dansk Sociologi - forplejning        10.000,00  -              4.170,00        10.000,00  

Udgifter tidsskrifter i alt     232.700,00  -         181.522,65     232.750,00  
Møder    

Bestyrelsen        20.000,00  -               8.103,00        20.000,00  
Medlemsmøder        25.000,00  -               4.276,00        25.000,00  

Lokalforeningers arrangementer           7.000,00                                    
-             7.000,00  

Årsmøde/generalforsamling           5.000,00                                    
-             5.000,00  

Studenterseminarer           5.000,00                                    
-             5.000,00  

International oplægsholder        10.000,00                                    
-          10.000,00  

Sommerlejr / Konference        40.000,00  -       40.000,00  
Kongres - -               5.000,00  10.000,00 

Kurser        10.000,00                                    
-          10.000,00  

Udgifter møder i alt     122.000,00  -            17.379,00     132.000,00  
Kontorhold    

Forretningsfører        28.750,00  -            28.750,00        28.750,00  
Studentermedhjælp        50.000,00  -            39.378,22        50.000,00  
Kontorhold og gebyrer           4.200,00  -               3.812,50           4.200,00  

Porto           4.000,00                                    
-             4.000,00  

PBS        10.000,00  -               8.317,37        10.000,00  
Hjemmeside        27.000,00  -             27.050,00        27.050,00  

Udgifter kontorhold i alt     123.950,00  -           107.308,09     124.000,00  
Int. organisationer    

ISA                             -    -               1.936,90           2.000,00  
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ESA           2.000,00  -               1.862,25                            
-    

Rejser int. org.        15.000,00                                    
-          15.000,00  

Udgifter int. organisationer i alt        17.000,00  -               3.799,15        17.000,00  
Udgifter i alt     495.650,00  -          310.008,89     505.750,00  
        
Resultat -   151.650,00                  1.399,76     190.950,00  
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Revisorerklæring vedr. Dansk Sociologiforenings årsregnskab for året 2021 
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Årsberetninger 2021 
 
Tidsskriftet Dansk Sociologi 
 
Ved udgangen af 2021 har tidsskriftet 100 abonnenter ekskl. medlemmer af Dansk Sociologifor-

ening. Det er et begrænset fald i forhold til sidste år.  

 

I kalenderåret 2021 er der udkommet tre numre: nr. 4 2020, nr. 1 2021 og nr. 2 2021 udkommer 

den 6. december 2021. Nr 3 2021 er afleveret til Djøf og vil udkomme sidst i januar 2022. Redak-

tionen vil i den forbindelse gerne gentage sin ærgrelse over leveringstiderne fra forlaget. Redak-

tionen samler materiale til nr 4 2021, som forventes klar til januar.  

 

I 2020 har der været 83.112 downloads af. Det var en mindre nedgang fra året før, hvor tallet var 

oppe på 87.001. For indeværende år har der pt. været 72.324 downloads. Samlet set tyder det på, 

at tidsskriftet tilgås af mange hen over et år.  

 

Vi oplever, at der stadig er stor variation i hvor mange indleverede artikler, der kan sendes i 

review. 2021 har været et relativt godt år, men vores oplevelse er, at tidsskriftet fortsat er udfor-

dret i forhold til at have tilstrækkelige artikler til et nummer. Redaktionen arbejder fortsat ud fra 

en strategi om at have flere temanumre i stedet for åbne numre, fordi der forekommer at være 

flere, der indsender artikler til temanumrene.  

Redaktionen har i 2021 bestået af Klaus Levinsen, Thomas Olesen, Anders Blok, Troels Schultz 

Larsen, Gunvor Christensen, Bella Marckmann, Jakob Laage-Thomsen og Ane Grubb. Anders 

Blok har valgt at træde ud af redaktionen, til gengæld vil Poul Poder træde ind som repræsentant 

fra Soc.Inst. KU. Vi ønsker Poul Poder godkendt som redaktionsmedlem af generalforsamlingen. 

Ane Grubb ønsker også at træde ud, vi arbejder pt på at finde en ny repræsentant fra Aalborg 

Universitet. Desuden mangler vi en repræsentant fra DPU.  

Klaus Levinsen, Gunvor Christensen, Bella Marckmann og Jakob Laage-Thomsen blev valgt ind 

sidste år og er således ikke på valg. Thomas Olesen og Troels Schultz Larsen er på valg. Ingen 

af dem ønsker genvalg. Som erstatning for Troels Schultz Larsen (RUC) har Anton Grau Larsen 
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ønsket at stille op, efter rundspørge på RUC. Vi ønsker således Anton Grau Larsen godkendt som 

redaktionsmedlem af generalforsamlingen. Som erstatning for Thomas Olesen har Morten 

Brænder fra Statskundskab i Aarhus ønsket at stille op. Vi ønsker således Morten Brænder god-

kendt som redaktionsmedlem af generalforsamlingen.  

Vi takker alle afgåede redaktionsmedlemmer for deres store arbejdsindsats.  

 

Med venlig hilsen,  

Redaktionen for Dansk Sociologi  
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Nordic Sociological Association, NSA (Nordisk Sociologforbund)  
 

De danske repræsentanter i NSA er Pelle Korsbæk Sørensen og Jonas 

Thorborg Stage. 

Nordic Sociological Association er fællesorganisationen for de nordiske sociologiforeninger. De 

deltagende lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske sociologiforeninger 

har hver to repræsentanter i bestyrelsen for den fælles Nordic Sociological Association (NSA). 

Hjemmesiden for forbundet er: http://nordicsociologicalassociation.org/  

Der afholdes to bestyrelsesmøder hvert år, der går på skift i forskellige dele af Norden. I 2021 

blev der afviklet to online møder, hvortil generalforsamling også foregik online, hvilket skyldes 

COVID-19-situationen. Bestyrelsesmøderne har ofte fokus på temaer, der kredser om forenings 

drift. I den forbindelse skal der træffes vigtige beslutninger om forbundets økonomi, projektstøtte, 

og konferenceudvikling, hvortil sidstnævnte især har været ekstra diskuteret under COVID-19.  

Forhåbentligt kan bestyrelsen genoptage engagementet med fysiske besøg indenfor den kom-

mende tid, hvilket tidligere har været fast praksis som en del af forbundets plan om konstruktive 

og udviklende dialog ved besøg på tværs af foreninger. De sidste besøg har været Island og Sve-

rige. Bestyrelsen mødes igen i august i Island. 

I 2021 overtog Sunna Simonardöttir posten som forperson fra Kristian Berg Harpviken, mens 

Erika Willander overtog næstforpersonsposten. Sunna har overtaget på god vis og med godt en-

gagement målrettet det fremadrettet forløb i bestyrelsen. Island afholder den kommende 

NSA2022 konference, der afvikles fysisk i Island d. 10-12 august. Konferencen afvikles i Reykjavik 

og der er i øjeblikket åbent for sessions- og abstrakt følger snarrest. Der kan læses mere herom 

på www.NSA2022.is  

Bestyrelsen blev ved mødet i foråret 2021 orienteret om den norske sociologiforenings arbejde 

og information om aflysning af NSA 2020 i Oslo. Kongressen måtte aflyses pga. COVID-19-situa-

tionen. Vi anerkender det store arbejde, som blev lagt, skønt konferencen ikke blev gennemført. 

Som del af aflysningen blev det aftalt, at der bliver optaget og produceret to videoer, hvor de op-

rindelige keynote speakers præsenterer deres ideer. NSA har i den forbindelse bidraget med 
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økonomisk støtte og assistance. I kan se og læse mere om den første af disse videoer med Sari 

Hanafi, Professor i sociologi ved American University of Beirut og President for International So-

ciological Association (2018-2022), her:https://sosiologen.no/norsk-sosiologiforening/nordic-so-

ciological-conference/hanafi-om-religion-og-konflikt-i-det-21-arhundre/  

I forhold til udskiftning bestyrelsen, så træder Jani Erola fra Finland ud af bestyrelsens. Marit 

Haldar fra Norge træder ud og bestyrelsen og Pelle Korsbæk Sørensen træder ud af bestyrelsen 

fra Danmark. Pelle træder ud grundet rotationsprincippet i vedtægterne hos Dansk Sociologifor-

ening. Nye suppleanter og repræsenterer forventes at følge.  

I 2021 var der en enkel ansøgning blandt nordiske projekter, det blev støttet af forbundet. Besty-

relsen bevilligede økonomisk støtte til den finske Westermarck Society, hvor projektet har til for-

mål at publicere en række sociologiske artikler målrettet en bredere offentlighed. Derudover har 

et tidligere støttet projektet pga. COVID-19 bedt om forlængelse af den økonomisk støtte, hvilket 

er blevet godkendt af foreningen. Bestyrelsen har videre diskuteret en mulig løsning for at opnå 

flere ansøgere, hvor de nationale medlemmer forsøger at orientere det nationale sociologiske 

miljø. Her igennem den danske sociologiforening. 

Nordic Sociological Association udgiver det videnskabelige tidsskrift Acta Sociologica. Alle med-

lemmer af Dansk Sociologiforening modtager dette magasin på print fire gange om året. Acta 

Sociologica er i en god udvikling. Acta Sociologica bliver redigeret af en redaktion, baseret i Island, 

ledet af Jón Gunnar Bernburg og Sigrún Ólafsdóttir. Det er tradition, at redaktionen skifter place-

ring mellem de nordiske landes sociologiske miljøer. Tidsskriftet skal skifte redaktion fra januar 

2023, hvor redaktionen forventes at skifte til Danmark. Der vil blive distribueret et call, som kan 

søges af de danske sociologiske miljøer i vinteren 2022. Planen om skift fra det islandske redak-

tører til de danske redaktører af Acta Sociologica er således i proces.  

Forbundet genererer en positiv økonomi, der støtter NSA projekter. Disse skal støtte op om og 

fremme sociologien i Norden. NSA opfordrer til, at der søges projekter hos foreningen.  

Der kan læses mere om dette på: http://nordicsociologicalassociation.org/funding  

Med venlig hilsen,  
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Pelle Korsbæk Sørensen, medlem af bestyrelsen af Nordic Sociological Association for Dansk 

Sociologiforening, Næstformand for Dansk Sociologiforening  

Jonas Thorborg Stage, medlem af bestyrelsen af Nordic Sociological Association for Dansk Soci-

ologiforening.  
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International Sociological Association (ISA)  

Den internationale sociologiske forening bestræber sig at repræsentere alle sociologier rundt om 

i verdenen. Medlemmerne kommer fra 126 forskellige lande. 

Man kan blive medlem af ISA ved at gå ind på organisationens hjemmeside og klikke ind på in-

dividuelt medlemskab: https://www.isa-sociology.org/en/membership. Derudover optager ISA 

også institutioner som fx. universiteter eller forskningsinstitutioner som medlemmer. ISA er på 

Facebook under https://www.facebook.com/InternationalSociologicalAssociation, på Twitter som 

@isa_sociology, og på  YouTube under https://www.youtube.com/user/isasociotube. 

D. 23.-28. februar 2021 gennemførtes det tidligere udskudte “IV ISA Forum of Sociology" virtuelt. 

Den XX “ISA World Congress of Sociology” som skal holdes i Melbourne, Australien, blev udskudt 

til 25. juni – 1. juli 2023 og vil finde sted i et hybridt format. Temaet er Resurgent Authoritarianism: 
Sociology of New Entanglements of Religions, Politics, and Economies. 
 

Med venlig hilsen 

Barbara Fersch, suppleant for Dansk sociologiforening i ISA 
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Sociologisk Institut, Københavns Universitet 

Beretningen er ikke modtaget. 
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Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet 

2021 har som det tidligere år været præget de op- og nedlukninger af campus, som er fulgt i 

kølvandet Covid19-restriktionerne. Selvom de fleste mestrer undervisningen online, så har den 

manglende mulighed for at mødes ansigt til ansigt med medstuderende, undervisere og kolleger 

sat sit præg på uddannelsernes sociale miljø. Heldigvis har der været stor faglig og social aktivitet 

i de åbne perioder, hvor der blandt andet blev afholdt minikonference under overskriften ”kon-

spirationer og konspirationsteorier” og startet ”Sociologisk Salon” med værklæsning. 

På digitaliseringssiden arbejdes der på flere moduler med at udvikle digitale elementer som sup-

plement til den analoge undervisning. Samtidig er der i et samarbejde mellem uddannelserne på 

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og Institut for Politik og Samfund udviklet to nye speciali-

seringsmoduler i Social Data Science. Det ene har fokus på dataintensive metoder og digitale 

data, herunder indføring i programmeringssproget Python, klyngeanalysete, mapping-metoder 

samt simple tekstanalyseteknikker (Social Data Science I). Det andet har fokus på prædiktive al-

goritmer og machine learning (Social Data Science II). Modulerne skal læses i forlængelse af 

hinanden og tænkes som en integreret del af det øvrige fagudbud på kandidatuddannelsen. 

 

Tak til alle omkring uddannelserne for samarbejdet i 2021. 

 

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

Vi optog i efteråret 2021 47 studerende på vores bacheloruddannelse i Sociologi og Kulturanalyse, 

et fald i forhold til tidligere år, og 27 studerende på vores kandidatuddannelse i Cultural Socio-

logy.  Som følge af den eksterne dimensionering kommer antallet af kandidatstuderende til at 

falde de kommende år. 

Foråret har selvfølgelig stået i Coronaens tegn. VI flyttede i December 2020 til nye lokale på Deg-

nevej i Esbjerg, hvor vi nu er den del af et større campus med UC Syd, men grundet nedlukningen 

kom vi først for alvor på plads i sommeren 2020. 

På forskningssiden har der været en del aktivitet. Blandt har vi fået tre nye Ph.d. Studerende. 

Kasper Friis Bavnbæk startede i oktober 2021 på et Ph.D. projekt, under Center for Landdistrikts-

forskning, omhandlende den strategiske landsbyplanlægning. Projektet undersøger kommuner-

nes tilgang til planlægningen og borgerinvolvering, samt de strukturelle udfordringer der er til 

stede. Jens Bæk Hansen startede på et Ph.D. projekt omkring hvordan strukturer omkring be-

handling kan påvirke patientens opfattelse af sine helbredsmæssige behov og effekten af be-

handlingen. Og endelig startede Mille Larsen på et projekt, der undersøger borgerdrevne fælles-

skabsøkonomier omkring dagligvarebutikker.  
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Pædagogisk Sociologi, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universi-
tet 
 
Afdeling for Pædagogisk Sociologi, DPU, omfatter ca. 40 ansatte videnskabelige medarbejdere. 

Indtil videre har de været organiseret i henholdsvis forskningsprogrammer og forskningsenhe-

der. Disse er etableret omkring forskellige genstandsfelter inden for den pædagogiske sociologi, 

og som har den pædagogiske sociologi som fælles videnskabeligt grundlag. Reorganiseringen af 

forskningsprogrammerne ved DPU har bl.a. ført til oprettelse af programmet i social eksklusion 

og forskningsenheden i den pædagogiske profession. I begge tilfælde er der tale om tværdisci-

plinære programmer med en stærk sociologisk forankring. Men for tiden finder der en internati-

onal evaluering sted, som engang i foråret formodes at munde ud i andre former for organisering, 

bortset fra at afdelingen fortsat kan etablere forskningsenheder.  

I forbindelse med den igangværende udviklingsproces i afdelingen, som for alvor kom i gang i 

2021 med bl.a. en længere proces fra december 2020 og med et foreløbigt højdepunkt på et afde-

lingsseminar om afdelingens profil i december 2021, samler medarbejderne sig i fem forsk-

ningsbaserede temagrupper: (1) ulighed, uddannelse og social mobilitet; (2) socialpædagogik, 

marginalisering og velfærdsstat; (3) socialisering/socialisation, livsaldre og hverdagsliv; (4) poli-

tik, stat og demokrati og (5) professionssociologi og vidensociologi. Temaerne vil løbende undergå 

forandringer, baseret på de input, temagrupperne fremlægger i de kommende møder i såvel te-

magrupper som afdelingsmøder. Formålet har dels været at tydeliggøre afdelingens profil og 

dels at ajourføre forskningsbaseringen på kandidatuddannelsen og masteruddannelserne. Det 

har været en langsommelig proces, som indtil videre vurderes som værende en succes. De næste 

skridt vil blive at uddybe og udvikle temaernes indhold og betydning for uddannelsen og for af-

delingens forskningsprofil. Dette er lykkedes trods en mærkbar metaltræthed hos medarbej-

derne ifm. nedlukning.  

Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi samt forskellige af DPUs masteruddannelser er 

knyttet til afdelingen. Det videnskabelige personale bidrager både med forskningsdybde og forsk-

ningsbredde i de respektive moduler og valgfag. Derved sikres en tæt sammenhæng mellem 

forskning og undervisning, som er et tilbagevendende tema. Da vi ved, at der de kommende 4-5 

år bliver færre VIP, og da vi skal fastholde, at uddannelserne er og skal være forskningsbaserede, 

arbejder vi p.t. med at ramme den ”optimale” (eller i det mindste velfungerende) kombination af 
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bredde og dybde. Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi har i alt ca. 320 studerende ind-

skrevet, fordelt på Campus Aarhus og Campus København. Lektor Dirk Michel-Schertges er for-

mand for Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, der holder et 

møde om måneden med henblik på at diskutere evalueringer, handleplaner m.v. Engagementet 

fra såvel studerende som undervisere er stort og konstruktivt.  

Der er – trods COVID - ligeledes stor aktivitet i forskningsprogrammer og forskningsenheder 

nationalt såvel som internationalt, især er afdelingens tre adjungerede professorer forsøgt knyt-

tet stærkere til både uddannelse og forskning. Det har været vanskeligt i perioder med nedluk-

ning. Afdelingen bærer en meget omfattende portefølje af eksternt finansierede projekter admi-

nistreret af forskere tilknyttet afdelingen. Projekterne er relateret til folkeskole, dagtilbud, kost, 

skolekulturens sammenhæng med elevernes faglige præstationer og ulighed m.v. Afdelingens 

forskere varetager en lang række projekter inden for kvantitativ forskning i regi af Association 

for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) med mere end 60 medlemslande. Der har 

desværre været lagt låg på en ellers rig udvekslingsvirksomhed mellem udenlandske forskere 

og afdelingen, ligesom mange af afdelingens adjunkter, lektorer og professorer, som under nor-

male vilkår ville deltage i gæsteforelæsninger og gæsteophold ved udenlandske universiteter, 

har måttet kigge i vejviseren. Det internationale samarbejde fungerer ikke tilstrækkeligt godt un-

der nedlukning og med overgang til onlinekonferencer og seminarer. Senest er Aarhus Univer-

sitet indgået i samarbejdet ”Circle U” mellem 10 universiteter i Europa, og medarbejdere fra af-

delingen har i den sammenhæng haft møder med forskere fra Humboldt i Berlin. 

Afdelingen har en relativt stor alumneforening, Foreningen for Pædagogisk Sociologi, som bidra-

ger med støtte til studerende i forbindelse med specialeskrivning, karrieremuligheder og faglige 

input plus ved studiestart. Også her har nedlukningen formindsket mulighederne.   

Afdelingen er i marts 22 vært for Dansk Sociologkongres. Håbet er, at vi denne gang kan gen-

nemføre kongressen, som vi måtte aflyse i marts 20. 

 

Niels Rosendal Jensen, afdelingsleder 
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BSc in Business Administration and Sociology, CBS 

In 2021, the BSc in Business Administration and Sociology programme at CBS has stabilized the 

number of students accepted to the programme at 90 students, which results in an enrolment of 

about 80 students. Two thirds of the students are female. For the 90 places offered, the pro-

gramme received more than 770 applications (+8%) from all over the world; the number of Q1 

applications increased by 14% to now 223. About 40% of the newbies are international students 

from 18 different countries, which is a return to levels of pre-Covid times.  

Just like any other study programmes across the world, the BSc Soc programme has been hit 

by the Covid19 pandemic. The spring semester 2021 was fully taught online and the fall semes-

ter 2021 was substantially affected by the pandemic, even though we could return to face-to-

face teaching to a large extend. Both students and teachers enjoyed the more personal interac-

tion that was possible. However, things changed in November and December and struggling 

with unknown and continuously changing circumstances requires much energy from all people 

involved, study administration, teaching faculty and particularly students who do not experience 

a “normal” teaching and learning environment as well as student life and must adapt continu-

ously to ad-hoc changes of exam forms.  

In June 2021, the first students who enrolled the reformed BSc Soc programme with new 

courses in Consumer Culture & Marketing and Corporate Finance (with a sociological perspec-

tive on finance) completed the reformed programme. It appears that the new courses, changes 

in exam formats, assign- ments during the semester – some of them mandatory, others volun-

tary – are highly appreciated. Fur- thermore, they created more opportunities for substantial 

feedback on the students’ learning process. These Soc students have successfully applied to 

Master programmes at CBS, other Danish and inter- national universities. In 2021, BSc Soc 

graduates continued in 14 different CBS Master Programmes, with International Business and 

Politics being the prioritized choice of students.  

One of the big challenges of any Sociology programme is the expectations from the outside and 

from students that sociological approaches would immediately help addressing and solving the 

challenges of our times such as big data, climate change, diversity, inequality, technological dis-

ruption, to name but a few. For each course, we comprehensively discuss how to connect socio-

logical theory and meth- ods to such questions, while still providing the students with a com-

prehensive overview of the intellec- tual developments of the disciplines, a plurality of theories, 
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and methods of analysis. We began a dia- logue about these aspects within the newly estab-

lished Advisory Board for the BSc Soc programme consisting of 10 professionals in different 

sectors of the Danish business environment. As most of them have studied BSc Soc they are 

well prepared entering this dialogue and very useful sources of information and advice to the 

programme as they can look back based on five to eight years of a pro- fessional career.  

The discussions about “re-dimensioning” the Danish study environment of the large cities has 

not yet directly affected the BSc Soc programme. However, we expect a continued discussion 

across CBS (and other Danish Universities) about how to address the expectations of the Danish 

Parliament and the Government.  

 

Alfred Reckendrees, Dr. phil., Associate Professor 

(Programme Director, BSc in Business Administration and Sociology)  
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Socialvidenskab, RUC 
 
2021 har ligesom det forrige år været præget af Corona nedlukninger. Dette har haft stor betyd-

ning for både studerende og ansatte pga. de mange omlægninger til digital undervisning- og vej-

ledning. Som beskrevet sidste år er RUC i gang med en reformering af kandidatuddannelserne 

som betyder, at RUC fra efteråret 2022 og fremefter er klar til at præsentere 30 nye kandidatud-

dannelser.  

Den nye kandidatuddannelse i Socialvidenskab er bygget op omkring tre brede problemoriente-

rede spor eller tematikker der fokuserer på A) Sociale forandringsprocesser og Samfundsmæs-

sige opdelinger, B) Velfærd og Ulighed og C) Køn og Mangfoldighed. Vi har i 2021 arbejdet med at 

indholdsudfylde den nye studieordning. De nye elementer i kandidatuddannelsen i Socialviden-

skab udfolder sig mere konkret på følgende måder: 

På det første semester følger alle de studerende kurset ”Sociale forandringer, ulighed og mang-

foldighed”. Kurset skitserer centrale teorier og problemstillinger relateret til uddannelsens tre 

tematiske profiler. I forlængelse heraf skal de studerende i grupper udarbejde en forsknings-

oversigt i forbindelse med kurset ”Videns- og forskningsperspektiver”, der tager afsæt i en selv-

stændigt formuleret problemstilling inden for rammerne af grundkurset. Endelig vælger de stu-

derende to videregående metodekurser.   

På andet semester fordyber de studerende i deres projektgrupper sig i en selvvalgt socialviden-

skabelig problemstilling, som de arbejder med gennem hele semesteret. I relation til projektvej-

ledningen arbejdes der med videnskabsværksteder, der styrker de studerendes besvarelses-

strategier, analysetilgange og refleksivitet i det videnskabelige arbejde. Sideløbende har de stu-

derende et specialiseringskursus og et videregående metodekursus. På dette og tredje semester 

har de også mulighed for at komme i praktik eller tage på udveksling (dog kan de studerende 

kun gå i praktik én gang).  

På tredje semester skærper de studerende yderligere deres socialvidenskabelige profil via pro-

jektarbejdet og de kurser, de vælger. Samtidig trænes de i at formidle deres viden. I formidlings-

projektet fordyber projektgrupperne sig nemlig i en selvvalgt problemstilling, men derudover be-

der vi dem formidle resultatet til forskellige målgrupper og med brug af forskellige kommunika-

tionsformer. Det giver de studerende erfaring med f.eks. notat/ledelsesinformation, formidlings-

artikler, projektansøgninger, web/digitale publikationer og lignende formidlingsgenrer.   
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Specialeskrivningen optager hele fjerde semester. Et socialvidenskabeligt speciale skal kaste nyt 

lys på en problemstilling, som interesserer den studerende. De studerende kan skrive specialet 

med op til tre medstuderende eller lave det alene. Der er mulighed for, at specialet bliver til i 

samarbejde med en virksomhed eller organisation. Et eksternt samarbejde kan være en god 

måde at gøre problemstillingen virkelig på og kan være et godt afsæt til at komme videre på 

arbejdsmarkedet. Processen understøttes af forskellige workshops og selvfølgelig af vejlednin-

gen.  

I løbet af 2021 har forskerne og underviserne på Socialvidenskab genoptaget traditionen med at 

afholde små uformelle ’forskningsakademier’ på nogle af vores interne møder i forskningsmil-

jøet. Møderne fungerer som et samlingspunkt, hvor kollegaerne fortæller om deres nye forsk-

ning: hvad de er optaget af og hvad der udfordrer dem. Alt sammen foregår i en uformel atmo-

sfære, hvor man ikke fremlægger et papir men bare taler ud fra lidt noter. 

 

Med venlig hilsen 

Kenneth Reinicke, Studieleder på Socialvidenskab 
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Valg af formand og bestyrelse i Dansk Sociologiforening 
 

Valg 2022 Navn På valg Fortsætter/genopstil-

ler 

Formand Morten Kyed Ja Opstiller 

Næstformand Alberte Alsø Dokkedal Ja Opstiller 

Bestyrelsesmedlem Annette Michelsen la 

Cour 

Ja Opstiller 

Bestyrelsesmedlem Jonas Thorborg Stage Ja Genopstiller 

Bestyrelsesmedlem Therese Bay-Smidt Chri-

stensen 

Ja Opstiller 

Bestyrelsesmedlem Anne-Kirstine Mølholt Ja Opstiller 

Bestyrelsesmedlem Merete Monrad Ja Opstiller 

Suppleant, bestyrelsen David Loic Daniel Reimer Ja Genopstiller 

Suppleant, bestyrelsen Barbara Fersch Nej Fortsætter 

Suppleant, bestyrelsen Pia Heike Johansen Nej Fortsætter 

Bestyrelsesmedlem, kasserer Emma Steffensen Bach Ja Genopstiller 

Studenterrepræsentant Laura Bejder Jensen Ja Genopstiller 

Studenterrepræsentant Mille Vinther Nej Fortsætter 

Suppleant, studenterrepræsen-

tant 

Vera Kwederis Nej Fortsætter 

 

Æresmedlemmer: Kirsten Meyer. 

 
Repræsentanter til internationale samarbejder: 

- NSA: Jonas Thorborg Stage (genopstiller). Suppleant: Emma Steffensen Bach (opstiller). 

- ESA: Barbara Fersch (genopstiller). Suppleant: Pia Heike Johansen (ikke på valg).  

- ISA: Emma Steffensen Bach (opstiller). 

Revisorer: Kirsten Meyer og Heine Andersen. Ikke på valg. 
 
 


