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Baggrund 
Selskabet dannedes i juni 2017 i forlængelse af en 
workshop om jungiansk socioanalyse i regi af DSAP 
(Dansk Selskab for Analytisk Psykologi) og C.G. Jung 
Instituttet.  
 
Selskabet har indtil nu levet et relativt stille liv med en 
tænketank som den primære aktivitet (se tænketankens 
kommissorium på https://cg-jung.dk/selskab-for-
jungiansk-socioanalyse/ ). I vinteren 2017-18 var 
selskabet desuden initiativtager, sammen med Jung 
Foreningen og DSAP, til en serie drømmematrix/Social 
Dreaming i København og Aarhus, der som tema havde 
Europa i Forandring. 

Socioanalyse 
Socioanalyse undersøger dynamikkerne og kulturen i 
relationer, grupper, virksomheder og samfund ud fra et 
dybdepsykologisk perspektiv. I det socioanalytiske 
perspektiv forstås den enkelte persons psykologi og 
adfærd i sammenhæng med den sociale kompleksitet. 
Med en socioanalytisk tilgang skabes der refleksive rum, 
hvor ubevidste, relationelle aspekter af den psykiske 
virkelighed kan undersøges. 

Socioanalyse har til formål at øge en gruppes evne til at 
møde komplekse udfordringer, ved at bringe viden på 
bordet, som det er vanskeligt at få fat i på andre måder. 
Socioanalytisk tilgang er et forsøg på at skabe 
bevidsthed, og dermed gøre det ikke blot muligt, men 
også tåleligt og befriende at få talt om de emner der har 
været holdt ude af diskussionerne. 

Jungiansk Socioanalyse 
Jungiansk socioanalyse er under udvikling, og kan ses 
som et møde mellem forståelser og tilgange til 
henholdsvis jungiansk psykoanalyse og 
kompleksitetsteorier.  

Jungiansk socioanalyse kan anvendes i forhold til 
organisationsudvikling, konsulentopgaver (f.eks. i forhold 
til stress, konflikter mm.) og lignende gruppeprocesser. 
Jungiansk socioanalyse kan også være et frugtbart 
perspektiv i forhold til psykoanalyse, eksempelvis i 
supervision. 

 

Selskabets kommende aktiviteter 

 

• Drømmematrix i København - Efteråret 2019.  
Datoer mm. er endnu ikke fastlagt. 
 

• Studiekreds for medlemmer af selskabet. Forløber 
over 4 – 5 aftener i København i foråret 2020. Er 
under planlægning, så detaljeret beskrivelse kommer 
senere. 
 

• Efteruddannelse - Efteråret 2020. For konsulenter, 
ledere og andre der arbejder med ledelse, forandring 
og problemløsning, f.eks. i lokalsamfund, 
virksomheder og institutioner. Kursusbeskrivelse er pt. 
ikke færdige. 

 

https://cg-jung.dk/selskab-for-jungiansk-socioanalyse/
https://cg-jung.dk/selskab-for-jungiansk-socioanalyse/
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Medlemsskab 
 

I 2019 koster et medlemsskab af Selskab for Jungiansk 

Socioanalyse 50,- kr. Fremover bliver 

medlemskontingentet på 250,- kr / år. 

Beløbet indbetales på foreningens konto i Nordea: Reg. 

nr. 2252 konto nr. 6895612934, Selskab for Jungiansk 

Socioanalyse v/Lilla Monrad, Arnesvej 9, st., 2700 

Brønshøj 

 

 

 

 

 

 

Send en mail til socioanalyse@cg-jung.dk hvis du er 
interesseret i at følge selskabets aktiviteter.  
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