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Erving Goffman

ERVING GOFFMAN (1922-1982) var en af det 20. århundredes 
mest læste sociologer, og han har siden sin død for små fyrre år 
siden bibeholdt sin aktualitet og popularitet både blandt  
etablerede forskere og studerende. Dette skyldes formentlig, 
at Goffman på mange måder var en forholdsvis ukonventionel 
sociolog. 

Det er et kendetegn for Goffmans virke, at han arbejdede  
mikrosociologisk og primært interesserede sig for individets  
selvpræsentation i hverdagslivets interaktioner. Derfor var  
konventionelle genstandsfelter fra sociologien om magtstrukturer, 
ulighed, forandringer i værdier, makrosociologiske problemstil-
linger og ”det store samfund” ikke noget, der optog ham. I tillæg 
hertil var han ikke en politisk engageret sociolog i modsætning 
til mange andre i sin samtid, og temaer fra statskundskaben som 
politik, administration, beslutningsprocesser og vælgeradfærd er 
helt fraværende fra hans tekster. 

Dette betyder imidlertid ikke, at Goffmans forfatterskab er  
irrelevant for dem, der ønsker at forstå det samfund, vi lever i. 
Tværtimod kan Goffmans dramaturgiske indsigt og begrebs- 
apparat anvendes til at studere og analysere betydningen af  
iscenesættelse og performance i moderne politik. 

I denne bog gennemgås Goffmans forfatterskab med fokus på 
de overordnede perspektiver og med nedslag i de fleste af hans 
værker, og det vises med eksempler, hvordan Goffmans generelle 
perspektiv og specifikke begreber kan anvendes i studier af 
temaer, der er relevante inden for statskundskaben.

Michael Hviid Jacobsen er professor i sociologi ved Aalborg Universitet
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Redaktionelt forord 

Statskundskabens klassikere 
Erving Goffman  
 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag har med serien Stats-
kundskabens klassikere ønsket at give læserne en mulighed 
for i en kort og præcis tekst at orientere sig i et fagligt væsent-
ligt og interessant forfatterskab. Bøgerne indeholder lige dele 
analyse og originaltekst, og analysen er skrevet af forskere, 
som kender forfatterskabet til bunds. 
 Vi lever i en tid, som på flere dimensioner end normalt er 
en politisk brydningstid. Globaliseringen, den europæiske in-
tegration, økonomisk krise, det multikulturelle samfund, me-
diernes stigende politiske betydning, ændrede sociale struk-
turer osv. præger den politiske dagsorden. I en brydningstid 
er det ofte overbliksgivende at dykke ned i et forfatterskab, 
som enten direkte er en del af vort samfunds intellektuelle 
grundvold, eller som mere grundlæggende har analyseret de 
vestlige samfunds opbygning. 
 Bøgerne i serien er en introduktion til klassikerens forfatter-
skab. De indeholder alle en kort biografi, en analyse af klassi-
kerens faglige bidrag til statskundskaben, en påpegning af 
klassikerens påvirkning af andre statskundskabsteoretikere og 
en behandling af vedkommendes aktualitet for dagens politik. 
 Begrebet Statskundskabens klassikere skal forstås bredt. 
Fælles for dem alle er imidlertid, at deres forfatterskab (eller 
dele heraf) har haft betydning for forståelsen af, hvad politik er. 

Peter Nedergaard 
Redaktør af serien Statskundskabens klassikere 
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