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Som framgår av de kommande sidorna har vi på klima-
tetikområdet också arrangerat ett stort antal utåtriktade 
aktiviteter, som ett frukostseminarium där Klimatpo-
litiska rådets rapport presenterades med fokus på dess 
rekommendationer samt ett fullsatt klimatetik-semina-
rium i Almedalen. Det senare uppmärksammades stort 
av Aftonbladet. Vår forskning om våldsbejakande extre-
mism och organiserad brottslighet behandlades närmast 
dagligen i media under den dramatiska hösten 2019, 
präglad av sprängningar och förnyad oro över segrega-
tion och våld, och detta är ett av institutets forsknings-
områden som under året också beviljats nya anslag. 

Nu blickar vi fram mot det sista av det pågående forsk-
ningsprogrammets fem år och vi kommer under 2020 
att utforma det nya forskningsprogrammet 2021–2026. 
Ambitionen är att konsolidera vår forskning på högsta 
internationella nivå om samhällsrelevanta frågor och att 
på vetenskaplig grund fortsätta att spela en framskjuten 
roll i både svensk och internationell samhällsdebatt. 

Naturligtvis är verksamheten starkt påverkad av den på-
gående coronapandemin och vi upplever nu en större 
efterfrågan än någonsin på våra forskare och tjänster 
från myndigheter och massmedia. Vi har under våren 
snabbt lagt om vår verksamhet för att fokusera på pan-
demin. Många av projekten vid institutet har stor re-
levans för frågor om hanteringen och konsekvenserna 
av pandemin, och flera av forskarna har både bidragit 
till och förändrat debatten (se vår speciella coronasida 
iffs.se/corona). Vi har också dragit i gång ett antal nya 
forskningsprojekt relaterat till pandemin. Ett exempel är 
Giulia Andrighettos stora undersökning i 57 länder om 
normförändringar i spåren av pandemin, där hypotesen 

som testas empiriskt är att när ett samhälle är utsatt för 
hot – svält, naturkatastrofer, smittsamma sjukdomar – så 
blir normer starkare och toleransen för normbrytan-
de beteende lägre. En given uppgift för institutet är att 
försöka belysa och skapa en god bild av de långsiktiga 
konsekvenserna av pandemin och vilka framtida möjlig-
heter och utmaningar den kommer att medföra. Resul-
tat från forskning som redan pågår på institutet, – t.ex. 
om demokratins förnyelse, basinkomst, medarbetarägda 
företag, AI och arbetslivets organisation, styrning och 
prioriteringar inom sjukvården, klimatförändringen, 
etcetera – kommer att behövas i såväl nationella som 
globala diskussioner om hur vårt samhälle ska se ut efter 
pandemin.

 Gustaf Arrhenius
 VD
 Professor i praktisk filosofi

Institutet för framtidsstudier har sedan instiftandet löpan-
de publicerat årsredovisningar. Till dessa har det sedan 
2015 funnits en inofficiell bilaga där vi rapporterat om 
institutets forskningsprojekt, vetenskapliga och utåtrik-
tade föredrag, seminarier, workshops, konferenser och 
forskarnas publikationer. Då vår verksamhet har vuxit 
och breddats så mycket de senaste åren har vi i år beslu-
tat att göra denna bilaga mer utförlig och användbar i 
formen av en verksamhetsrapport för alla som är intres-
serade av institutets verksamhet men även som ett slags 
institutionellt minne.

Låt mig kort presentera några viktiga händelser på IFFS 
under 2019. Vi har fortsatt att expandera forsknings- 
programmet Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det 
21:a århundradet med nyanställda forskare och nystar-
tade forskningsprojekt. Forskningsprogrammet invol-
verade under året totalt 82 forskare och forskningsassis-
tenter, varav 20 professorer och 13 docenter (att jämföra 
med 50/74 forskare och forskningsassistenter 2017/2018). 
Dessutom har institutet haft 5 projektforskare med mot-
finansiering från andra institutioner samt ytterligare 13 
timanställda forskningsassistenter. Institutets omsätt-
ning ökade med 14 procent (7,2 miljoner) jämfört med 
föregående år. Antalet anställda växte med 17 procent 
(från 83 till 97 personer, räknat på årsarbetskraftbasis 
med 24 procent). Institutets gästforskarprogram, där ut-
ländska forskare besöker oss under en längre tid, in-
volverade under året 7 forskare som gav ett betydande 
bidrag till forskningsmiljön. Ansökningar om externa 
forskningsmedel har varit fortsatt framgångsrika och gav 
inte mindre än 18 nya forskningsanslag. Expansionen 
är förstås mycket glädjande och betyder att vi kunnat 
rekrytera många nya forskare till angelägna projekt.

En del av de nya forskningsanslagen har gått till vårt 
tekniktema Nya teknologier och mänsklighetens framtid, 
något som i sin tur möjliggjort ett helt nytt forsknings-
center för studier av hur artificiell intelligens och autono-
ma system påverkar samhället. Kunskapsläget på teknik-
fältet förändras emellertid dagligen och våra AI-forskare 
har därför startat en blogg – AI Futures (aifutures.org) 
– för att kunna hålla en permanent dialog med både 
spetsforskande kollegor och allmänhet om de senaste 
rönen om AI-utvecklingens inverkan på samhälle och 
människa. En del av dessa forskningsresultat presente-
rades på vår årliga heldagskonferens Framtidsdagen där 
framför allt artificiell intelligens och teknikutveckling-
ens konsekvenser för beslutsfattande och arbetsliv stod 
i fokus.

Vårt enskilt största forskningsprojekt – Klimatetik och 
framtida generationer – hade sin första hearing hos forsk-
ningsfinansiären Riksbankens Jubileumsfond (RJ) i septem-
ber, då vi fick möjlighet att presentera aktuellt forsknings-
läge från vår sida. Det ledde till fortsatt förtroende från 
RJ. Klimatetikprogrammet gav också ut arbetsrapporten 
Studies on climate ethics and future generations (för denna, 
rapporten från hearingen och annat som händer inom 
klimatetikprojektet se climateethics.se). Programmet 
har också varit framgångsrikt med att flera spin-off pro-
jekt beviljats av externa finansiärer. Ett av dem är det 
konstnärliga forskningsprojektet Tipping Points, ett multi-
konstverk som kommer visualisera de komplexa förhål-
landena mellan våra beslut idag och beslutens konkreta 
konsekvenser för liv, livsvillkor och klimatförändringar 
i framtiden. 

Hej, 

https://www.iffs.se/corona
https://www.aifutures.org/
https://climateethics.se/
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Foto: Annie Spratt

Vad de nuvarande generationerna gör idag kan få 
stora effekter mycket långt in i framtiden. Det här är 
en viktig insikt som har utvecklats under de senaste 
hundra åren. Det här väcker angelägna frågor om 
våra plikter gentemot framtida generationer och om 
rättvisa över generationer. 
 De klassiska rättviseteorierna och moralprinci-
perna tar inte hänsyn till att dagens handlingar kan 
påverka inte bara framtida människors livsvillkor, 
utan också antalet människor och vilka människor 
som kommer att leva i framtiden. Vi behöver därför 
utveckla våra teorier om moral och rättvisa så att 
de även kan ta dessa aspekter i beaktande på ett 
sätt som känns acceptabelt. 

 

Målet med temat är att försöka finna rimliga svar 
på frågor om hur våra plikter gentemot framtida 
generationer är beskaffade och hur vi ska värdera 
framtida liv och levnadsförhållanden i våra politiska 
beslut. Krister Bykvist är forskningsledare för temat, 
och under året publicerade det stora projektet Kli-
matetik och framtida generationer en första volym 
av uppsatser från forskarna i gruppen, Climate eth-
ics and future generations vol 1. Fem workshops 
genomfördes, däribland Sharing the burden? Pub-
lic values, attitudes, and preferences about climate 
policy, och flera nya projekt inom temat beviljades 
medel. Ett av dessa projekt, Befolkning och de glo-
bala målen, genomförde två workshops under året, 
vilka sammanförde samhällsaktörer och forskare för 
att diskutera befolkningspolicyer.

Vårt ansvar gentemot
framtida generationer

Klimatetik och framtida generationer

Vad borde den nuvarande generationen göra åt klimatförändringarna, 
givet att våra val inte bara påverkar livsvillkoren för framtida generationer 
utan också vilka och hur många människor som kommer att existera? 
Hur mycket ekologiskt utrymme och andra naturresurser bör vi spara åt 
personer som kommer att leva långt efter vår livstid?

Frågor som dessa utgör en stor utmaning för våra vanliga teorier om etik 
och rättvisa eftersom teorierna har utformats med en viss uppsättning 
samtida människor i åtanke. Projektet samlar en stor internationell grupp 
av forskare från olika discipliner, bl.a. filosofi, statsvetenskap, ekonomi, 
sociologi och demografi, som tillsammans försöker förstå de värden och 
principer som bör reglera relationerna mellan generationer. Två huvud-
spår finns i forskningen: å ena sidan historiens betydelse för nuvarande 
aktörers förpliktelser, å andra sidan framtida personers roll och betydelser 
i klimatetiska modeller. Inom den förra kategorien har programmets 
forskare bland annat undersökt betydelsen av historiska utsläpp för nutida 
klimatansvar, både för utsläpparna och för dem som tjänat på utsläppen. 
Inom den senare kategorien har forskare undersökt om dagens kalkyler 
bör diskontera kostnader som infaller i framtiden, samt om framtida 
människors rättigheter kräver att klimatförändringarna bromsas och hur 
den sortens rättigheter i så fall kan formuleras principiellt. Under året 
arrangerades ett tiotal workshops i projektet, och en större konferens.

PROJEKT 

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond 

Projektledare: Gustaf Arrhenius

Övriga: Ralf M. Bader, Katharina Berndt 
Rasmussen, Paul Bowman, Krister Bykvist, 
Timothy Campbell, Göran Duus-Otterström, 
Malcolm Fairbrother, Hilary Greaves,  
Johan E. Gustafsson, Anders Herlitz,   
Martin Kolk, Julia Mosquera, Katie Steele,  
H. Orri Stefánsson, John Broome,   
Simon Caney, Erik Carlson, Roger Crisp, 
Partha Dasgupta, Elizabeth Finneron-Burns, 
Marc Fleurbaey, Clare Heyward,  
Robert Huseby, Edward Page,   
Wlodek Rabinowicz, Stéphane Zuber,  
Melinda Roberts, Geoffrey Brennan

Tidsplan: 2018–2023

Beviljat anslag: 40 930 000 SEK

Att värdera framtida liv

Hur ska vi värdera framtida liv när vi fattar beslut? Den frågan är central i 
det som nu ofta kallas ”populationsetik”. Frågan har tills nu i stor utsträck-
ning ignorerats av beslutsfattare, trots att den har en direkt koppling till 
ytterst viktiga praktiska problem, som t.ex. prioriteringar inom sjukvård, 
befolkningskontroll och klimatförändringar.
 
Projektet är nu avslutat. De viktigaste resultaten är: (1) Det är ett miss-
tag att tro att välfärden hos icke-existerande, blott möjliga individer ska 
räknas när vi tar moraliska beslut; (2) det är ett misstag att tro att po-
pulationsetiken endast ska ta i beaktande mänsklig välfärd. Jämlikhet, 
värdet av funktionsnedsättningar, och djurens välfärd är andra viktiga 
värden; (3) vi behöver inte vara säkra i våra värderingar av framtida liv 
för att kunna handla på ett adekvat sätt.

Projektdeltagarna har skrivit en handbok i populationsetik, publice-
rat uppsatser i ledande filosofiska tidskrifter och slutfört två bokprojekt. 
En upptäckt som gjordes var att klimatförändringen utgör en speciellt 
svår utmaning för populationsetiken. Exempelvis måste det redas ut hur 
kostnaderna för nödvändiga klimatåtgärder ska fördelas mellan genera-
tioner. Denna fråga är nu central för ett nytt projekt om klimatetik som 
finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

PROJEKT 

Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektledare: Krister Bykvist

Övriga: Gustaf Arrhenius, Timothy Campbell, 
Elizabeth Finneron-Burns, Julia Mosquera

Tidsplan: 2015–2019

Beviljat anslag: 6 600 000 SEK

Forskningsledare
Krister Bykvist
Professor i praktisk filosofi

TEMA 
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Att undersöka och övervinna  
psykologiska hinder för klimatåtgärder
Förekomsten av globala klimatförändringar är något som stöds av omfat-
tande vetenskapliga bevis. Så varför ser vi inte mer ambitiösa klimatåtgär-
der hos nationerna? Vad ligger till grund för att vissa individer fortfarande 
inte tror att klimatförändringar är orsakade av mänsklig aktivitet? Och 
varför finns det fortfarande så mycket motstånd mot beteendeföränd-
ringar som avsevärt skulle minska de personliga växthusgasutsläppen? 

Det här projektet undersöker de psykologiska barriärerna för klimatåtgär-
der och motståndet mot att utveckla ramar som skulle leda till ett mer kli-
matvänligt beteende hos såväl beslutsfattare som allmänhet. Forskningsfrå-
gorna besvaras genom två korrelationsstudier, och en experimentell studie 
som genomförs parallellt i fyra olika länder (Sverige, Storbritannien, Nya 
Zeeland och USA). I ett samarbete med forskare på Political Psychology 
Lab och Sharklab vid psykologiska institutionen vid University of Kent, 
som är världsledande när det gäller social psykologi och politisk psykologi, 
har forskningsledaren, Kirsti Jylhä, utformat en enkät som ska användas 
för att undersöka bl.a. klimatförnekelse. Sedan hösten 2019 forskar Jylhä 
vid Social Justice Lab vid New York University där hon tillsammans med 
bland andra John Jost, en av världens främsta socialpsykologer, under-
söker om konservativa attityder och tendensen att rättfärdiga status quo 
korrelerar på olika sätt med klimatförnekelse i Sverige respektive USA.

PROJEKT 

Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektledare: Kirsti Jylhä 

Tidsplan: 2018–2021

Beviljat anslag: 3 150 000 SEK

Befolkning och de globala målen 

För att nå de globala målen måste flera hinder övervinnas. Det här pla-
neringsprojektet undersöker en fråga som ofta försummas i debatten: 
befolkningstillväxten. Bör befolkningspolicyer användas som medel för 
att uppnå de globala målen, och vilka moraliska rättfärdiganden skulle 
sådana i så fall kräva? Under 2019 har en ny forskningsplan utarbetats, bl.a. 
med hjälp av ett antal workshops där forskare mött olika samhällsaktörer. 
Bland dessa har till exempel Sveriges biståndsmyndighet, SIDA, uttryckt 
en oro för vad som kan hända om sådan forskning hamnar i fel händer 
– framför allt med betoning på risken för äventyrandet av kvinnors repro-
duktiva – och andra rättigheter. Sådana problem och frågor kommer att 
tydliggöras och skärpas i projektets utveckling framöver. Samtidigt väcks 
här den komplexa frågan om hur oberoende forskning kan vara om man 
gör anspråk på att den skall vara av hög samhällsrelevans.

PROJEKT 

Finansiär: Formas

Projektledare: Olle Torpman

Övriga: Eric Brandstedt, Henric Andersson

Tidsplan: 2019-03-01–2019-12-31

Beviljat anslag: 1 164 510 SEK

Tipping point

Konstnärlig gestaltning ger nya möjligheter att nå ut och kommunicera 
centrala frågeställningar rörande miljö, etik och ansvar. Detta kommu-
nikationsprojekt tar avstamp i det sexåriga forskningsprojektet Klima-
tetik och framtida generationer som drivs på institutet. Konstnärsduon 
Bigert & Bergström leder projektet tillsammans med filmaren Staffan 
Julén, och har stöd från ett vetenskapligt råd bestående av forskare knut-
na till forskningsprojektet. Under tre år kommer de att arbeta fram ett 
multikonstverk som visualiserar de komplexa interaktionerna mellan å 
ena sidan våra beslut idag, och å andra sidan liv, livsvillkor och klimat-
förändringar i framtiden. Tipping point kommer att genomföras med för 
de kända konstnärerna sedvanlig konceptuell udd, och är ett av flera 
projekt inom konstnärlig forskning och nya kommunikationsvägar som 
beviljades anslag under hösten 2019.

PROJEKT 

Finansiär: Formas

Projektledare: Lars Bergström

Övriga: Staffan Julén, Mats Bigert

Tidsplan: 2019–2022

Beviljat anslag: 1 760 015 SEK
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Foto: Shelagh Murphy

Vem ska få rösta om vad? Var går gränserna för 
demokratin? Varför har vi inte demokrati i företag? 
Är demokratin alltid det bästa styrelseskicket? De 
senaste trettio åren har flera länder bytt politiskt 
system till någon form av demokrati. Detta kan ge 
intryck av en seger för demokratin, men samtidigt 
har multinationella företag och överstatliga organi-
sationer som till exempel EU, ökat sin makt på de-
mokratiskt valda regeringars bekostnad. Trenden är 
också att väljarnas missnöje med politiska partier 
ökar och att valdeltagandet minskar. En anledning 
till detta tycks vara att de politiskt valda många 
gånger inte tar hänsyn till dem som påverkas av de 
beslut som fattas.

Frågan om vem som ska ha rätt att rösta om vad 
har aktualiserats vid flera tillfällen på senare tid, 
till exempel i samband med folkomröstningen om 
trängselavgifter i Stockholm, folkomröstningen om 
självständighet i Skottland, brexitomröstningen och 
den pågående konflikten i Katalonien. En av de 
frågor som ställs är den om var gränserna för ett 
demokratiskt styre ska dras: vid nationalstaten, vid 
regioner av olika slag eller kanske vid icke-geogra-
fiska enheter som internationella institutioner och 
företag. Idéerna om demokratins principer kan be-
höva omprövas, vilket öppnar för nya spännande 
sätt att förstå demokrati som har konsekvenser för 
hur vi ska kunna utveckla den inför framtiden. Andra 
frågor som sätts under lupp är omfattningen och 
gränserna för demokratiskt styre, som till exempel 
vilka beslut som bör fattas demokratiskt, om vi bör 
inrätta en ombudsman för framtida generationer, 
om demokrati bör tillämpas globalt och vem som 
ska ha rätt att rösta i vilka frågor. Utöver detta un-
dersöks innebörden av att flera av dem som har 
starkt inflytande över den politiska dagordningen är 
personer som inte är förtroendevalda utan anställda 
för att bedriva politik.

Underjordisk politik:     
de policyprofessionellas liv och arbete
Vad betyder det att allt fler av dem som har stort inflytande över den 
politiska dagordningen är personer som inte är förtroendevalda, utan 
tjänstemän? I projektet undersöks en grupp som benämns ”policypro-
fessionella”. De återfinns till exempel i regeringskansliet, i partierna 
på europeisk, nationell, regional och lokal nivå, samt i PR-byråer och 
tankesmedjor. 

Projektet slutrapporteras i den kommande boken Politics for Hire. The 
World and Work of Policy Professionals. Där visas bl.a. hur de policypro-
fessionellas arbete har en särskild ”glokal” karaktär. De är fullständigt 
beroende av sina lokala nätverk och sitt lokala kunnande, samtidigt som 
det de faktiskt gör knappast skiljer sig mellan olika länder och samman-
hang. Här framgår också att få policyprofessionella vill bli valda politiker 
och att få också blir det. Anledningarna till detta varierar mellan olika 
länder men handlar i stort om att de finner det roligare och effektivare 
att utöva makt som policyprofessionell än att göra det som folkvald. 
De policyprofessionellas karriärer styrs i större utsträckning av möjlig-
heterna att påverka samtiden och att få befinna sig i maktens centrum 
än av strävan efter hög inkomst och status.

PROJEKT 

Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektledare: Stefan Svallfors

Övriga: Anna Tyllström, Corrie Hammar,  
Niels Selling 

Tidsplan: 2015–2019

Beviljat anslag: 9 000 000 SEK

Demokratins avgränsningsproblem

Den politiska utvecklingen under de senaste trettio åren och de globala 
miljöproblem som mänskligheten nu står inför tvingar oss att ställa frå-
gor om gränserna för demokratiskt styre och dess värdemässiga grund. 
Avgränsningsproblemet – vem ska ha rätt att delta i vilka beslut? – och dess 
relaterade praktiska och politiska problem belyser vikten av att ompröva 
grundläggande idéer om demokratins principer, samt hur de ska förstås 
och tillämpas. 

Under året arrangerades två workshops, Democratic Boundaries vs Terri- 
torial Boundaries och Subjectedness to Democratic Decisions Through Time 
med syftet att nå en mer precis förståelse av de två dominerande per-
spektiven på avgränsningsproblemet. Det ena är att vilka som bör delta 
i besluten beror på vem som på ett relevant sätt påverkas av dem. Det 
andra är att deltagande i besluten beror på vem som är underställd la-
garna. En slutsats av projektet så här långt är att de två principerna inte 
ska förstås som konkurrenter utan hellre i termer av vad som ska räknas 
som relevant påverkan – principernas mått så att säga. Dessa mått har 
varit alltför trubbiga och med mer avancerade mått kan man nå mycket 
bättre resultat. De mer avancerade måtten kommer att inkludera både 
om man är underställd lagar och regler, och om man påverkas på andra 
sätt, t.ex. ekonomiskt.

PROJEKT 

Finansiärer: Vetenskapsrådet (VR) och   
Marianne och Marcus Wallenbergs  
Stiftelse (MMW) 

Projektledare: Gustaf Arrhenius

Övriga: Ludvig Beckman, Vuko Andric, 
Ashwini Vasanthakumar, Pontus Strimling, 
Katharina Berndt Rasmussen, Axel Gosseries, 
Klas Markström, Marc Fleurbaey, Robert 
Goodin, David Miller, Paul Bowman

Tidsplan VR: 160101–191231  
Tidsplan MMW: 170701–210630

Beviljat anslag: 2 550 000 SEK VR,   
5 170 000 SEK MMW

Demokrati för det
21:a århundradet

Forskningsledare
Karin Bäckstrand
Professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning

TEMA 
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Den värsta lögnen är den dokumentära 
– vad innebär ett subjektivt dokumentär-
filmsspråk i postsanningens tid?

I detta projekt undersöks hur ett konstnärligt, subjektivt berättande kan 
utveckla dokumentärfilmen och sprida kunskap till miljöer som normalt 
inte tar del av konstnärlig forskning. Långfilmen LYUBOV jämförs med 
Svetlana Aleksijevitjs kommande bok på samma tema och analyseras ut- 
ifrån genrernas och de skapande subjektens förutsättningar. 

Begrepp som ”verklighet”, ”dokumentär”, ”fakta”, ”sanning” och ”berättelse” 
är just nu både omstridda och under omförhandling som följd av nya 
teknologier, nya medier och betydande politiska och populärkulturella 
förändringar. Projektet undersöker dessa förändringar och hur ”det do-
kumentära” – sanningsanspråken – påverkas av konstnärens subjektiva 
urval och gestaltning. Under 2019 gjordes ett stort antal inspelningar i 
många delar av landet till filmen Kärlek på svenska, som ingår i projektet.

PROJEKT 

Finansiär: Vetenskapssrådet 

Projektledare: Staffan Julén

Övriga: Majaq Julén Brännström,   
Marit Kapla, Per Magnus Johansson

Tidsplan: 2018–2021

Beviljat anslag: 6 900 000 SEK

Makten över kunskapsunderlagen:  
innehåll, tillkomst och konsekvenser
Trots förändringar av styrsystem, styrformer och styrmedel har hälso- 
och sjukvården svårt att komma till rätta med allvarliga organisatoriska 
problem, som brist på vårdplatser, brister i arbetsmiljö och bemanning, 
samt att ge vård på lika villkor. I syfte att förbättra styrningspraktiken 
beställer såväl staten som regioner kunskapsunderlag i form av rapporter 
och utredningar, vilka kan leda fram till och ligga till grund för politiska 
och administrativa beslut och ge dem legitimitet.

Projektet undersöker hur de rapporter och utredningar som beställs, i 
syfte att komma till rätta med de organisatoriska problemen i hälso- och 
sjukvården, faktiskt används. Under 2019 slutfördes den första delstudien 
liksom en kartläggning av rapporter och kunskapsunderlag som rör led-
ning och styrning av hälso- och sjukvården. En djupare analys av ett urval 
av rapporterna i kartläggningsstudien påbörjades och 15 av totalt 30–35 
informanter intervjuades. 

PROJEKT 

Finansiär: Forte

Projektledare: Erica Falkenström

Övriga: Stefan Svallfors, Anna T. Höglund 

Tidsplan: 2018–2021

Beviljat anslag: 4 917 000 SEK

Företag som politiska aktivister:    
omfattningen och uppkomsten av   
politiskt ansvarstagande bland företag

Politiskt ansvarstagande (CPR, Corporate Political Responsibility) avser 
lobbyverksamhet som syftar till att påverka politiska utfall i frågor som 
rör kulturell mångfald, miljö, livsstilsval, nationalism och invandring. 
Detta går tvärt emot den gängse uppfattningen om vad företagslobbying 
går ut på, nämligen att öka vinsterna genom att påverka i frågor som har 
direkt koppling till kärnverksamheten. Företag anses ha mer politisk makt 
än någon annan samhällsaktör, och syftet med detta forskningsprojekt 
är att kartlägga omfattningen av CPR och förstå olika företags bevekel-
segrunder för denna typ av lobbying.

Med en kombination av statsvetenskap, sociologi och företagsvetenskap 
undersöker projektet företagens förändrade politiska roll i det 21:a år-
hundradet och i hur hög grad – och varför – stora företag utövar lobbying 
i moralpolitiska frågor. I detta inledande skede går det att konstatera att 
fenomenet är vanligare i USA än i Sverige, Italien, Frankrike och Storbri-
tannien. En annan initial insikt är att denna typ av lobbying är publik, 
i avseendet att företagen uttrycker sina moralpolitiska preferenser öppet 
och inte i huvudsak i samtal med beslutsfattare.

PROJEKT 

Finansiär: Vetenskapsrådet 

Projektledare: Niels Selling

Tidsplan: 2019–2022

Beviljat anslag: 3 150 000 SEK

Sekvenser under     
demokratiseringsprocesser

Varför lyckas vissa demokratiseringsförsök och andra inte? Projektet för-
söker identifiera vilka händelseförlopp som leder till full, stabil demokrati 
och vilka som slutar i bakslag. Projektet är ett ”evolutionärt” projekt som 
formulerar metoder för att beskriva sekvenser av händelser på ett sätt som 
gör att frågor om kausalitet hamnar i nytt ljus. För att åstadkomma detta 
har projektet lånat in tänkande från evolutionsbiologin och formulerat 
ett antal metoder anpassade för data från projektet Varieties of democracy 
(V Dem) vid Göteborgs universitet. Så här långt har det multidisciplinära 
samarbetet varit högst fruktbart, och ett batteri med nya angreppssätt har 
publicerats, liksom den första applikationen av dessa.

Projektet hade under 2019 fokus på att identifiera demokratiseringsepiso-
der på ett konsekvent sätt för att det sedan ska gå att analysera reformers 
ordningsföljd inom dessa. Målet var att se om reformers ordningsföljd 
har något inflytande över om en demokratisering lyckas eller misslyckas. 
Svaret visade sig vara ja, det finns sådana effekter. Dessa studier är nu ute 
på granskning. Fokus framöver ligger på att göra samma typ av analyser 
på autokratiseringsprocesser.

PROJEKT 

Finansiär: Marianne och Marcus  
Wallenbergs Stiftelse 

Projektledare: Patrik Lindenfors

Övriga: Staffan I. Lindberg

Tidsplan: 2018–2020

Beviljat anslag: 2 900 000 SEK
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Kerstin Hesselgren gästprofessur 

Institutet för framtidsstudier var under 2018 och 2019 värd för Kerstin 
Hesselgrens gästprofessur som innehades av professor Janine R. Wedel, 
forskare i socialantropologi vid George Mason University i USA. Wedel 
delade sin tid i Sverige mellan institutet och Södertörns högskola.

Wedel, världsledande inom forskning om informella eliter och interna-
tionell korruption, kom att inspirera och arbeta i flera delar av institutets 
forskning, framför allt den på temat Demokrati i det 21:a århundradet och 
projektet Underjordisk politik: De policyprofessionellas liv och arbete. Flera 
nya projekt föddes ur samarbetet och Wedel har nu tillsammans med ett 
tvärvetenskapligt team av svenska forskare inlett en undersökning av svens-
ka eliters roll i transformeringen av rysk ekonomi efter Sovjetunionens fall.

PROJEKT 

Finansiär: Vetenskapsrådet 

Projektledare: Stefan Svallfors

Övriga: Janine Wedel

Tidsplan: 2018–2019

Beviljat anslag: 1 699 000 SEK

Basresurser till huvudsekreteraren   
för humaniora och samhällsvetenskap 
Basresurser till huvudsekreterare har i huvudsak använts för att finansiera 
Stefan Svallfors deltagande i forskningsprojektet Underjordisk politik (se 
redovisning för detta projekt) och för att finansiera forskningsassistans 
inom projektet Makten över kunskapsunderlagen (se redovisning för detta 
projekt). Därutöver har medel använts för att finansiera översättning och 
publicering av boken The inner world of research: On academic labor som 
kom ut i februari 2020 och som i essäns form speglar forskningens sociala 
och emotionella dimensioner.

PROJEKT 

Finansiär: Vetenskapsrådet 

Projektledare: Stefan Svallfors

Tidsplan: 2019-01-31–2019-12-31

Beviljat anslag: 1 500 000 SEK

Vad är beteendeekonomin    
och nudge-programmet?
Detta projekt utforskar vad beteendeekonomi och det så kallade nudge-pro-
grammet är, som ett sätt att få en bättre förståelse för modern ekonomisk 
vetenskap och vart den är på väg. Beteendeekonomi och nudge-program-
met – ett icke partipolitiskt program som stater och andra aktörer ska 
kunna använda för att hjälpa människor att leva bättre liv – har aldrig varit 
hetare än efter det att Richard H. Thaler tog emot Sveriges Riksbanks 
pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2017. Det har heller 
aldrig varit mer omdebatterat. Tyvärr är debatten ofta mindre produktiv, 
då den är behäftad med många felaktiga antaganden och ansenlig be-
greppsförvirring.

Projektets slutsats är inte att beteendeekonomin är oproblematisk, utan 
att dess problem i mångt och mycket är desamma som föregångarnas. 
Projektet är en syntes av närmare 15 års arbete i ämnet och kommer att 
utmynna i en bok som ska publiceras av en internationell akademisk 
förläggare – och som argumenterar för att beteendeekonomin och nud-
ge-programmet skiljer sig mindre från den mer ortodoxa nationalekono-
min än många tror. 

PROJEKT 

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Projektledare: Erik Angner

Tidsplan: 2019–2020

Beviljat anslag: 1 464 000 SEK

Klimatpolitiska initiativ efter Paris: 
icke-statliga aktörers roll i Sveriges  
omställning mot en fossilfri välfärdsstat

Parisavtalet lyfter fram vikten av frivilliga klimatåtaganden från icke-statli-
ga (företag, civilsamhället) och subnationella (städer, kommuner, regioner) 
aktörer i en samhällelig klimatomställning. Ett skifte från reglering till 
frivillighet kan observeras i FN:s klimatkonvention (UNFCCC) där stater i 
högre grad styr genom att mobilisera och koordinera icke-statliga aktörer 
mot gemensamma mål inom sektorer som förnybar energi, transport och 
jordbruk. Sveriges politiska mål att bli världens första fossilfria välfärdsstat 
illustrerar denna nya form av klimatstyrning.

Detta projekt undersökte Sveriges roll på den aktuella scenen av nationella 
och transnationella klimatinitiativ med olika konstellationer av företag, 
städer och civilsamhälle. Studien kartlade klimatinitiativ där svenska pri-
vata och offentliga aktörer samverkar, utvärderade deras effektivitet och 
legitimitet, och undersökte de politiska effekterna av ett tätare samarbete 
mellan staten och icke-statliga aktörer. Projektet utformade också poli-
cyrekommendationer för hur frivilliga initiativ kan bidra till samhällets 
klimatomställning, och presenterade nya empiriska och teoretiska insikter 
om hur stater och icke-statliga aktörer kan mobilisera för en omställning 
till ett fossilfritt samhälle.

PROJEKT 

Finansiär: Formas

Projektledare: Karin Bäckstrand 

Tidsplan: 2019-01-01–2019-12-31

Beviljat anslag: 161 109 SEK

Demokrati och framtida generationer

Projektet undersöker vilken effekt dagens politiska åtgärder har på framtida 
generationer och i vilken mån de kräver att framtida generationer representeras 
i våra samtida demokratiska institutioner – exempelvis genom en ombuds-
man för framtida generationer. Inom ramen för den sortens frågeställningar 
undersöker projektet mer specifikt de föreslagna lösningarna till avgräns-
ningsproblemet (se projektet Demokratins avgränsningsproblem, sid. 17). 

Under året uppmärksammades framför allt det demokratiska självstyreide- 
alet. Å ena sidan behandlas självstyre i forskningen oftast i samband med 
båda perspektiven till avgränsningsproblemet (se sid. 17), och det råder 
samförstånd om att en eventuell lösning på avgränsningsproblemet måste 
länkas med självstyreidealet för att vara övertygande. Å andra sidan exis-
terar det hittills inte någon systematisk studie av dess relevans. Projektets 
huvudfokus under 2019 var att försöka fylla detta tomrum i litteraturen.

PROJEKT 

Finansiär: Alexander von Humboldt-Stiftung

Projektledare: Vuko Andric

Tidsplan: 2018–2020

Beviljat anslag: 850 000 SEK
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Utvecklingen av nya teknologier förändrar kontinu-
erligt våra liv på många olika sätt. Det ses som troligt 
att de förändringar som nya teknologier kan föra 
med sig under 2000-talet kommer att bli mer avgö-
rande för vårt sätt att leva än vad de teknologier blev 
som kom under 1900-talet. Att följa utvecklingen av 
nya teknologier är därför av stor vikt när vi försöker 
förstå hur vi idag formar vår framtid.
 Kombinationen av stora mängder information (big 
data), kraftfulla datorer och artificiell intelligens (AI) 
öppnar för mängder av möjligheter som kan påver-
ka alla delar av våra liv – hur vi arbetar, transporterar 
oss, tar hand om våra hem eller sköter vår hälsa. 
Nya teknologier kan också användas för att justera 
våra fysiska, kognitiva och affektiva förmågor.
 Institutet har under 2019 omstrukturerat forsk-
ningstemat Nya teknologier och mänsklighetens 
framtid med hjälp av dess nya forskningsledare 

Pontus Strimling. AI utgör det primära forsknings-
området och under året omformulerades målen. 
Nya kontaktytor skapades med privata aktörer som 
Google DeepMind, samt med akademiska aktörer 
som Future of Humanities Institute vid Oxford. Grup-
pen arbetar nu med att modellera och förutsäga 
spridningen av AI-teknik och att mäta de sociala 
effekterna av spridningen. En annan fråga handlar 
om möjligheterna att kontrollera AI så att den håller 
sig till det den är byggd för att göra, både genom 
regelverk och i själva utvecklandet av tekniken.
 Under hösten 2019 beviljades stora medel till nya 
projekt som ännu inte startat men tar form under 
våren 2020: Predicting the diffusion of AI-applica-
tions som finansieras av Wallenberg AI Autono-
mous Systems and Software Program – Humanities 
and Society, (WASP-HS) och Kan användandet av 
artificiell intelligens i rekryteringsprocessen leda till 
en ökad inkludering av missgynnade grupper? som 
finansieras av Vetenskapsrådet. Året började med 
workshoppen och under hösten arrangerade insti-
tutet tillsammans med Kommunalarbetaren och Da-
gens arbete Framtidsdagen på Nalen i Stockholm. I 
september startades ett nytt AI-center på institutet 
för studier av hur artificiell intelligens och autonoma 
system påverkar samhälle, beteenden och arbets-
marknad.

Nya teknologier och
mänsklighetens framtid

Implementering av självkörande bilar

Såväl den akademiska som den offentliga diskussionen om självkörande 
bilar har i stora avseenden fastnat i dilemman om olyckssituationer, vilket 
trängt undan andra aspekter värda att belysa. Projektet syftade därför till att 
ge en övergripande analys av de utmaningar och möjligheter som imple- 
menteringen av självkörande bilar kan medföra.

Arbetet bidrog under 2019 till ett förbättrat kunskapsläge om etiska ut-
maningar med självkörande bilar. Litteraturen på området är fokuserad 
på krascher – dels frågan om hur fordonen bör krascha, men även frågan 
kring vem som är eller bör vara ansvarig vid en krasch. Projektet breddade 
diskussionen, så att frågor om säkerhetskrav, etik och risker nu är en given 
del av debatten om självkörande bilar och framtiden.

UPPDRAG

Finansiär: Trafikverket

Projektledare: Björn Lundgren

Övriga: Matts-Åke Belin, Sven Ove Hansson

Tidsplan: 2019–2020

Beviljat anslag: 900 000 SEK

Förbättrad folkhälsa genom   
selekterade åtgärder på individ,   
nätverk eller stadsdelsnivå

Med hjälp av big data och AI kan barn och unga i riskzonen för ohälsa 
fångas upp för individuellt anpassade insatser. Projektet genomförs i stads-
delen Angered i Göteborg och går ut just på att med hjälp av big data och 
AI förbättra hälsan med individuella insatser för barn och unga. Institu-
tets del går ut på att övergripande ansvara för metod- och teknikdelen i 
projektet, samt att skriva en kortare uppsats om olika typer av tekniker 
för att göra individuella prediktionsmodeller.

PROJEKT 

Finansiär: Vinnova

Projektledare: Anders Ekholm

Övriga: Göteborgs kommun, Karolinska 
Institutet, Linköping universitet, Västra Gö-
talandsregionen (VGR), Sverige kommuner 
och regioner (SKR), Ivbar institute AB och 
Ping pong AB

Tidsplan: 2016–2019

Beviljat anslag: 10 000 000 SEK,   
553 000 SEK på IFFS

Foto: LivingTesla

TEMA 

Forskningsledare
Pontus Strimling
Docent i nationalekonomi
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Foto: T. Chick McClure, Unsplash

Nätvärde – en longitudinell studie  
av kvinnors och mäns sociala nätverk  
i svensk civilekonomutbildning och  
dessas effekt på karriärresultat

Trots ökad jämställdhet och god representation av kvinnor bland civileko-
nomer når få kvinnor toppositioner inom näringslivet. Forskning på om-
rådet har lyft fram kvinnors och mäns ojämlika tillgång till betydelsefulla 
sociala nätverk som en viktig förklaring till kvinnors underrepresentation. 
Kvinnor tycks både ha sämre tillgång till viktiga nätverk och mindre nytta 
av de nätverk de skapar. Dock saknas fortfarande kunskap om hur sådana 
nätverksskillnader uppkommer och hur de utvecklas över tid. Projektet stu-
derar hur könsskillnader i karriärfrämjande nätverk uppstår och utvecklas 
bland studenter på en topprankad ekonomutbildning, samt vilken bety-
delse dessa skillnader har för kvinnors och mäns tidiga karriärutveckling.

PROJEKT 

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond 

Projektledare: Nils Gustafsson

Tidsplan: 2018–2020

Övriga: Anna Tyllström, Gergei Farkas 

Finansiering: 5 668 000 SEK

Hur uppstår och förändras    
mänskliga normer?
Många samhällen präglas av normer som i det långa loppet är skadliga för 
befolkningen. Dessa normer inkluderar skattefusk, mutor och förtryck av 
minoriteter. Projektet undersöker hur skadliga sociala normer kan föränd-
ras hos befolkningen. Ambitionen är att kombinera modeller för besluts-
fattande från kognitiv psykologi och socialpsykologi med laboratorieexpe-
riment och datasimuleringar, med målet att bygga välgrundade modeller 
för hur normer uppstår och sprids som kan användas av beslutsfattare.
 
Coronakrisen våren 2020 har visat normförändring som ett högst re-
levant tema, varför projektet snabbt kickat igång studien Does Disease 
Threat Shape the Social Norms of Cultures? A Cross-Country Study. Studien 
belyser rollen av olika kulturers inställning till normer och normbrytan-
de i respons till pandemier, baserat på deras institutionella och sociala 
förberedelse och policyer. Eftersom forskningsgruppen i oktober 2019 
färdigställde en omfattande global datainsamling, uppvisar studien en 
unik möjlighet att använda en difference-in-difference modell, med en 
andra våg av datainsamling under våren 2020 till samma respondenter.

PROJEKT 

Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse 

Projektledare: Giulia Andrighetto

Övriga: Pontus Strimling, Áron Székely,  
Irina Vartanova

Tidsplan: 2017–2021

Finansiering: 10 100 000 SEK

Vårt sätt att tänka styr vår benägenhet att agera 
fördomsfullt. Under det här temat studeras hur vår 
kognition fungerar och vilka konsekvenser det får i 
form av diskriminering på olika områden. De flesta 
människor är överens om att diskriminering, sexism 
och rasism är något som bör undvikas. Men om vi 
av naturen agerar diskriminerande, hur kan vi an-
passa samhället så att vi minskar konsekvenserna?
 Redan när vi vill studera fenomenen och dess 
utbredning får vi dock problem. För hur ska vi egent-
ligen definiera begrepp som kön, ras och etnicitet? 
Och är det okej att dela in människor på det sättet, 
ens när syftet är att mäta förekomsten av diskrimi-
nering, sexism och rasism?
 Ett annat problem utgörs av våra omedvetna för-
domar. Vi bär alla på föreställningar om världen och 
andra människor som vi inte är fullt medvetna om att 
vi har, så kallad implicit kognition. Hur skapas dessa 

föreställningar och hur kan de förändras? Vilket an-
svar har vi för de konsekvenser dessa omedvetna 
föreställningar kan resultera i?
 Den forskning på området som bedrivs på institu-
tet handlar just om definitioner, om implicit kognition 
och om hur vi kan stävja dess konsekvenser. Det rör 
till exempel rekrytering till tjänster, fördelning av bi-
drag, och distribution av vård och utbildningsinsatser.
 Moa Bursell är temats forskningsledare, och pro-
jektledare för ett medialt uppmärksammat projekt 
om implicita fördomar mot muslimer inom social-
tjänsten, med fokus på om vi kan förändra omed-
vetna fördomar. Projektet If you´re all egalitarians, 
how come you´re so racist? beviljades medel under 
hösten 2019, och kommer undersöka hur implicita 
fördomar hänger samman med strukturell diskrimi-
nering. Ett annat projekt studerar skillnader i diskri-
minering mellan yrken med hjälp av fältexperiment, 
där likvärdiga jobbansökningar från fiktiva individer 
skickats till lediga tjänster. Även det temaöverskri-
dande projektet Kan användandet av artificiell in-
telligens i rekryteringsprocessen leda till en ökad 
inkludering av missgynnade grupper? En studie av 
svenska företag, fick under hösten 2019 anslag och 
sammankopplar forskningstemat Nya teknologier 
och mänsklighetens framtid med forskning om dis-
kriminering.

Forskningsledare
Moa Bursell
Postdoktoral forskare i sociologi

Diskriminering,
sexism och rasism

TEMA 



24 25

Kan vi förändra ett diskriminerande 
beteende vi inte vet om att vi har?
Kan omedvetna diskriminerande attityder om etnicitet påverka social-
tjänstens handläggare vid bedömning av försörjningsstöd, och kan i så 
fall dessa attityder förändras varaktigt? Här tillämpas en tvärvetenskaplig 
experimentell ansats där implicita associationstest och en vinjettstudie 
kombineras med psykologiska övningar som syftar till att antingen för-
ändra eller kontrollera implicita attityder om etnicitet.

Under projektets gång genomfördes en rad internetexperiment för att 
utveckla och jämföra olika strategier som kan minska omedveten diskri-
minering. Dessa experiment lade grunden för det fältexperiment som 
genomfördes på olika socialkontor runt om i Sverige. De första resultaten 
är blandade; interventioner av liknande slag tycks ha viss framgång i att 
förändra medvetna och omedvetna fördomar, men det är svårt att få till 
stånd långsiktiga förändringar.

PROJEKT 

Finansiär: Forte och   
Kungliga Vetenskapsakademin

Projektledare: Moa Bursell

Övriga: Filip Olsson, Mahmood Arai 

Tidsplan: 2017–2019

Finansiering: 3 530 000 SEK Forte,  
150 000 SEK Kungliga Vetenskapsakademin

Hur formas och förändras    
normer i samhället?
Varje samhälle präglas av normer i permanent förändring, som exempelvis 
vilket ansvar man har för sina barn eller föräldrar eller hur man bör klä 
sig. Många normer har förändrats radikalt de senaste hundra åren och 
förändringarna är väl dokumenterade, men det har saknats en teori som 
redogör för vilka normer som ändras och vilka som står fast. Målet med 
det här projektet är att lägga grunden för en sådan teori.

Projektet har utvecklat en modell för att förutsäga opinionsutveckling i 
moraliska frågor som homoäktenskap och abort. Efter att ha testat model-
len på data över hur utvecklingen sett ut i USA under de senaste 40 åren, 
kan det konstateras att modellens förutsägelser stämmer i väldigt hög 
grad. Detta presenterades i en artikel som publicerades i Nature Human 
Behaviour hösten 2019. 

PROJEKT 

Finansiär: Wallenberg Academy Fellow 

Projektledare: Pontus Strimling

Övriga: Marie Björnstjerna, Lisa Karlberg

Tidsplan: 2018–2022

Finansiering: 5 000 000 SEK

Etnisk diskriminering på en    
segmenterad arbetsmarknad –    
var och hur uppstår den?

I vilka yrken ser vi oftare diskriminering av utländska arbetssökanden, 
och skiljer sig mönstret åt mellan könen? Projektet kartlägger skillna-
der i diskriminering och söker kunskap om mekanismerna bakom den. 
Underliggande mekanismer utforskas genom att relatera heterogenitet 
i diskriminering till följande egenskaper hos jobben: efterfrågan på ar-
betskraft, demografisk (t.ex. etnisk och könsmässig) sammansättning och 
kvalifikationskrav.

Under 2017–2019 låg fokus på datainsamling. Cirka 5 000 fiktiva jobban-
sökningar skickades till arbetsgivare inom 23 olika yrken. Därigenom har 
projektet hittills kunnat klargöra hur diskriminering skiljer sig mellan 
både olika yrken och branscher. Resultaten visar att utländska arbetssö-
kanden diskrimineras även när de har likvärdiga meriter, i synnerhet när 
de söker högkvalificerade jobb.

PROJEKT 

Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektledare: Moa Bursell

Övriga: Filip Olsson, Magnus Bygren 

Tidsplan: 2017–2019

Finansiering: 3 780 000 SEK

MigraMed – migration och jämlik  
sexuell och reproduktiv hälsa
Vårdpersonal inom reproduktiv hälsa uppmuntras att både använda 
jämställdhetsperspektiv och ge kultursensitiv vård. Hur hanteras värde-
konflikter i mötet med migranter? Projektet bedrivs i samarbete mellan 
forskare inom reproduktiv hälsa, antropologi, socialt arbete och World 
Values Survey (WVS). Under 2019 genomgick projektet en etikprövning 
för studien och datainsamling håller nu på att förberedas.

PROJEKT 

Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektledare: Birgitta Essén, Uppsala 
universitet 

Övriga: Pontus Strimling, Irina Vartanova

Tidsplan: 2018–2024

Finansiering: 5 358 878 SEK
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Individuellt och kollektivt ansvar för 
diskriminering p.g.a. implicita fördomar
Den etiska forskningen om implicita fördomar är ett nytt forskningsfält 
inom den analytiska filosofin och behandlar frågor som: Kan personer 
verkligen hållas ansvariga för sina implicita fördomar om de är omedvetna 
om dem? På vilka etiska grunder, och på vilka sätt, bör vi motverka dessa 
implicita fördomar? Detta projekt utvärderar de etiska konsekvenserna – 
på ett individuellt och kollektivt plan – av implicita fördomar som orsakar 
etnisk diskriminering, genom undersökning av en rad hypoteser.

Den snabbt växande empirin kring implicita fördomar pekar allt tydligare 
på ett problem som på individnivå fluktuerar avsevärt över tid, medan 
genomsnittsnivån av implicita fördomar på samhällsnivå är mycket stabil 
över tid och starkt sammanhängande med social ojämlikhet, och med 
tydliga utfall inom exempelvis utbildningsväsende, hälso- och sjukvård 
och polisiära insatser. Ett nytt paradigm inom empirisk implicit bias-forsk-
ning håller på att växa fram, och projektet resulterade under hösten 2019 
i finansiering för ett nytt treårigt forskningsprojekt vid namn If you're all 
egalitarians, how come you're so racist?.

PROJEKT 

Finansiär: Jane & Dan Olssons Stiftelse

Projektledare: Katharina Berndt Rasmussen 

Övriga: Åsa Burman

Tidsplan: 2017–2020

Finansiering: 500 000 SEK

Värdekonflikters roll för jämlik   
sexuell och reproduktiv hälsa
Det här projektet syftar till att designa, planera och utföra en omfattande 
datainsamling kring individers värderingar, den första av flera kommande 
insamlingar. Den här första vågen av datainsamling kommer senare att 
utökas i MigraMed-projektet (se sid. 26) . Datan hämtas in i form av en 
enkät som ges ut till representanter ur målgruppen runt om i landet, och 
den genomgick ett pilottest under 2019. Enkäten översattes under 2019 
och 2020 till ett flertal språk. I enkäten ställs frågor inom specifika teman 
utifrån hypotesen att just dessa teman är de som präglas av ogrundade 
antaganden om nyanlända och deras värderingar. Frågorna har använts 
i akademiska enkäter, bl.a. i World Values Survey.

PROJEKT 

Finansiär: Forte

Projektledare: Birgitta Essén, Uppsala 
universitet

Övriga: Bi Puranen, Pontus Strimling,  
Sara Johnsdotter, Aje Carlbom, Soorej Jose 
Puthoopparambil, Pernilla Ouis, Elin Lars-
son, Jonna Arousell

Tidsplan: 2018–2020

Finansiering: 5 130 000 SEK,   
200 000 SEK på IFFS

Säkerställning av representativitet för 
utrikes födda i WVS-undersökningen
Sedan 2011 är World Values Surveys (WVS) internationella sekretariat förlagt 
till Institutet för framtidsstudier. Data samlas in i olika omgångar (vågor) som 
kan pågå i flera år. När all data är insamlad och kvalitetsprövad i en våg görs 
de tillgängliga på WVS webbplats där vem som helst kan ta del av dem och 
använda dem för egen forskning. Ett analysverktyg på webbplatsen gör det 
också enkelt att använda data för elever på gymnasie- och universitetsnivå.

För att få mer kunskap om hur värderingar påverkas när människor bosät- 
ter sig i andra länder gjorde WVS under 2018 och 2019 en kompletterande 
mätning. Undersökningen innehåller ett antal tilläggsfrågor för att fånga 
migrantperspektivet, frågor som till exempel rör vilka förväntningar per-
soner som migrerat till Sverige hade innan de flyttade, och hur de upplever 
att deras bild av samhället förändrats sedan ankomsten.

UPPDRAG 

Finansiär: Arbetsmarknadsdepartementet, 
Regeringskansliet 

Projektledare: Bi Puranen

Tidsplan: 2018–2019

Beviljat anslag: 1 500 000 SEK

Integrationsprojekt Värmland –   
Migrant World Values Survey
Utvecklingsprojektet avser att utifrån den nationella migrantundersök-
ningen fördjupa kunskapen om migranternas integration i en region – 
Värmland. Syftet är att förändra och förstärka kompetensförsörjningsar-
betet i Värmland. Migranter anställda inom industrin och den offentliga 
sektorn intervjuas med syfte att öka matchningsgraden för regionens 
migranter.

PROJEKT 

Finansiär: Region Värmland 

Projektledare: Bi Puranen

Övriga: Jim Frölander, Zeinab al Samrraie, 
Alem Fisshatzion, Mohammed Hassan

Tidsplan: 2019–2020

Beviljat anslag: 1 700 000 SEK

Där näringslivets nätverk föds

Trots att de är väl representerade bland ekonomstudenter når bara få 
kvinnor toppositioner i näringslivet. Förklaringarna till obalansen bru-
kar peka på vikten av informella sociala strukturer, särskilt i form av 
sociala nätverk. Kvinnors karriärer antas hindras av deras relativa brist på 
relevanta sociala nätverk. Det finns en brist på kunskap om hur sådana 
könsskillnader i karriärnätverk uppstår och utvecklas över tid. 

Projektet kombinerar en kvantitativ kartläggning av studenters sociala 
nätverk med kvalitativa intervjuer om deras nätverksstrategier och er-
farenheter, och syftar till att studera hur sociala nätverk som bildas bland 
studenter vid prestigefyllda handelshögskolor utvecklas över tid. Hur 
skiljer sig dessa nätverk mellan olika studentgrupper? Hur ser eventuella 
avgränsningar ut med avseende på exempelvis kön? Vilken roll spelar 
dessa nätverk på lång sikt för de blivande näringslivseliternas karriärer? 
Projektet har under 2019 uteslutande fokuserat på datainsamling. Ett om-
fattande intervjumaterial har samlats in från studenter från flera nordiska 
handelshögskolor. Under 2020 kommer arbetet att styras om till analys 
av det insamlade datamaterialet samt förberedelser inför/genomförande 
av den andra vågen av datainsamling som är planerad till hösten 2020.

PROJEKT 

Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektledare: Gergei Farkas

Övriga: Anna Tyllström, Nils Gustafsson 

Tidsplan: 2018–2021

Finansiering: 2 600 000 SEK
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Konflikt, samarbete och jämlikhet

Projektet syftar till att studera om reduktionen av våld i sociala konflikter 
på lång sikt sammanhänger med rörelsen mot social jämlikhet (annan 
omfördelning än den direkt ekonomiska) och samhällelig komplexitet.

Vid årets slut hade tre delstudier genomförts. En rör sociala revolter i 
medeltidens Frankrike och Italien, där huvudresultatet är att det utbredda, 
kulturellt designade våldet inte lönade sig för revoltörerna. Resultatet från 
den studien ska nu jämföras med revolter i Kina. En andra studie tittade 
på våldsregleringen i fransk lag som med tiden utvecklades mot allt större 
känslighet också mot icke dödligt våld. Den tredje studien undersökte 
den långsiktiga nedgången i dödligt våld och kunde påvisa ett samband 
mellan minskat dödligt våld och ökad samhällelig komplexitet.

PROJEKT 

Finansiär: Stiftelsen Marcus och Amalia 
Wallenbergs minnesfond 

Projektledare: Arne Jarrick

Övriga: Patrik Lindenfors, Janken Myrdal, 
Giuila Andrighetto, Maria Wallenberg  
Bondesson

Tidsplan: 2017–2020

Beviljat anslag: 9 761 000 SEK

Social och ekonomisk jämlikhet är värden som 
framhålls i många politiska sammanhang. Det är 
dock oklart vad man menar, hur man mäter dem 
eller hur de ska prioriteras i förhållande till andra 
mål. Syftet med detta tema är därför att utreda en 
rad olika frågor som rör såväl jämlikhetsbegreppet 
som relaterade begrepp.
 Flera projekt inom detta tema handlar om barn 
och unga. Om deras skolgång, hälsa, integration, 
framtidsutsikter och ekonomiska situation. Idag sak-
nar en betydande andel av befolkningen, särskilt 
unga, utsikter till en stabil heltidsanställning. Vad 
betyder det för hur vi kan uppnå ett jämlikt samhälle, 
och hur kan ett begrepp som fattigdom användas 
på ett sätt som blir relevant för Sverige idag?

I detta tema ryms också ett ämne som visar en an-
nan dimension av ojämlikhet i samhället – brotts-
utvecklingen. Vad händer med i synnerhet unga 
människor, som upplever att de inte har någon själv-
klar plats i det svenska samhället? Här skapas gro-
grund för olika typer av brottsliga miljöer med egna 
regler och värderingar. Hur ser dessa olika miljöer 
ut, hur är de organiserade och hur rör sig medlem-
marna in och ut ur de olika grupperingarna?
 Carina Mood är forskningsledare för detta breda 
tema. Under 2019 kom bl.a. besked om finansiering 
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
för projektet Våldsbejakande hot och inre säkerhet: 
forskning i samarbete mellan Sverige och Kanada. 
Under året arrangerades också workshoppen Wo-
men in Violent Extremism och, tillsammans med 
Riksbankens Jubileumsfond, seminariet Den nya 
fattigdomen.

Våldsbejakande organisering  
och antisociala karriärer
Hur organiseras våldsbejakande miljöer? Hur rör sig människor mellan 
dessa, in och ut ur dem, och hur ser deras kriminella karriärer ut? Grupper 
som använder våld som verktyg är inte någon ny företeelse, men Sverige 
har haft en märkbart negativ utveckling sedan slutet av 1980-talet med 
ökande tillströmning till våldsbejakande miljöer och tilltagande våld utfört 
av kriminella gäng. Det finns idag indikatorer på att återvändare (personer 
som deltagit i konflikter utomlands) och sympatisörer till våldsbejakan-
de extremistmiljöer bildat en symbios med aktörer ur den organiserade 
brottsligheten, vilket skapat nya utmaningar för samhällets förmåga att 
möta konsekvenserna av radikaliseringsprocesser och kollektivt våld som 
har sitt epicentrum utanför landets gränser. Konsekvenser som till exempel 
social oro i socialt utsatta områden, liksom ogenomtänkta åtgärder mot 
denna, kan leda till ökad våldsbenägenhet hos vissa grupper i samhället.

Projektet syftar till att undersöka hur våldsbejakande miljöer uppstår och 
utvecklas, och vilken social funktion radikala idéer och våldsutövning 
har för formeringen av grupperingar inom dessa miljöer. Forskningen 
strävar efter att identifiera både mekanismer som förklarar formeringen 
av våldsbejakande grupper och kritiska faktorer i den process som leder 
individen in i sådana miljöer. Projektet har hittills resulterat i närmare 
30 vetenskapliga publikationer. 

PROJEKT 

Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) och Kulturdeparte-
mentet 

Projektledare: Christofer Edling

Övriga: Christoffer Carlsson, Joakim Sturup, 
Amir Rostami, Jens Rydgren, Jerzy Sarnecki, 
Hernan Mondani

Tidsplan: 2015–2020

Beviljat anslag: 8 285 216 SEK MSB,   
500 000 SEK Kulturdepartementet

Forskningsledare
Carina Mood
Professor i sociologi

Foto: Peter Frennesson

Jämlikhet
TEMA 
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Bra och rättvis fördelning     
av hälsorelaterade resurser
Hälsoresurser är knappa. Inget land har nog med resurser för att tillfreds-
ställa hela befolkningens hälsobehov, ett faktum som blev chockerande 
tydligt för hela världen när coronakrisen briserade våren 2020. Knapp-
heten har dels att göra med hälsoteknologisk utveckling som möjliggör 
dyr hälsovård, dels en allmän brist på ekonomiska resurser, och dels en 
brist på icke-ekonomiska hälsoresurser som organ för transplantation, 
hälsoexpertis, osv. Det här projektet undersöker den allmänna frågan: 
Hur bör knappa hälsorelaterade resurser fördelas på populationsnivå?

Under 2019 arrangerades bl.a. en workshop som samlade debattens mest 
framstående forskare. I projektet ligger också produktionen av en po-
pulärt hållen bok om hälsorelaterade resursproblem, ett tema som både 
aktualiserats och innehållsligt exploderat med coronakrisen.

PROJEKT 

Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektledare: Anders Herlitz 

Tidsplan: 2018–2021

Beviljat anslag: 3 560 000 SEK

Barns levnadsförhållanden i ett samhälle 
i förändring: socioekonomisk och etnisk 
ojämlikhet

Projektet studerar barns och ungas villkor i relation till samhällsföränd-
ringar som inträffat inom fyra centrala områden: familjeförändringar, 
inkomstutveckling, skolreformer och invandring. Projektet analyserar 
dessa förändringar och vilka konsekvenser de haft för barns och ungas 
levnadsvillkor, med fokus på socioekonomiska och etniska ojämlikheter. 
Perspektivet är de ungas eget och huvuddelen av studierna baseras på 
datamaterial som bygger på intervjuer med unga själva, deras egna resur-
ser, sociala nätverk och sociala relationer står i centrum, liksom hur dessa 
påverkas av uppväxtfamiljen och av omgivningen, framför allt skolan.

PROJEKT 

Finansiär: Forte 

Projektledare: Jan O. Jonsson

Övriga: Michael Gähler, Simon Hjalmarsson, 
Carina Mood, Stephanie Plenty,  
Georg Treuter, Frida Rudolphi

Tidsplan: 2013–2020

Beviljat anslag: 6 000 000 SEK

YOUNGWORK

Hur formas unga vuxnas vägar på arbetsmarknaden av faktorer på in-
divid-, familje- och skolnivå? Var finns problemen och kan förståelsen 
av dem användas för att hindra unga från att hamna i utanförskap? 
YOUNGWORK består av två underprojekt. I det första görs en kartlägg-
ning och beskrivning av grupper med tidiga arbetsmarknadsvägar som 
kan ses som marginaliserade eller sårbara. I det andra analyseras orsaks-
faktorer och vägar som leder till marginaliserade eller sårbara positioner, 
med målet att skapa en bild av hur olika riskfaktorer samverkar och 
ackumuleras.

Under 2019 har projektet framför allt studerat unga vuxnas banor på 
arbetsmarknaden. Forskarna har identifierat en tydlig utsatthet bland per-
soner som inte befinner sig i utbildning, arbete eller lärlingsverksamhet. 
Projektets begrepp ”marginaliserade eller sårbara positioner” definieras 
som att ha svag eller ingen kontakt med arbetsmarknaden: arbetslösa som 
inte är arbetssökande, studenter som misslyckats med sina studier, arbe-
tande personer med osäkra eller farliga arbetsförhållanden och sporadiska 
arbetstider/betalningar. Projektet har avlagt en stor mängd resultat, och 
studerar nu hur den identifierade arbetsmarknadsmässiga sårbarheten 
samverkar med kön, migrationsstatus och klassbakgrund – och på vilka 
sätt detta påverkar de ungas identitetsskapande, strategier på arbetsmark-
naden, relation till föräldrar och livsambitioner i stort.

PROJEKT 

Finansiär: Forte 

Projektledare: Carina Mood

Övriga: Anton B. Andersson, Michael Grätz, 
Simon Hjalmarsson, Jan O. Jonsson,  
Chaïm la Roi, Stephanie Plenty, Georg Treuter, 
Olof Bäckman, Frida Rudolphi

Tidsplan: 2017–2020

Beviljat anslag: 4 500 000 SEK

Utvärderingsstöd för att motverka  
våldsbejakande extremism på lokal nivå
Projektet stödjer institutioner och beslutsfattare på lokal nivå i utvärdering 
av de insatser som genomförs mot våldsbejakande extremism. Det är ett 
bilateralt projekt mellan Sverige och USA, finansierat av Nato Science for 
Peace, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Depart-
ment for Homeland Security (DHS) med slutanvändare i ett flertal länder, 
bl.a. i Kanada och Nordmakedonien.

Under arbetet till och med 2019 har projektet genomfört ett flertal 
workshops i olika delar av världen för att finna strukturer för att bemöta 
extremism. I december samlade forskningsledaren ett 40-tal praktiker i 
Göteborg för att diskutera hur det går att bemöta tecken på extremism 
som inte faller inom rättsväsendets ansvarsområde. Liknande workshops 
genomfördes i Colorado, USA och i Italien – flera i samverkan med eller 
under ledning av Dr. Elena Savoia vid Harvard T Chan School of Public 
Health. 

PROJEKT 

Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap

Projektledare: Anna Hedin Ekström

Tidsplan: 2018–2020

Beviljat anslag: 842 360 SEK
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Våldsam extremism

Detta planeringsprojekt syftar till att skapa förutsättningar för informa-
tionsutbyte, nätverksbyggande och större forskningssamarbeten med 
USA och/eller Kanada. Målsättningen är att intensifiera informations- 
och expertutbytet mellan Sverige, Kanada och USA, samt att få tillstånd 
för projektsamarbeten med en tydlig plan för längre forskningsprojekt.

Projektet avslutades 2019 och resulterade i ett bilateralt forskningsarbete 
med forskare i Kanada om våldsbejakande hot och inre säkerhet. Det 
nya projektet är finansierat av MSB och ska pågå under tre år med start i 
januari 2020. Centrala forskningsfrågor för samarbetet är hur våldsbeja-
kande och våldsamma miljöer uppstår och utvecklas över tid och vilket 
samarbete som finns mellan olika miljöer. Utöver att bedriva empirisk 
forskning kring dessa frågor tillsammans med kanadensiska forskare har 
projektet också i uppdrag att starta ett mångvetenskapligt nationellt fors-
karnätverk som ska stimulera forskning om våldsbejakande extremism 
i Sverige.

PROJEKT 

Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap

Projektledare: Amir Rostami

Tidsplan: 2018–2019

Beviljat anslag: 809 813 SEK

Överskrida gränser i socialt arbete: 
samverkan i partnerskap i interventioner 
i särskilt utsatta områden i Sverige

Projektet undersöker policy och praktik riktad mot ”särskilt utsatta” 
områden i Sverige. Syftet är att ge ökad kunskap om hur trygghet och 
tillit kan understödjas och uppkomsten av alternativa samhällsstrukturer 
motverkas. Med ”särskilt utsatta” avses områden med stor social utsatthet, 
låg socioekonomisk status, hög andel immigranter, hög omsättning bland 
boende, svaga sociala band, samt ett relativt svagt civilsamhälle.

Projektet startade under 2019, samma år som polisen identifierade 22 om-
råden i Sverige som särskilt utsatta. Policyinitiativ har tagits, såväl på statlig 
nivå som på regional/lokal nivå, i riktning mot en intensifierad samverkan 
framförallt mellan offentliga aktörer i syfte att motverka en utveckling 
mot kriminella gängbildningar, användning av allvarligt våld och vad 
som benämnts som parallella samhällsstrukturer. Dessa policyinitiativ 
och deras betydelser och konsekvenser studeras inom ramen för projektet. 
Den övergripande forskningsfrågan avser att förstå hur nationell policy 
för denna typ av områden översätts till åtgärder och vilken kapacitet som 
finns i initiativen på lokal nivå. Under året identifierades fyra kommuner 
och en insamling av tidigare forskning och empiriskt material påbörjades. 

PROJEKT 

Finansiär: Forte

Projektledare: Torbjörn Forkby

Övriga: Carina Gunnarson, Amir Rostami, 
Kristina Alstam, Paula Wahlgren,   
Jerzy Sarnecki

Tidsplan: 2019–2022

Beviljat anslag: 804 000 SEK

En studie av kvinnor i och    
omkring våldsbejakande miljöer
Projektet är uppdelat i två delar – en empirisk studie av kvinnor i och 
omkring våldsbejakande miljöer i Sverige, och en nordisk workshop som 
behandlar ämnet. Den empiriska studien bygger på data från våldsbeja-
kande miljöer och utgör grunden för en komparativ analys av män och 
kvinnor inom tre miljöer: den extrema vänstern, den extrema högern 
och den extrema islamismen. 

Under året har projektet genomfört en workshop med forskare från Nor-
den, delvis för att främja nordiskt samarbete och kunskapsöverföring. 
Eftersom liknande data inte finns för andra länder är en komparativ 
analys inte möjlig varför formatet för studien har hållits öppet. Utbytet 
av erfarenhet och information har baserats på empiriskt arbete och den 
praktiska användningen av data och metod.

PROJEKT 

Finansiär: Nordiska ministerrådet

Projektledare: Christofer Edling

Tidsplan: 2018–2019

Beviljat anslag: 573 283 SEK
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Utöver långsiktiga teman driver Institutet för fram-
tidsstudier också ett mindre antal andra projekt 
som på olika sätt berikar verksamheten med unik 
kunskapsproduktion eller innovativ forskningskom-
munikation. Det handlar ibland om väldigt specifika 
kompetenser, fördjupande forskning av särskild ka-
raktär eller projekt i gränslandet mellan konst och 
forskning där institutet av olika skäl – under korta 
eller längre perioder – vill driva vissa frågor som är 
av relevans för den övriga forskningsverksamheten.

Under 2019 har till exempel filosofen Folke Tersman 
med institutets forskarmiljö som fond och bollplank 
utforskat ett skapande av digitala resurser som på 
ett underhållande och pedagogiskt sätt tillåter indi-
vider att själva undersöka frågor om hur de påverkar 
miljön och klimatet. Under hösten 2019 startades 
även författaren Magnus Lintons projekt Skriven 
mening, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 
en medialt uppmärksammad satsning som erbjud-
er skrivutvecklande workshops och seminarier om 
text, stil och berättande till forskare i hela Sverige.

”Tipping Point animation” (animation) av Bigert & Bergström

Övriga uppdrag och forskning
TEMA

Skriven mening

Projektets syfte är att stimulera och diskutera kunskapsbaserad textpro-
duktion, för att bidra till en långsiktig förbättring av svenska forskares 
skriftliga berättarkompetens riktad mot en bredare allmänhet och andra 
forskningsfält än det egna. I takt med att de akademiska subkulturerna 
blir allt fler men allt mindre, uppstår ofta ett eget och jargongartat språk 
som blir naturlig för den egna gruppen men upplevs som främmande 
för andra, varför oförmågan att se sina texter med andra ögon än sub-
kulturens växer. Liksom en omvittnad frustration bland många forskare 
över att ingå i eller vara strukturellt tvingad till en upplevt meningslös 
massproduktion av text utan läsare. 

Projektets mål är att med konkreta medel motverka denna tendens genom 
att gratis erbjuda alla svenska universitet en serie textverkstäder ämnade 
att stimulera en lätt och levande kunskapsbaserad textproduktion bland 
forskare. Arbetet inleddes och marknadsfördes hösten 2019, samtliga 
workshops är testade och alla landets prefekter fick brev om erbjudan-
det – vilket resulterat i ett brett mediegenomslag och över 50 bokningar 
av seminarier eller workshops i alla delar av landet som ska genomföras 
under 2020.

PROJEKT

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Projektledare: Magnus Linton 

Tidsplan: 2019–2020

Beviljat anslag: 443 000 SEK

Att välja framtid

De samband och mekanismer genom vilka vi som individer påverkar mil-
jön är mycket svåröverskådliga. Välgrundade bedömningar om hur man 
genom livsstilsförändringar bäst kan minska sitt ekologiska fotavtryck 
förutsätter kunskaper som ofta saknas, och insikten om denna kunskaps-
brist kan leda till en känsla av förlamning inför de utmaningar vi står 
inför – inte minst när det gäller den globala uppvärmningen. 

Projektet innebär att skapa digitala verktyg för kunskapsbyggande som 
individer lätt kan förhålla sig till. Projektet är i sig ett experiment med 
forskningskommunikation och tidsplanen har förskjutits då själva inne-
hållet visat sig svårare att omvandla till pedagogiska utfall än tänkt. Under 
2019 inleddes ett samarbete med Tekniska museet, viss mjukvaruproduk-
tion prövades och en pedagog specialiserad på digitala verktyg knöts till 
projektet.

PROJEKT

Finansiär: Formas

Projektledare: Folke Tersman 

Tidsplan: 2017–2019

Beviljat anslag: 432 624 SEK
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Intimitetens sociala former:    
närhetspraktik och identitet i kollektivt 
boende, husdjursrelationer och pardans

Syftet med studien är att utforska intimitetens sociala former med tre 
fallstudier som empirisk grund. Målsättningen är att belysa fall som inte 
utgår från kärnfamiljen eller den romantiska/sexuella relationen. Istället 
öppnar projektet upp för den mångfald relationsformer som är typiska 
för vår tid men tämligen frånvarande i den samhällsvetenskapliga forsk-
ningen. Studiens utgångspunkt är att människan har ett grundläggande 
behov av nära relationer samt att uttrycken och formerna för detta behov 
förändras över tid. Åtskilliga studier har belyst den omvälvande process 
som föregick etableringen av den levnadsform som många idag uppfattar 
som självklar: kärnfamiljen.

Forskningen resulterade under 2019 i ett flertal vetenskapliga publice-
ringar, bl.a. en artikel om ”individualiserad kollektivism” i svenska kol-
lektivboenden (i tidskriften Sociology) och en om husdjurs ”sörjbarhet” 
(i tidskriften Emotion, space and society). Därtill producerade projektet 
flera antologibidrag och konferenspresentationer, samt en monografi som 
kommer på Ellerströms förlag hösten 2020.

PROJEKT

Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektledare: Maria Törnqvist

Tidsplan: 2015–2019

Beviljat anslag: 3 705 000 SEK
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3.
Institutets arrangemang
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Öppna vetenskapliga seminarier
Institutet bjuder under terminerna in framstående forskare från alla delar av världen att presentera sin 
forskning. Dessa forskarseminarier utgör en del av institutets kärnverksamhet. De hålls i princip varje 
vecka och är öppna för allmänheten. Några av seminarierna spelas in, andra dokumenteras genom 
efterföljande intervjuer. Materialet görs tillgängligt på iffs.se där man också kan hitta andra filmer och 
podcasts om den forskning som bedrivs. Under 2019 genomfördes följande forskarseminarier:

Per Krusell, The Role of Economic Analysis in Combating 
Climate Change, 2019-10-09.

Lukas H. Meyer, Fairness is Most Relevant for Country 
Shares of the Remaining Carbon Budget, 2019-10-16.

Nora Sánchez Gassen, Who Will Be Able to Vote in the 
Future? Exploring How Population Change Influences the 
Electorate in Germany and Why it Matters, 2019-11-06.

Albert Weale, Democracy Across Time, 2019-11-20.

Staffan I. Lindberg, V-Dem, the Third Wave of Autocrati-
zation and Studying It Using New Methods, 2019-11-27.

Anna Dreber Almenberg, Which Results Can We Trust? 
Using Replications, Prediction Markets and Other Tools 
to Assess the Reproducibility of Scientific Results, 2019-
12-11. 

Åsa Svenfelt, Göran Finnveden och Pernilla Hagbert, Futures 
Beyond GDP Growth?, 2019-01-31.

Augusto Lopez Carlos, Equality for Women: Prosperity for 
All, 2019-02-13.

Graham Oddie, What’s so Bad About Adaptive Preferen-
ces?, 2019-02-20.

Victor Galaz Rodriguez, Big Money, Big Change – Exploring 
the Links Between Tax Havens and Global Sustainability, 
2019-03-13.

Erik Angner, Nudging as Design, 2019-03-20.

Wändi de Bruine, Improving Communications about Climate 
Change: Insights from Behavioural Science, 2019-03-28.

Wendy Nelson Espeland, What Rankings Have Wrought, 
2019-03-03.

Roger Crisp, Pessimism About the Future, 2019-04-10.

Marc Jaccard, Economic Efficiency vs Political Accepta-
bility Trade-Offs in GHG-Reduction Policies, 2019-04-24.

Peter Edlund, Constructing an Arbiter of Status: A Study 
of the European Research Council’s Emergence in the 
Field of Science, 2019-05-08.

Thomas Sterner, Is There a Climate Crisis?, 2019-05-29.

John A. Ferejohn, Political Economy and Immigration: 
A Seven Nation Study, 2019-06-05.

Steven Vanderheiden, Sovereignty and Sustainability: 
Friends or Foes?, 2019-06-12.

Garrett Cullitty, Offsetting and Risk-Aggregation, 2019-
06-19.

Dan Benjamin och Ori Heffetz, What do Happiness Data 
Mean? Evidence from a Survey of Happiness Respon-
dents, 2019-09-04.

Torbjörn Andersson, Court Proceedings and AI, 2019-09-11.

Luke Russel, What is Forgiveness?, 2019-09-18.

Patrik Lindenfors, Sequences of Democratization, 2019-
10-02.

Nora Sánchez Gassen presenterade i sin 
föreläsning Who Will Be Able to Vote in the 
Future? Exploring How Population Change In-
fluences the Electorate in Germany and Why 
it Matters, en analys över hur demografiska 
trender påverkar väljarunderlag. Sánchez 
Gassen’s forskning behandlar främst be-
folkningsfrågor och hon visade hur en åld-
rande befolkning och global migration har 
haft en historisk inverkan på den tyska väl-
jarkåren, och lade fram en prognos över för-
ändringarnas framtida betydelse. Utifrån 
sin avhandling ”Germany’s future electors” 
(2014) och dess mer allmänna frågor – orsa-
ker till och konsekvenserna av populations-
förändringar, befolkningsprognoser och 
befolkningspolitik – analyserade Sánchez 
Gassen hur förändringar i den demografis-
ka utvecklingen skulle kunna påverka den 
tyska vallagen. Fridays for Future-rörelsen, 

liksom de enorma flyktingströmmar värl-
den skådat de senaste åren lyftes fram som 
två aktuella omvärldsförändringar till stöd 
för analysen, och hon menade att popula-
tionsforskningens resultat och frågeställ-
ningar har blivit både mer utmanande och 
mer aktuella de senaste åren.

Nora Sánchez Gassen, statsvetare vid Nordiska 
ministerrådets forskningscenter Nordregio.

Lukas Meyer, en av världens första filosofer 
att bidra till IPCC:s rapporter, var under 
delar av 2019 gästforskare vid IFFS och höll 
i september föreläsningen Fairness is Most 
Relevant for Country Shares of the Remaining 
Carbon Budget, i vilken han drev en kritisk 
argumentation för rättviseaspekternas av-
görande roll för en hållbar klimatutveck-
ling. Mayer är expert på intergenerationell 
rättvisa, en av klimatetikens kärnfrågor, 
och har forskat om relationer mellan idag 
levande individer och historiska och framti-
da individer, och om vilken sorts moraliska 
principer sådana relationer kan eller bör 
omfattas av. Han skrev tillsammans med 
andra forskare kapitlet Social, Economic, 
and Ethical Concepts and Methods IPCC:s 

Fifth Assessment Report och är författare 
till Climate Justice and Historical Emissions, 
Intergenerational Justice och The Covid-19 
Pandemic and Climate Change.

Lukas Meyer, professor i moralfilosofi
vid Graz universitet, Österrike.

Anna Dreber Almenberg presenterade i sin 
föreläsning Which Results Can We Trust? oli-
ka anledningar till den höga andelen falska 
resultat som publiceras i den vetenskapliga 
litteraturen. Utifrån det som i forskarvärl-
den kallas ”replikationskrisen” – att många 
resultat publicerade högt i rankade tidskrif-
ter inte går att replikera vid ett senare tillfälle 
– ställde och besvarade Dreber Almenberg 
för vetenskapen centrala frågor som: Vilken 
forskning kan vi lita på? Vem har ansvaret 
för krisen? Hur ska problemen lösas? Med 
den sortens utgångsfrågor forskar hon om 
akademins tillförlitlighet, bl.a. inom ramen 
för The Social Science Replication Project 

(SSRP). Det finns, menade Dreber Almen-
berg, anledning till oro inom flera samhälls- 
vetenskapliga discipliner, däribland natio-
nalekonomi. Men samtidigt finns en mängd 
möjliga strategier och praktiker för att för-
bättra tillförlitligheten i forskningsresultat, 
och hennes föreläsning gick i stora delar ut 
på att diskutera dessa. 

Anna Dreber Almenberg, professor i national-
ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. 
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Vetenskapliga workshops och konferenser
Forskarna på institutet arrangerar workshops och konferenser om aktuella frågor med forsknings-
verksamheten som grund. På arrangemangen deltar personer inom akademin, ofta forskare från hela 
världen, och praktiker inom politik eller näringsliv. Syftet är att utifrån flera perspektiv utarbeta sam-
hällsrelevanta forskningsstrategier. Under 2019 genomfördes följande aktiviteter:

The Societal Impact of AI
2019-02-08 

En tvärvetenskaplig workshop där AI-utvecklarna Greg Wayne och Timothy 
Lillicrap från Google DeepMind, samt datalogi professor Danica Kragic 
Jensfelt från KTH, delade med sig av sina insikter i de senaste framgångar-
na inom AI och dess kapacitet, inför en publik av samhällsvetenskapliga 
forskare. Workshoppen möjliggjorde en unik diskussion om de potentiella 
sociala effekter AI och de redan existerande teknologierna kan innebära.

Arrangör: Pontus Strimling

Deltagare: Fredrik Liljeros, Stefan Svallfors, 
Torun Lindholm, Gustaf Arrhenius, Karim 
Jebari, Moa Bursell, Jens Rydgren, Kimmo 
Eriksson, Gregor Noll, Anna Tyllström, 
David Sundström, Chanchal Balachandran, 
Maria Brandén, Erica Falkenström, Jesper 
Roine, Janine Wedel, Irina Vartanova, Emma 
Engström, Marie Björnstjerna, Erika Karlsson, 
Lisa Karlberg, Greg Wayne, Tim Lillicrap, 
Danica Kragic Jensfelt

Sharing the Burden? Public Values,   
Attitudes and Preferences About Climate Policy
2019-02-21 – 2019-02-22

Denna tvärvetenskapliga sammankomst tog upp en diskussion om vilka 
faktorer som har inflytande över allmänhetens attityder till de politiska 
åtgärder som föreslås för att minska klimatförändringarnas negativa ef-
fekter. Trots det breda intresset för klimatfrågan är det svårt att få stöd för 
de åtgärder som experterna propagerar för. Några talare framhöll bevis på 
positiva förändringar. I USA där skepsisen till antropocena klimatföränd-
ringar varit relativt utbredd finns det t.ex. tydliga tecken på en stigande 
förståelse för dess verklighet och allvar, samt en allmän efterfrågan på 
politisk respons. Andra talare varnade dock, på basis av tidigare erfaren-
heter, för en alltför stor optimism kring möjligheterna till en koordinerad 
allmän respons på klimatutmaningarna.

Arrangör: Malcolm Fairbrother

Deltagare: Aya Kachi, Erick Lachapelle, 
Håkon Sælen, Ingemar Johansson Sevä, 
Joakim Kulin, Jonas Sonnenschein, Kevin 
Tam, Kirsti Jylhä, Larry Hamilton, Linda Steg, 
Malcolm Fairbrother, Mark Jaccard, Megan 
Mullin, Niklas Harring, Rachel Shwom, 
Sandy Marquart-Pyatt, Simon Matti, Stefano 
Carattini, Steffen Kallbekken, Sverker Jagers, 
Zorzeta Bakaki

Severe Uncertainty and Climate Policy
2019-04-25 – 2019-04-26

På denna workshop diskuterade filosofer och ekonomer den extrema 
osäkerhet som råder kring beslut som rör klimatförändringarna. Frågor 
som hur man sätter den optimala skattenivån på koldioxidutsläpp, eller 
hur man bäst resonerar kring små och svårfångade sannolikheter för 
katastrofala utfall togs upp.

Arrangör: H. Orri Stefánsson

Deltagare: Gustaf Arrhenius, Elizabeth 
Baldwin, Richard Bradley, Marie-Louise 
Vierø, Anna Mahtani, Wendy Parker, Per  
Wikman-Svahn, Sven Ove Hansson,  
Daniel Steel, Daniel Heyen

Climate Change and Corrective Justice
2019-06-10 – 2019-06-11

Reparativ rättvisa är rättvisa som är ämnad att rätta fel, och inkluderar 
åtgärder som kompensation, restitution och straff. Under två dagar sam-
lades en internationell grupp forskare för att undersöka relevansen av 
reparativ rättvisa för klimatpolitik. I särskilt fokus på workshoppen var 
idén att de som oskyldigt tjänat på en orättvisa kan ha en plikt att kor-
rigera denna orättvisa. Denna kontroversiella idé både utvecklades och 
kritiserades i de artikelutkast som presenterades.

Arrangör: Göran Duus-Otterström

Deltagare: Gustaf Arrhenius, Paul Bowman, 
Alex McLaughlin, Megan Blomfield,  
Laura Garcia Portela, Edward Page,  
Rudolf Schüßler, Steve Vanderheiden,   
Axel Gosseries, Julia Mosquera,  
Joachim Wündisch, Clare Heyward,  
Stephen Gardiner

Third Annual Stockholm Region   
Workshop on Economics and Philosophy
2019-09-04 – 2019-09-06

Filosofer och nationalekonomer är ofta intresserade av liknande saker – 
välfärd, rationalitet, social ordning, mätning, rättvisa, osv. – även om de 
närmar sig problemen från olika håll. Denna återkommande workshop 
vill vara ett forum där filosofer och nationalekonomer kan utforska gemen-
samma intressen på lika villkor. Årets workshop anordnades i samarbete 
med Stockholms universitet, KTH och University of Southern California. 

Arrangör: Erik Angner och Till Grüne-Yanoff

Deltagare: Gustaf Arrhenius, Espen Dyrnes 
Stabell , Ori Heffetz, Maria Nordström, 
Gustav Alexandrie, Dan Benjamin, Ingvild 
Amlås, Richard Endörfer, Krister Bykvist, 
Itai Sher, Johan Gustafsson, David Plunkett, 
Anna Dreber, Donald Bruckner, Kristoffer 
Ahlström-Vij, Karl Ekendahl, Marcus  
Widengren, Jaakko Hakula, Lisa Forsberg

Ethical Perspectives on Population    
and the Sustainable Development Goals
2019-09-25

Det här var den första av två workshops med syfte att lägga grunden till ett 
framtida forskningsprojekt om att utforska ett etiskt förhållningssätt till 
befolkningen och de globala utvecklingsmålen. Den preliminära avsikten 
med detta forskningsprojekt är att utveckla ett normativt ramverk som 
bedömer olika befolkningspolicyer som medel att nå de globala målen. 
Under dagen samlades forskare inom bl.a. sociologi, biologi och etik för 
att gemensamt utarbeta en forskningsstrategi.

Arrangör: Olle Torpman, Eric Brandstedt  
och Henrik Anderson

Deltagare: Gustaf Arrhenius, Kalle Grill, 
Sofia Jeppson, Krister Bykvist, Anna Wedin, 
Lisa Furberg, Sunne Billingsley, Gerda Neyer, 
Dina Avrahami, Rob Lunneaz, Åke Blomdahl, 
Jenna Dodson, Patrícia Júlia Dérer, Elisabeth 
Chaillet-Leforestier, Ida Baalbergen, Kimberly 
Nicholas, Adam Wingårdh

Democratic Boundaries vs. Territorial Boundaries
2019-05-10

Här låg fokus på relationen mellan demokratiska och territoriella av-
gränsningar, och frågor som adresserades var bl.a: Hur kan lösningar på 
avgränsningsproblemet hantera fall där individer bor den tes som säger 
att territoriella gränser utgör den rättfärdigade lösningen på demokratins 
avgränsningsproblem?

Arrangör: Vuko Andric

Deltagare: Gustaf Arrhenius, Kim Angell,  
Eva Erman, Andreas Bengtson,  
Timothy Campbell, Paul Bowman,  
Ashwini Vasanthakumar, Lauritz Munch



44 45

Climate Ethics and Future Generations  
Programme Annual Conference
2019-09-25 – 2019-09-28

Det här är en årlig konferens som anordnas för att ge denna grupp av 
forskare från olika discipliner möjligheter att få insyn i och förståelse för 
kollegornas forskning, bidra med kritik, samt initiera samarbeten för 
framtida forskning. På agendan stod de senaste resultaten och teorierna 
inom filosofi, politisk teori, nationalekonomi, demografi, sociologi, stats-
vetenskap och hållbarhetsstudier.

Arrangör: Katharina Berndt Rasmussen  
och Paul Bowman

Deltagare: Anders Herlitz, Robert Goodin, 
Clare Heyward, Dean Spears, Emilie  
Prattico, Eric Brandstedt, Giulia Andrighetto, 
Gustaf Arrhenius, Göran Duus-Otterstrom, 
Hilary Greaves, Joe Roussos, Johan Gustafson, 
Julia Mosquera, Karin Bäckstrand, Katharina 
Berndt Rasmussen, Krister Bykvist, Ludvig 
Beckman, Lukas Meyer, Malcolm Fairbrother, 
Martin Kolk, Melinda Roberts, Kimberly 
Nicholas, Olle Torpman, Orri Stefánsson, 
Paul Bowman, Simon Caney, Timothy  
Campbell, Wlodek Rabinowicz, Vuko Andric

Women in Violent Extremism
2019-19-22

Denna workshop organiserades med stöd av Nordiska ministerrådet och 
samlade forskare från Danmark, Finland och Sverige. Inför workshoppen 
stod det klart att den samtida forskningen om kvinnors deltagande i vålds-
bejakande extremism är begränsad och mer eller mindre inskränker sig 
till studier av IS. Mycket lite forskning finns t.ex. på nordiska förhållanden. 
Workshoppen syftade därför till att få en orientering om forskningsläget 
när det gäller kvinnor i våldsbejakande miljöer. På institutet finns en fors-
kargrupp som studerar kvinnor i och omkring våldsbejakande miljöer 
i Sverige. Utöver denna grupps bidrag presenterade inbjudna forskare 
under följande rubriker: Nordic Wives – Women in NMR, Radicalization of a 
Swedish Girl Becoming a Muhajirah of the Islamic State, Jihadism in Finland, 
The Role of Women in IS, How to Handle Returned Foreign Fighters?.

Arrangör: Christofer Edling och   
Amir Rostami

Deltagare: Jerzy Sarnecki, Hernan Mondani, 
Anna Zahlin, Tina Wilchen Christensen, 
Ann-Sofie Nyström, Henriette Frees Esholdt, 
Tina Askanius, Malin Eriksson

Subjectedness to Democratic    
Decisions Through Time
2019-11-21

Demokratiska beslut i en stat påverkar många människor. Men vem är 
”underställd” besluten? Det är t.ex. möjligt att påverkas av besluten utan 
att vara underställd dem, om man med ”underställd” menar ”den som en- 
ligt lag är skyldig att följa beslutet” och ett lands lagar endast gäller på det 
statsrättsliga territoriet. På seminariet diskuterades även andra tänkbara 
betydelser av att vara underställd. En slutsats av seminariet är att det ännu 
saknas en väletablerad och entydig terminologi för att beskriva vilka som 
är underställda demokratiska beslut. 

Arrangör: Vuko Andric

Deltagare: Gustaf Arrhenius, Ludvig  
Beckman, Katharina Berndt Rasmussen, 
Klas Markström, Timothy Campbell,   
Paul Bowman, Virginie Perotin,   
Bi Puranen, Eva Erman, Albert Weale

Etiska perspektiv på befolkningspolicyer 
som medel för att uppnå de Globala Målen
2019-11-25

Den andra av två workshops med syfte att lägga grunden till ett framtida 
forskningsprojekt om att utforska ett etiskt förhållningssätt till befolk-
ningen och de globala utvecklingsmålen. Den preliminära avsikten med 
det framtida forskningsprojektet är att utveckla ett normativt ramverk 
som bedömer olika befolkningspolicyer som medel att nå de globala må-
len. Under dagen samlades representanter från bl.a. SIDA, Klimatriksda-
gen och Naturvårdsverket. Efter en första workshop med enbart forskare 
hade denna andra workshop som mål att justera forskningsstrategin så 
att projektets samhällsrelevans maximeras.

Arrangör: Olle Torpman, Eric Brandstedt  
och Henrik Andersson

Deltagare: Åsa Andersson, Ulrika Åkesson, 
Annika Malmborg, Julia Schalk, Ficre Zehaie, 
Gerd Johnsson-Latham, Inger Lindberg,  
Jimmy Yoler, Bengt-Göran Bergstrand,  
Lennart Båge, Gustaf Alexandrie

Incommensurability: Vagueness, Parity and 
other Non-Conventional Comparative Relations
2019-12-06 – 2019-12-07

På denna workshop diskuterades hur man bör förstå jämförbarhetsproble-
met och dess konsekvenser för etisk teori och beslutsteori. Varför verkar en 
karriär som advokat och en karriär som akademiker omöjliga att jämföra, 
vara inkommensurabla? Varför verkar det omöjligt att ranka Mozart och 
Michelangelo vad gäller deras respektive konstnärliga kreativitet? Och 
vad har ojämförbarhet/inkommensurabilitet för betydelse för etisk teori 
och beslutsteori? Deltagarna diskuterade de tre främsta förklaringarna till 
ojämförbarhet (vaghet, okunskap och okonventionella jämförbarhetsre-
lationer) och det uppnåddes stor enighet om att frågan om hur man bör 
förklara fenomenet inte har någon stor betydelse för vilka praktiska pro-
blem det skapar. Deltagarna diskuterade också huruvida ojämförbarhet/
inkommensurabilitet kan hjälpa till att lösa problem i populationsetik. 
Slutsatsen var att accepterandet av inkommensurabilitet ger nya spännan-
de möjligheter som gör att viktiga problem i normativ etik sätts i nytt ljus 
och i viss mån kan undvikas, men att det också aktualiserar nya problem 
som måste analyseras i mer detalj.

Arrangör: Anders Herlitz och   
Henrik Andersson

Deltagare: John Broome, Chrisoula Andreou, 
Anders Herlitz, Krister Bykvist, Luke Elson, 
Mozaffar Qizilbash, Ruth Chang,   
Gustaf Arrhenius, Wlodek Rabinowicz,  
Miriam Schoenfield



46 47

Öppna seminarier och konferenser
Institutet arrangerar varje år flera seminarier ämnade för en bred publik utanför akademin. Här ligger 
fokus på att förmedla forskningsresultat relaterade till samhällsutvecklingen, ofta med en direkt kopp-
ling till ämnen som redan diskuteras i media. För att öka räckvidden arrangeras dessa seminarier gär-
na i samarbete med andra organisationer, på olika arenor, och involverar även forskare och icke-fors-
kare utanför institutet. Flera av dem spelas också in av Utbildningsradion och görs tillgängliga genom 
såväl sändningar på Kunskapskanalen och via Kunskapskanalens och Utbildningsradions respektive 
webbplatser. Under 2019 genomfördes följande öppna seminarier och konferenser:

Offentliga samtal: Hur påverkar     
de starka berättelserna oss?
I samarbete med Vetenskapsrådet
2019-04-25, Nalen, Stockholm

Begrepp som ”berättelse” och ”narrativ” används allt oftare för att förklara 
politiska partiers framgångar eller motgångar. Somliga menar att det var 
med ”en ny berättelse om Sverige” som Moderaterna lyckades vinna reger-
ingsmakten på 2000-talet, medan det är avsaknaden av en sådan berättelse 
som förklarar det minskande stödet för Socialdemokraterna. Liknande 
saker sägs om företag och varumärken. Framgångsrika företagsledare 
behöver vara ”storytellers” som bygger ett narrativ kring företaget som 
kan inspirera medarbetare och attrahera kunder. Forskare och praktiker 
diskuterade vad som menas med en ”berättelse” i dessa sammanhang, och 
vilka berättelser det är som påverkar oss. Cirka 218 deltagare.

Medverkande: Orla Vigsö, professor i 
medievetenskap och JMG vid Göteborgs 
universitet och Charlotta Seiler Brylla, 
professor i tyska vid Stockholms universitet

Panel: Åsa Linderborg, Niklas Rådström  
 och Per Schlingmann

Moderator: Folke Tersman, Institutet för 
framtidsstudier

Den nya fattigdomen
I samarbete med Riksbankens Jubileumsfond
2019-03-14, Institutet för framtidsstudier

Den materiella nöden är nästan helt utraderad i Sverige. Den nya fattig-
domen handlar snarare om att hamna efter och bli lämnad utanför. Det 
här var det första seminariet av flera runt om i Sverige där Riksbankens 
Jubileumsfonds årsbox Det nya Sverige tar tempen på ett antal samtida 
fenomen. Här diskuterade sociologerna Carina Mood och Jan O. Jonsson 
fattigdomsbegreppet i det nya Sverige tillsammans med Patrik Hadenius, 
en av boxens redaktörer. Cirka 58 deltagare.

Panel: Carina Mood och Jan O. Jonsson, 
Institutet för framtidsstudier

Moderator: Elisabeth Sjöstedt 

Offentliga samtal: Berikas eller   
utarmas det svenska språket?
I samarbete med Vetenskapsrådet
2019-04-25, Nalen, Stockholm

Ibland får vi läsa att det svenska språket är hotat. Det kan röra sig om 
engelskans inflytande på bekostnad av svenskan, ungdomens slangord och 
bristande kunskaper inom grammatik, internets inflytande med mera. 
Somliga hävdar även att invandringen hotar att utarma svenskan. Men 
finns det verkligen några hot eller är språket bara något som ständigt vita-
liseras och utvecklas? Forskare och praktiker diskuterade språkutveckling, 
invandring och internationalisering. Cirka 85 deltagare.

Medverkande: Julia Uddén, forskare i språk- 
inlärning och psykologi vid Stockholms 
universitet och Mikael Parkvall, forskare i 
språkvetenskap vid Stockholms universitet

Panel: Martin Sundin, generaldirektör på 
Institutet för språk och folkminnen och Anna 
Österlund, enhetschef på Skolverkets enhet 
för riktade insatser för nyanländas lärande

Moderator: Katharina Berndt Rasmussen, 
Institutet för framtidsstudier

Klimatpolitiska rådets rapport 2019:   
Rekommendationer för en effektivare klimatpolitik
I samarbete med Klimatpolitiska rådet
2019-05-07, Institutet för framtidsstudier

Den 21 mars presenterade Klimatpolitiska rådet sin första rapport som 
utvärderar hur svensk politik klarar det övergripande klimatmålet om att 
nå netto noll utsläpp av växthusgaser senast år 2045. Rådet konstaterade 
att utvecklingen går alltför långsamt. På detta frukostseminarium presen-
terades rapporten med fokus på dess rekommendationer, och det hölls en 
diskussion om transporter ur ett stad/landperspektiv. Cirka 64 deltagare.

Föredragande: Johan Kuylenstierna,   
vice ordförande för Klimatpolitiska rådet

Kommentator: Göran Duus-Otterström, 
professor i statsvetenskap

Moderator: Karin Bäckstrand, professor i 
samhällsvetenskaplig miljöforskning

Med migranternas röst.     
Om integration och värderingar i förändring
Almedalsveckan
2019-07-01, Visby

Det finns olika typer av integration. En slags integration som har fått upp-
märksamhet på senare tid tar fasta på värderingar. Hur kan människor 
från länder där helt andra värderingar än de som råder i Sverige trivas i 
och fungera i sitt nya land? Tack vare en ny undersökning utförd av World 
Values Survey kan denna fråga nu faktiskt få svar. På detta seminarium 
presenterades resultat från en unik studie som omfattar 6 516 personer 
som kommit till Sverige från en rad olika länder, såväl nyanlända som 
personer som varit i landet under en längre tid. Cirka 100 deltagare.

Medverkande: Bi Puranen, generalsekreterare 
World Values Survey, Jim Frölander, projekt- 
koordinator Filipstads kommun och Karen 
Austin, samordnare Delegationen mot  
segregation

Moderator: Folke Tersman, Institutet för 
framtidsstudier
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Flygskam, barnskam, tågskryt – individer  
vs. strukturer i klimatkrisens tid
Almedalsveckan
2019-07-03, Visby

En flygresa mellan Stockholm och New York är skadligare för klimatet än 
två års köttätande, och att ha barn i bara ett år motsvarar 24 års vardag-
lig bilkörning, enligt en av miljödebattens allra mest uppmärksammade 
studier. Men vad har sådana uträkningar för etisk relevans? En debatt 
om individer, kollektiv, strukturer och behovet av en solid klimatetik. 
Cirka 150 deltagare.

Medverkande: Gustaf Arrhenius, VD  
Institutet för framtidsstudier och professor i 
praktisk filosofi, Kimberly Nicholas, docent  
i hållbarhetsforskning Lunds universitet

Moderator: Magnus Linton, Institutet för 
framtidsstudier

Framtidsdagen om artificiell intelligens,  
beslutsfattande och arbetsliv
I samarbete med Dagens Arbete och Kommunalarbetaren
2019-09-05, Nalen, Stockholm

Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Kommunalarbetaren 
bjöd tillsammans in till en dag där forskare, praktiker, framtidsspanare 
och beslutsfattare fick träffas under samma tak och diskutera AI och hur 
den kommer att påverka arbetslivet. Cirka 200 deltagare.

Medverkande: Pontus Strimling, forskare vid 
Institutet för framtidsstudier, Thomas Schön, 
professor vid Uppsala universitet, Oscar Stege 
Unger, Wallenberg Foundations AB, Susanne 
Ackum, Forum för Omställning, fd. general- 
direktör, statssekreterare och riksrevisor, 
Björn Lundgren, forskare vid Institutet för 
framtidsstudier, Siri Helle, psykolog och  
författare, Staffan Julén, dokumentärfilmare 
och forskare vid Institutet för framtidsstudier, 
m.fl.

Panel: Marie Nilsson, förbundsordförande 
IF Metall, Tobias Baudin, förbundsorförande 
Kommunal, Carolin Olsson, sektionschef på 
SKL avd. för arbetsgivarpolitik och Per Hides-
ten, VD Industriarbetsgivarna

Moderator: Susanna Lundell, Chefredaktör 
Kommunalarbetaren, Gustaf Arrhenius, VD 
Institutet för framtidsstudier och Helle Klein, 
Chefredaktör Dagens Arbete

Vetenskapslunch: Var går gränsen   
mellan verklighet och fiktion?
I samarbete med Fri Tanke och Capitol
2019-09-05, Capitol Bio, Stockholm

Fejknyheter, myter och desinformation har bidragit till att göra gränsen 
mellan verklighet och fiktion suddig. Nästan allt är möjligt i postsanning-
ens tid. Tekniken deepfake, som använder maskininlärning för att generera 
falska bilder och filmer, är nästa steg i utvecklingen mot ett medieflöde 
vars äkthet blir allt svårare för en lekman att bedöma. Temat för dagen var 
ett samtal om sanningen i ett dokumentärt material och hur den påverkas 
av konstnärens urval, bearbetning och gestaltning. Cirka 50 deltagare.

Medverkande: Björn Persson, fotograf och 
författare till The Real Owners of the Planet, 
Staffan Julén, dokumentärfilmare, forskare 
och kommunikationschef, Institutet för  
framtidsstudier och Marit Kapla, journalist 
och författare till Osebol

Moderator: Martina Stenström, Fri Tanke

Slaget om framtiden: Om forskningen   
och konflikten mellan tillväxt och miljö
2019-09-30, Finlandshuset, Stockholm

Jenny Andersson och Erik Westholm presenterade idéer ur deras bok Sla-
get om framtiden: forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö. Med 
konkreta exempel från den svenska skogsforskningen och forskningen 
om Arktis, visade de att samhällsvetenskap och humaniora som står fri 
från dagens intressen och agendor behövs. Cirka 155 deltagare.

Medverkande: Jenny Andersson, professor i 
ekonomisk historia och verksam vid Institut 
d'études politiques de Paris, Erik Westholm, 
professor em. vid institutionen för Stad och 
Land SLU och kulturgeografi vid Högskolan 
Dalarna

Moderator: Stefan Svallfors, huvudsekreterare 
för humaniora och samhällsvetenskap på 
Vetenskapsrådet och forskare vid Institutet 
för framtidsstudier

Offentliga samtal: Håller våra städer på att spricka?
I samarbete med Vetenskapsrådet
2019-11-07, Nalen, Stockholm

Förorten hamnar ofta i negativt ljus i medier och debatt: skjutningar, brin-
nande bilar och stenkastning mot ambulanspersonal. Bakom rubrikerna 
döljer sig en oro för att fattigdom och utanförskap växer i städernas miljon-
programsområden samtidigt som andra stadsdelar blir allt mer etniskt, 
ekonomiskt och socialt homogena. Forskare och praktiker pratade på 
temat ojämlikhet och boendesegregation i de svenska storstäderna. Cirka 
91 deltagare.

Medverkande: Lisa Kings, lektor i socialt  
arbete Södertörns Högskola och Bo Malmberg, 
professor i geografi, Stockholms universitet

Panel: Lawen Redar, riksdagsledamot S, 
Robert Hannah, riksdagsledamot L och 
Nicolas Lunabba, verksamhetsledare på 
Hela Malmö

Segregation: Mikromekanismer och makrodynamik
2019-10-17, Svea konferens, Stockholm

Hur har segregationen utvecklats under det senaste årtiondet? Hur påver-
kas barnens lärande och betyg av att gå i segregerade skolor? Vilken bety-
delse har släktband och andra sociala nätverk för segregationsmönstrens 
stabilitet över tid? Vid detta frukostseminarium presenterades resultat från 
ett stort forskningsprogram gällande segregationsprocesser i dagens Sve-
rige. Forskningen har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond och har 
bedrivits vid Institutet för analytisk sociologi vid Linköpings universitet 
och Institutet för framtidsstudier. Vid seminariet presenterades forsk-
ningsprogrammets övergripande agenda såväl som nya resultat gällande 
boende- och skolsegregationens orsaker och effekter. Cirka 86 deltagare.

Medverkande: Peter Hedström, professor 
och föreståndare för Institutet för analytisk 
sociologi, Maria Brandén, lektor vid Institutet 
för analytisk sociologi och Benjamin Jarvis, 
lektor vid Institutet för analytisk sociologi

Moderator: Moa Bursell, forskare vid Institutet 
för framtidsstudier
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Offentliga samtal: Håller Sverige på att spricka? 
Landsorten, staden och staten
I samarbete med Vetenskapsrådet
2019-11-07, Nalen, Stockholm

Under senare år har vi sett tecken på att konflikten mellan stad och gles-
bygd håller på att skärpas. I Frankrike är Gula västarnas protestaktioner 
grundade i landsorten och riktade mot Paris, i USA bärs Trump fram av 
glesbygden och landsorten i en protest mot storstadens eliter, och i Sverige 
är Sverigedemokraterna starkast i landsorten och svagast i städerna. Till-
gången på viktig samhällsservice som sjukvård och polisväsende blir allt 
oftare lokala och nationella stridsämnen, samtidigt som den åldersmässiga 
segregationen ökar. Forskare och praktiker samlades kring temat lands-
orten, staden och staten. Cirka 102 deltagare.

Medverkande: Josefina Syssner, biträdande  
professor i kulturgeografi, Linköpings 
universitet och Per Molander, ordförande, 
Jämlikhetskommissionen

Panel: Sten Nordin, fd finansborgarråd och 
landshövding i Blekinge, Lotta Svensson, FoU 
Hälsingland, Terese Bengard, verksamhets-
chef, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Moderator: Folke Tersman, Institutet för 
framtidsstudier

Nya ytterligheter inom politiken
I samarbete med Riksbankens Jubileumsfond
2019-11-14, Institutet för framtidsstudier

Idag utmanas den traditionella höger-vänsterskalan av GAL-TAN, där 
globala och liberala värden står mot nationella och traditionella. Men 
vad betyder det för det svenska partiväsendet? Kommer det att skapa 
nya ytterligheter i den svenska partipolitiska myllan och i så fall vilka? 
Publiken fick höra Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsveten-
skap vid Göteborgs universitet som har skrivit om den nya partikartan i 
Riksbankens Jubileumsfonds årsbox Det nya Sverige, samtala med Gustaf 
Arrhenius.

Medverkande: Henrik Ekengren Oscarsson, 
professor i statsvetenskap vid Göteborgs 
universitet och Gustaf Arrhenius, VD för 
Institutet för framtidsstudier och professor  
i praktisk filosofi

Filosofi, politik och ekonomi (PPE-seminarier)
På institutet hålls regelbundet seminarier inom det tvärvetenskapliga forskningsområdet Philosophy, 
Politics, and Economics (PPE), som framförallt förenar forskare inom disciplinerna filosofi, ekonomi 
och statsvetenskap. 2019 genomfördes 21 interna vetenskapliga seminarier, bland andra Katharina 
Berndt Rasmussen och Niklas Olsson Yaouzis med #Metoo, Social Norms, and Sanctions, och Gustaf Arr-
henius med Impossibility Theorems in Population Ethics: Values, Norms, and Non-Transitivity.
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Bykvist, Krister, ”Taking Values Seriously”, 
Australian Association of Philosophy Con-
ference, 9 juli.

Bykvist, Krister, ”Wellbeing and Time”, De-
partmental Seminar, Department of Philo-
sophy, Adelaide University, 15 Juli.

Bykvist, Krister, ”Taking Values Seriously”, 
CEPPA seminar, University of St. Andrews, 
St. Andrews, 23 september. 

Bykvist, Krister, ”Metaetik for Teologer”, 
Högre seminariet i teologisk etik, 25 sep-
tember.

Bykvist, Krister, ”Scheffler on Impossibili-
ty Theorems in Population Ethics”, Annual 
Conference Climate Ethics, Institutet för 
framtidsstudier, 27 september.

Bykvist, Krister, ”Transformative Experience 
and Attitude-sensitive Wellbeing”, Work-
shop on Recent Work on Transformative 
Experience, 10 oktober.

Bykvist, Krister, ”Cross-categorical Com-
parisons of Value”, Workshop on Non-stan-
dard Comparisons of Value, 6 december.

Campbell, Timothy, ”Comment on Lisa Hecht, 
‘Taking Risks and Suffering Wrongs’”, 4 juni.

Campbell, Timothy, ”The Fanatical Repug-
nant Conclusion”, Evaluating Extreme Tech-
nological Risk, Cambridge, 7 juni. 

Campbell, Timothy, ”The Risky Repugnant 
Conclusion”, Rocky Mountain Ethics Con-
gress, Boulder, Colorado, 8 juni.

Campbell, Timothy, ”What’s Wrong with 
Offsetting?”, Climate Ethics and Future 
Generations, Institutet för framtidsstudier, 
28 september.

Campbell, Timothy, ”Efficiency, Sufficien-
cy, and Priority in the Distribution of Health 
Interventions”, Bioethics and Political Phi-
losophy: Nordic Perspectives, Aarhus, 21 
november. 

Crisp, Roger, ”Virtue and Ideals”, Depart-
ment of Philosophy, Belfast, 29 mars. 

Crisp, Roger, ”Pessimism about the Fu-
ture”, Institutet för framtidsstudier, Stock-
holm, 10 april. 

Crisp, Roger, ”Pessimism about the Futu-
re”, Filosofiska institutionen, Uppsala uni-
versitet, Uppsala, 12 april. 

Crisp, Roger, ”Pessimism about the Future”, 
CEPPA, St. Andrews, 24 april.

Duus-Otterström, Göran, ”Defeating Im-
moral Plans”, workshop: Aarhus-Oslo Work-
shop in Political Theory, Aarhus universitet, 
Århus, 19 mars.

Duus-Otterström, Göran, ”Liability for Emis-
sions in the Absence of Laws and Political 
Agreements”, Association of Social and 
Political Philosophy General Conference, 
Newcastle University, Newcastle, 24–26 
juni.

Duus-Otterström, Göran, ”Liability for Emis-
sions in the Absence of Laws and Political 
Agreements”, Theory Seminar, Aarhus uni-
versitet, Århus, 10 oktober.

Fairbrother, Malcolm, ”Beliefs about Cli-
mate Change and Support for Fossil Fuel 
Taxes: The Role of Political Trust”, 9th Inter-
national Workshop of the Laboratory for 
Comparative Social Research, Moskva, 12 
april.

Fairbrother, Malcolm, ”Beliefs about Cli- 
mate Change, Support for Climate Poli-

cies, and the Importance of Political Trust”, 
Stockholms universitet, Stockholm, 25 april.

Fairbrother, Malcolm, ”Climate Policies 
and the Value of Future Lives: Evidence 
from Survey Experiments in Four Countri-
es”, CeCAR Lunch Seminar, Göteborg, 13 
september.

Fairbrother, Malcolm, ”Do We Value People 
Who Don’t Exist Yet? Climate Change, Debt, 
and Attitudes towards Policies for Impro-
ving Future Lives”, Social Inequality and 
Polarization Value: A Cross-Country Per-
spective, St. Petersburg, 17 september.

Falkenström, Erica, ”Språk och etik i styr-
ningspraktik”, Vårdetiska seminariet, Ersta 
Sköndal, Bräcke Högskola, 12 mars.

Falkenström, Erica, ”Etik i policy och styr-
ningspraktik”, Kampen om vården, Institu-
tionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsa-
la universitet, Uppsala, 25 november.

Vetenskapligt

Föredrag
Angner, Erik, ”Economic Behaviours: Mo-
dels, Measurements, and Policies”, Lake 
Como Summer School, 1 juli.

Andersson, Anton B., ”Are Track Decisions 
Risky? Evidence from Sweden on the Ass-
umptions of Risk-aversion Models”, ECSR 
Annual Conference 2019, Lausanne, 12 sep-
tember.

Andric, Vuko, kommentator, ”Comment on 
‘Consequentialism and Moral Virtue’” av 
Robert J. Hartman, Higher Seminar in Phi-
losophy, Stockholm, 19 mars.

Andric, Vuko, ”Values and Vampires”, Higher 
Seminar in Philosophy, Stockholm, 7 maj.

Andric, Vuko, ”A Platitudinous Solution to 
the Boundary Problem”, RoME XII, Boulder, 
Colorado, USA, 10 augusti.

Andric, Vuko, kommentator, ”Morality by De-
grees: Reasons Without Demands” av Alas-
tair Norcross, Author-meets-critics Session 
RoME XII, Boulder, Colorado, 11 augusti.

Andric, Vuko, ”Democracy, the Boundary 
Problem and the Ideal of Self-Governme-
nt”, Higher Seminar, Umeå, 18 september.

Andric, Vuko, ”Does Democracy Require 
Reducing the Legislative Power of Present 
People on Behalf of Future People?”, Filo-
sofiska Föreningen, Umeå, 18 september.

Andric, Vuko, ”Summary of From Value to 
Rightness: A Study of Act-Consequentia-
lism”, i Current Issues in Consequentialism, 
Erlangen, 9 oktober.

Andric, Vuko, ”Does Democracy Require 
Reducing the Legislative Power of Present 
People on Behalf of Future People?”, Boun-
dary Project Meeting, Institutet för framtids-
studier, 21 november.

Angner, Erik, ”Philosophy and the Science 
of Happiness”, Happiness and Well-Being: 
Philosophical Perspectives, Rotman Insti-
tute of Philosophy, University of Western 
Ontario, Ontario, 7 februari.

Angner, Erik, ”Why the Science of Well-Be-
ing Needs the Philosophy of Well-Being – 
and Vice Versa,” Köpenhamns universitet, 
Köpenhamn.

Angner, Erik, ”We’re (Still) All Behavioral 
Economists Now,” Soul of Economics Con-
ference, University of Zürich, Zürich, 9 sep-
tember.

Angner, Erik, ”The Objectivity of Rationality,” 
Objectivity in Social Research Workshop, 
Bergen Universitet, Bergen, 23 maj.

Arrhenius, Gustaf, ”Inequality Measures 
and Population Change”, Research Ethics 
Training, NIH/Fogarty, Harvard University- 
kurs, Kigali, 17 januari.

Arrhenius, Gustaf, ”Population Ethics under 
Risk”, Centre for Moral, Social and Political 
Theory, Canberra, Australien, 25 februari.

Arrhenius, Gustaf, ”Giving Those Subject to 
the Laws a Say”, New Challenges for Demo-
cratic Regimes Seminar, Barcelona, 14 juni.

Arrhenius, Gustaf, ”Population Change, 
Poverty, Health, and Inequality Measures”, 
A Better Future for Our Planet. International 
Panel on Social Progress, Academics Stand 
against Poverty & Planetary Wellbeing: A 
Triple Encounter, Barcelona, 17 juni.

Arrhenius, Gustaf, ”Does Climate Change 
Policy Depend Importantly on Population 
Ethics?”, Philosophers in the Field VI: Öland 
II, Södra Näsby, Öland, 28 juli.

Arrhenius, Gustaf, ”Institutions for Future 
Generations”, GPI Workshop, Oxford, 13 
september.

Arrhenius, Gustaf, ”Population Ethics under 
Risk”, Climate Change and Future Genera-
tions Annual Conference 25–28 september, 
Institutet för framtidsstudier, Stockholm, 
26 september.

Arrhenius, Gustaf, ”Constructivist Contra- 
ctualism and Future Generations”, Work-
shop, Aarhus Universitet, Århus, 10 oktober.

Arrhenius, Gustaf, ”Giving Those Subject 
to the Laws a Say”, Subjectedness to De-
mocratic Decisions Through Time, Stock-
holm, 21 november.

Arrhenius, Gustaf, ”Population Ethics and 
Conflict of Value Imprecision”, Incommen-
surability: Vagueness, Parity and other Non- 
Conventional Comparative Relations Work-
shop, Stockholm, 7 december.

Balachandran, Chanchal, ”Employee Ex-
ternal Affiliations and Inter-Firm Mobility: 
Evidence from Swedish Microdata”, Tilburg 
University, 12 juli.

Beckman, Ludvig, ”Territory and Inclusion”, 
On EU and Democracy, workshop, Frank-
furt, 10 februari.

Beckman, Ludvig, ”The Challenges of De-
mocratic Inclusion”, forskarseminarium, 
Paris, 18 februari.

Beckman, Ludvig, ”Democratic Inclusion”, 
Manuscript Conference, Louvain la-Neuve, 
16 mars.

Beckman, Ludvig, ”Normative Power and 
the State”, forskarseminarium, University 
of Geneva, Genève, 20 maj.

Berndt Rasmussen, Katharina, ”#MeToo, 
Social Norms, and Sanctions”, forskarse-
minarium i praktisk filosofi, Uppsala univer-
sitet, Uppsala, 2 januari.

Berndt Rasmussen, Katharina, kommen-
tator, Viktor Elm: ”Do the Ends Justify the 
Means? On the Justification of Statistical 
Discrimination”, Viktor Elms ”Mittsemina-
rium, 5 februari.

Berndt Rasmussen, Katharina,”Age Discri-
mination: Is it Special? Is it Wrong?”, 6th 
Workshop of the Research Project ”Taking 
Age Discrimination Seriously”, Madrid 
(videolänk), 4 maj.

Berndt Rasmussen, Katharina, kommenta-
tor, Shu Ishida ”Two Questions of Discri-
mination”, advisory meeting, Stockholm, 
23 oktober.

Bowman, Paul, ”On the Alleged Insufficien-
cy of the Polluter Pays Principle”, Uppsala 
universitet, Uppsala, 21 mars.

Bowman, Paul, ”The Relevance of Moti-
vations to Wrongdoing for Contributing 
to Climate Change”, Climate Change and 
Corrective Justice Workshop, Institutet för 
framtidsstudier, Stockholm, 10 juni.

Bowman, Bowman, ”Corrective Justice and 
Borrowing from  the Future”, Climate Ethics 
and Future Generations Annual Conferen-
ce, Institutet för framtidsstudier, 28 sep-
tember.

Broome, John, ”Lessons from Economics”, 
Australian National University, Canberra, 21 
mars.

Broome, John, ”Against Denialism”, Filo-
sofiska Institutionen, Lunds universitet, 
Lund, 21 maj. 

Broome, John, ”Efficiency and Future Ge-
nerations”, LTH, Lunds universitet, Lund, 
21 maj.

Broome, John, ”How to Think About the 
Badness of Extinction”, Conference on 
Existential Risk, Global Priorities Institute, 
Oxford University, Oxford, 12 juni.

Broome, John, ”Self-interest against Clima-
te Change”, University of Warwick, Coven-
try, 25 juni.

Broome, John, ”Population, Separability and 
Discounting”, University of York, York, 24 
september.

Broome, John, ”Against Denialism.” Univer-
sity of East Anglia, Norwich, 1 oktober. 

Broome, John, ”Population, Separability and 
Discounting”, Australian National Univer-
sity, Canberra, 22 november.

Broome, John, ”Incommensurateness is 
Vagueness”, Australian National University, 
Canberra, 25 november.

Broome, John, ”Incommensurateness is 
Vagueness”, Institutet för framtidsstudier, 
Stockholm, 6 december.

Broome, John, ”Against Denialism”, Institutet 
för framtidsstudier, Stockholm, 8 december.

Bykvist, Krister, ”Impossibility Theorems 
in Population Ethics- and ‘All or Nothing’ 
Affair?”, Departmental Seminar, Australian 
National University, Canberra, 27 juni.

Bykvist, Krister, ”Wellbeing and Changing 
Preferences”, ANU-Humboldt-Princeton 
Summer Institute on Practical Normativity, 
3 juli.

Institutet för framtidsstudier startar ett nytt forskningscenter 
för studier av hur artificiell intelligens och autonoma system 
påverkar samhälle, beteenden och arbetsmarknad.
 – Det finns för lite empirisk forskning om hur 
AI påverkar människan i bred mening. Många 
har åsikter om AI, men på väldigt svag grund. Vi 
vet inte hur världen konkret förändras när allt fler 
system blir självlärande.
 Det säger Pontus Strimling, forskningsledare 
på Institutet för framtidsstudier, som just fått stöd 
med sex miljoner kronor från Wallenbergstiftel-
serna (WASP-HS) för att utveckla ett vetenskapligt 
ramverk för förutsägelser om hur system byggda 
på självlärd maskinell intelligens sprids i olika 
befolkningsgrupper – och de sociala och etiska 
konsekvenserna av denna utveckling.
 – Med de nya pengarna gör vi en satsning som 
smygstartade vid årsskiftet och vi kan redan of-
fentliggöra flera databaserade forskningsresultat, 
säger Strimling. Till exempel vilken sorts värde-
ringar som präglar anställda i AI-företag eller vilka 
kulturella skillnader som ligger bakom hur AI-intresset sprids i 
olika delar av världen.
 – Vi är förstås jätteglada för detta anslag som gör det möjligt 
att bygga ut vår forskning om AI:s samhälleliga konsekvenser, 

säger Gustaf Arrhenius, VD på Institutet för framtidsstudier. Det 
räcker inte att ingenjörer och datavetare forskar om AI, även hu-
manister och samhällsvetare måste involveras då utvecklingen 

skapar svåra etiska, politiska och juridiska pro-
blem och frågor om hur arbetslivet och samhället 
bör organiseras.
 Det nya centret kommer i första hand att stude-
ra tre frågor: hur AI-användningen sprids geogra-
fiskt, demografiskt och ekonomiskt; hur normer, 
beteenden och sociala relationer påverkas av de 
AI-applikationer som sprids snabbast; vilka möj-
ligheter som finns att, i institutionell och teknisk 
mening, kontrollera AI.
 – Ett stort problem med internationell AI- forsk-
ning är att teknisk utveckling idag går så snabbt 
att den normala gången för vetenskapliga publice-
ringar blir för långsam. Ibland kan det gå år mellan 
upptäckt och publicering, säger Pontus Strimling.
 – Därför startar vi nu också en blogg, AI Futures, 
för att kunna kommunicera direkt med allmän-
heten, AI-utvecklare och politiker. Utvecklingens 

hastighet gör att vi inte kan invänta den vanliga processen med 
inskickning till vetenskapliga tidskrifter som sedan har en lång 
handläggning innan publicering. Vi behöver få ut det vi vet i 
mycket snabbare takt.

AI-center startar i Stockholm

Illustration: Emma Engström.
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Fleurbaey, Marc, ”Climate Ethics and Inequ-
alities”, CIRED Summer School, Paris, 1 juli.

Fleurbaey, Marc,”Toward a Theory of Eco-
system Well-being”, Workshop on Animal 
Welfare, Duke, 1–2 november.

Fleurbaey, Marc, videoföredrag om håll-
barhet, Welfare economics for animals, 
Université de Montréal, Montreal.

Gosseries, Axel, ”Le suffisantisme et l’ac-
cès aux soins de santé”, Séminaire de re-
cherche UPEC Société, Environnement, 
Santé, Université Paris-Est (Créteil), Paris, 
24 januari.

Gosseries, Axel, ”Droit anti-discrimination 
et justice environnementale”, Séminaire de 
recherche ”Justice sociale et transitions 
écologiques”, Université Paris-Est (Créteil), 
Paris, 24 januari.

Gosseries, Axel, ”Sustainability and Inter-
generational Justice”, Reason, Reflection 
& Responsibility Lecture Series, Hamburg 
Universitet, Hamburg, 30 januari.

Gosseries, Axel, ”Should There be a Right 
to Change One’s Legal Age?”, Normative 
Theory Group Seminar, Hamburg Univer-
sitet, Hamburg, 31 januari.

Gosseries, Axel, ”Sufficientarianism and 
the Lifetime View”, Having Enough! The Phi-
losophy of Sufficiency in Distributive justice, 
Syddansk Universitet, Odense, 7 mars.

Gosseries, Axel, ”Intergenerational Justice 
and Generational Sovereignty in Light of 
Brexit Vote & of Climate Change”, Ralph 
Miliband Lecture Series, LSE, London, 26 
mars.

Gosseries, Axel, ”La justice selon John 
Rawls”, Doctrines et pratiques politiques 
(SPOL 0312-1)(Prof. P. Verjans et al.), Uni-
versité de Liège, Liège, 29 mars.

Gosseries, Axel, ”Un regard philosophique 
sur le vote des âgés”, Vote des personnes 
âgés: enjeux et defis, Bas-Rhin REIACTIS, 
Strasburg, 2 april. 

Gosseries, Axel, ”Intergenerational Justice 
and Sustainability”, Seminarios de Investi-
gacion Interdisciplinares, Universidad de 
Burgos, Burgos, 4 april.

Gosseries, Axel, ”On Changing One’s Legal 
Age”, Celapa TADS Workshop #6, Universi-
dad Autonoma de Madrid, Madrid, 5 april.

Gosseries, Axel, ”Brexit and Intergenera-
tional legitimacy” Workshop in Practical 
Philosophy, Bergen Universitet, Bergen, 
10 maj.

Gosseries, Axel, ”Envelhecimento e Justiça 
entre Geraçoes”, Conselho Economico e 
Social, Conf. Desafios demograficos: O 
Envelhecimento, Coimbra, 6 juni.

Gosseries, Axel, ”Discussant of R. Schuess-
ler’s paper”, Workshop on Climate Change 
and Corrective Justice, Institutet för fram-
tidsstudier, Stockholm, 11 juni.

Gosseries, Axel, ”Brexit and Intergenera-
tional Legitimacy”, Northern Lights WiP 
Workshop in Political Philosophy (I), År-
hus, 24 juni.

Gosseries, Axel, ”Justice, Harm and Non- 
identity”, Northern Lights WiP Workshop 
in Political Philosophy (II), Århus, 9 juli.

Gosseries, Axel, ”Intergenerational Justice 
and Sustainability” (keynote) & diskussion 
av tre doktorsavhandlingar inom doktorand-
kursen Contemporary issues in political and 
democratic theory, Aalborg, 7–8 augusti.

Gosseries, Axel, ”Presentation of Two Book 
Chapters in Progress”, Research Seminar 
in Political Philosophy – Normative Modu-
le, KU Leuven, Leuven, 11 oktober.

Gosseries, Axel, ”The Intergenerational 
grammar: three key components” (keyno-
te), Workshop on Intergenerational Justi-
ce, Gulbenkian Foundation, Lissabon, 22 
oktober.

Gosseries, Axel, ”Intergenerational Justi-
ce and Sustainability”, Frontiers of Politi-
cal Philosophy meeting (IV), Campinho, 8 
november.

Gosseries, Axel, ”Observer et mesurer les 
inégalités socio-environnementales”, Aca-
demic Roundtable, Université Paris-Est 
(Créteil), Paris, 21 november.

Gosseries, Axel, ”Ageing, the Short-lived 
and Intergenerational Justice” CEPR, Justi-
ce, Inequality and Old Age Work Shop, Salz-
burg Universität, Salzburg, 27 november.

Herlitz, Anders, ”Health, Risk Scores, and 
Fairness”, Cave Hill Philosophy Symposi-
um, Cave Hill, 20 april. 

Herlitz, Anders, ”Health, Risk Scores, and 
Fairness”, Seminar, Stockholm, 15 maj.

Herlitz, Anders, ”Predictive Fairness”, Com-
puter Ethics – Philosophical Enquiry, Nor-
folk, VA, 27 maj.

Herlitz, Anders, ”Nondeterminacy, Reasons 
and Rational Choice”, Incommensurability: Va-
gueness, Parity and Other Non- Conventional 
Comparative Relations, Stockholm, 12 juni.

Herlitz, Anders, ”Health, Risk Scores, and 
Fairness”, Digital Behavioral Technology, 
Vulnerability and Justice, München, 28 juni.

Herlitz, Anders, ”Nondeterminate Ethics and 
Healthcare Policy”, Bergen, 5 september.

Herlitz, Anders, ”Predictive Fairness”, In-
ternational Association for Computing and 
Philosophy – Annual Meeting, Mexico City, 
6 september.

Herlitz, Anders, ”Nondeterminacy, Social 
Choice, and Public Reasoning”, Workshop 
in Practical Philosophy and Political Theo-
ry, Göteborg, 1 oktober.

När IFFS inom ramen för det globala 
forskningsprojektet World Values Sur-
vey under våren 2019 presenterade rap-
porten Med migranternas röst och den så 
kallade kulturkartan blev uppmärksam-
heten enorm. Dagens Nyheter, liksom 
många andra medier, gjorde flera upp-
slag på de nya forskningsresultaten och 
intervjuade projektledaren Bi Puranen. 
Utomeuropeiska invandrare känner sig 
hemma i Sverige, konstaterar studien där 
fler än 6 000 migranter deltagit. Utbild-
ning gör att värderingarna successivt blir 
mer lika övriga svenskars.
 – Vi ser att det har skett en tydlig för-
ändring när det gäller samtliga nationa-
liteter. Man har ett annat sätt att se på 
kvinnors rättigheter, barnuppfostran, 
individens val och rätten att göra sin röst 
hörd. Det är ett kvitto på att den delen 
av integrationen pågår och går åt rätt 
håll, sa Puranen till DN.
 Hela 89 procent av de intervjuade 
känner sig ”hemma” i Sverige, men en 
värderingsklyfta kvarstår mellan mig-

Hjalmarsson, Simon, ”Economic Resources 
and Peer Relationships in Adolescence”, 
Sydney, 16 maj.

Huseby, Robert, & Angnell, K., ”Affected In- 
terests and Weighted Votes.” Bergen uni-
versitet, februari.

Huseby, Robert, Hovi, J., & Skodvin, T., ”Can 
Climate Clubs be Legitimate?”, Aarhus uni-
versitet, Århus, mars.

Häggström, Olle, ”Challenges to the Omo-
hundro-Bostrom Framework for AI Moti-
vations”, 2nd Oxford Workshop on Global 
Priorities Research, Oxford, 19 juli. 

Häggström, Olle, ”Catastrophic AI Risk”, AI 
for Health and Healthy AI, Göteborg, 28 
augusti.

Häggström, Olle, ”AI risk, AI safety, AI ethics”, 
Telematics Valley Annual Conference 2019, 
Göteborg, 2 oktober.

Häggström, Olle, ”Kommentarer om ’Forsk-
ningsetisk betenkning om kunstig intel-
ligens’”, Forskningsetisk betenkning om 
kunstig intelligens, NENT, Oslo, 11 novem-
ber.

Jarrick, Arne & Maria Wallenberg Bonde- 
sson, ”The Dynamics of Law-making”, Ad-
vokatsamfundet, Stockholm, 28 augusti.

Jarrick, Arne & Maria Wallenberg Bonde- 
sson, ”The Dynamics of Law-making”, Stats- 

vetenskapliga instiutionen, Göteborgs uni-
versitet Göteborg, 26 september.

Jarrick, Arne, ”Om kunskap”, Institutionen 
för lingvistik, Stockholms universitet, Stock-
holm.

Jarrick, Arne, workshop ”Knowledge Pro-
cess”, för RJ-finansierade forskningspro-
grammet Kunskapsresistens: Orsaker, kon- 
sekvenser och motmedel, Stockholms 
universitet, Stockholm.

Jarrick, Arne, om humaniora på UNESCO- 
konferens, Macao.

Jarrick, Arne, avskedsföreläsning, Stock-
holms universitet.

Jebari, Karim, ”Convergence and Social 
Collapse”, Effective Altruism-konferens, 
KTH, Stockholm, 6 april.

Jebari, Karim, ”Superintelligent Agents”, 
workshop om artificiell intelligens, KTH, 
Stockholm, 9 maj.

Jebari, Karim, ”Convergence and Social 
Collapse”, Global Priorities Institute Con-
ference, Oxford, 1 juni.

Jebari, Karim, ”On Human Enhancement”, 
SIENNA Conference on Human Enhance-
ment, London, 16 juli.

Jebari, Karim, ”AI Risk and Agency”, semi-
narium om etik och artificiell intelligens, 
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 
10 september.

Jonsson, Jan O., ”Putting the Grandparents 
to Rest: False Positives in Multigeneratio-
nal Mobility Research”, Population Asso-
ciation of America (PAA) Annual Meeting, 
Austin, 10 april.

Jonsson, Jan O., ”Do School Characteristics 
Matter for Educational Inequality?”, inbju-
den talare tilll ICS Annual Conference, Nij-
megen, 3 september.

Jonsson, Jan O., ”School Resources, School 
Climate, and School Composition in Swe-
dish Compulsory Schools”, European Con- 
sortium for Sociological Research (ECSR)  
Annual Conference, Lausanne, 14 septem-
ber.

Jylhä, Kirsti, ”Personality, Persuasion and 
Beliefs about Climate Change”, Climate 
Change Communication event, Amsterdam, 
7 februari.

Jylhä, Kirsti, ”Examining and Overcoming 
the Psychological Barriers to Climate Ac-
tion”, Cafe Psychology, Canterbury, 25 fe-
bruari.

Jylhä, Kirsti, ”Radical Right-wing Voters 
from Right and Left: Comparing Sweden 
Democrat Voters Who Previously Voted for 
the Conservative Party or the Social De-
mocratic Party”, research seminar, Canter-
bury, 15 mars.

Jylhä, Kirsti, ”Right-wing Populism and Cli-
mate Change Denial”, forskningsseminari-
um, Canterbury, 20 mars.

Jylhä, Kirsti, ”Sociopolitical Ideology, Po-
pulist Anti-establishment Attitudes, and 
Climate Change Denial”, Lucsus Seminar, 
Lund, 26 april.

Jylhä, Kirsti, ”Right-wing populism and cli-
mate change denial”, forskarseminarium, 
Cardiff, 30 maj.

Jylhä, Kirsti, ”Radical right-wing Voters from 
Right and Left: Comparing Sweden Demo-
crat Voters Who Previously Voted for the 
Conservative Party or the Social Democra-
tic Party”, Lissabon, 15 juli. 

Jylhä, Kirsti, ”Right-wing Populism and Cli- 
mate Change Denial: The Roles of Exclusi-
onary Anti-egalitarian Attitudes, Conser-
vative Ideology, and Anti-establishment 
Attitudes”, Symposium: ‘Public Acceptan-
ce and Rejection of Science in A Post-truth 
World’, Teneriffa, 28 september.

Jylhä, Kirsti, ”Revisiting the Role of System 
Justification in Explaining Climate Change 
Denial: A Cross-cultural Zpproach”, fors-
karseminarium, New York, 9 december.

Lundgren, Björn, ”Self-driving Vehicles: An 
Ethical Overview”, CTE seminar, Linköping, 
5 december.

Lundgren, Björn, ”AI-improved Personal 
Memory: Augmentation and the Risk to our 
Autonomy”, Aging between Participation 
and Simulation – Ethical Dimensions of 
Socially Assistive Technologies, Bochum, 
4–8 februari.

Lundgren, Björn, ”Ethics of Machine-de-
cision: Self-driving Cars Beyond the Trolley 
Problem”, Computer Ethics – Philosophical 
Enquiry 2019, Norfolk, Virginia, 28–30 maj.

Lundgren, Björn, ”Self-driving Cars: An Ethi-
cal Overview”, International Association 
for Computing and Philosophy, Mexico 
City, 5–7 juni.

Lundgren, Björn, kommentator & moderator, 
SHERPA Workshop on Ethical Guidelines for 
AI and Big Data Development, Bryssel.

Markström, Klas, deltagare, British Combi-
natorial Conference, University of Birming-
ham.

Mondani, Hernan, Rostami, Amir & Jerzy 
Sarnecki, ”Violent Extremism and Organi-
zed Crime in Sweden”, Public Safety Cana-
da, Ottawa, 21 januari.

Mondani, Hernan, ”Social Benefits of Mig-
rants Arriving in Sweden: Policies, Uptake 
and Consequences”, Stockholm Sessions on 
Migration, Stockholms universitet, 28 maj.

Mondani, Hernan, ”Check Across the Stre-
et: Identifying Collaboration Overlaps in 
the Co-Offending Network of Swedish Street 
Gangs with Link Communities”, presenta-
tion, School of Engineering, UCA., Buenos 
Aires, 2 juli.

Mondani, Hernan, ”Women in Swedish Vi-
olent Extremism”, presentation, Institutet 
för framtidsstudier, 22 oktober.

Dagens Nyheter, 13 april.

ranterna och övriga svenskar i synen på 
sex och relationer. Bland migranterna är 
acceptansen låg för homosexualitet och 
sex före äktenskapet. Hedersförtryck är 
accepterat i vissa grupper. Var man ham-
nar på kulturkartan bygger på ett index 
som väger samman en rad faktorer, som 
synen på könsroller och religion. Många 
migranter hamnar någonstans mittemel-
lan Sverige och sina ursprungsländer när 
det gäller frihetliga värderingar, t. ex. in-
dividens självförverkligande.
 6 516 utomeuropeiska migranter, de 
flesta kom till Sverige 2007–2018, har sva-
rat på forskarteamets frågor. Majoriteten 
(70 procent) hör till de sju nationaliteter 
som har dominerat invandringen till Sve-

Dagens Nyheter, 22 december.

rige de senaste åren: Syrien, Afghanistan, 
Irak, Eritrea, Somalia, Turkiet och Iran. 
Projektet har letts av docent Bi Puranen 
som i analysen samarbetat med professor 
Pippa Norris vid Harvard University i USA.
 Integrationen – huruvida den funge-
rar eller ej – bedöms ofta med objektiva 
mått som sysselsättningsgrad, arbetslös-
het och utbildningsnivå, menar Puranen. 
Medan det subjektiva, hur migranterna 
själva upplever Sverige och sin situation, 
liksom hur de ser på mötet med normer 
och värderingar här, har tidigare inte va-
rit lika utforskat.
 – Det här ger ny kunskap om integra-
tionens mekanismer, sa hon till Dagens 
Nyheter.

Så ändras
värderingar
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Mondani, Hernan, ”Check Across the Stre-
et: Identifying Collaboration Overlaps in the 
Co-Offending Network of Swedish Street 
Gangs with Link Communities”, American 
Soc. of Criminology Meeting, San Francis-
co, 13 november.

Mondani, Hernan, ”Network perspective 
on organized violence”, American Soc. of 
Criminology Meeting, San Francisco, 13 
november.

Mosquera, Julia, ”Disability and Population 
Ethics”, A Better Future for our Planet. In-
ternational Panel on Social Progress, Aca-
demics Stand against Poverty & Planetary 
Wellbeing: A Triple Encounter, Barcelona, 
juni.

Mosquera, Julia, kommentator, Maximilian 
Kiener’s ”Consent and Causation”, Philo-
sophy Graduate Conference, Stockholm.

Mosquera, Julia, ”Defining Disability”, Hig-
her Seminar, Stockholm, 19 februari.

Mosquera, Julia, kommentator, Erik Ang-
ner’s ”Behavioral Welfare Economics, Liber-
tarian Paternalism, and the Nudge Agenda”, 
Stockholm, 19 mars.

Mosquera, Julia, kommentator, Lisa Hecht 
”Should Infringers Pay Compensation?”, 
Apology and Compensation Workshop, 
Stockholm, 14–15 september.

Plenty, Stephanie, ”Ungas sysselsättning 
och levnadsvillkor”, Vägledarkalendariet, 
Stockholm, 19 september.

Rabinowicz, Wlodek,”On Moral Philosop-
hy”, 11th Moral Philosophy Conference, 
Llafranc, 2–4 juni.

Rabinowicz, Wlodek, ”Are Probabilities Val-
ues?”, Workshop on Cognitive Value, Vitter-
hetsakademin, Stockholm, 10–11 juni.

Rabinowicz, Wlodek, ”Can Parfit’s Appeal 
to Incommensurabilities Help to Block the 
Continuum Argument for the Repugnant 
Conclusion?”, Swedish Philosophy Con-
gress, Umeå universitet, Umeå, 15–16 juni.

Rabinowicz, Wlodek, ”Aggregation of Value 
Judgments”, Workshop on Practical Philo-
sophy, York University, York, 25 juni.

Rabinowicz, Wlodek, ”Are Probabilities Val- 
ues?”, forskarseminarium, Australian Na- 
tional University, Canberra, 4 november.

Rabinowicz, Wlodek, ”Can Parfit’s Appeal 
to Incommensurabilities Help to Block the 
Continuum Argument for the Repugnant 
Conclusion?”, forskarseminarium, Univer-
sity of Sydney, Sidney, 6 november.

Rabinowicz, Wlodek, ”Degrees of Commen-
surability and the Repugnant Conclusion”, 
forskarseminarium, Australian National Uni-
versity, Canberra, 28 november.

Rabinowicz, Wlodek, ”Are Probabilities Val- 
ues?”, Workshop on Incommensurability 
and Indeterminacy, Institutet för framtids-
studier, Stockholm, 5–6 december.

Rabinowicz, Wlodek, ”Sven Ove Hansson 
as Editor of Theoria”, Philosophical Tools 
for Real-World Problems – Reflections on 
Sven Ove Hansson’s Style of Philosophi-
zing, KTH, Stockholm, 13–14 december.

Rabinowicz, Wlodek, ”Degrees of Incom-
mensurability and the Repugnant Conclu-
sion”, forskarseminarium, Lunds universi-
tet, Lund, 19 december.

Roberts, Melinda A., ”Is Climate Ethics on a 
Collision Course with Itself?”, Conference 
on Population, Public Policy and Climate. 
Politics, Philosophy and Economy, Tulane 
University, New Orleans, 15 mars.

Roberts, Melinda A., ”Does the Additional 
Worth-Having Existence Make Things Bet-
ter”, Value Theory Reading Group Presen-
tation, Department of Philosophy, Rutgers 
University, New Brunswick, NJ, 11 april.

Roberts, Melinda A., ”Population Ethics 
and the Ethics of Procreation”, Workshop 
on Population and Procreative Ethics, Prin-
ceton University, Princeton, NJ, 10 maj. 

Roberts, Melinda A., ”A Person-Based App-
roach to the Repugnant Conclusion”, kurs i 
praktisk etik, Princeton University, NJ, oktober. 

la Roi, Chaïm, ”School Context Effects on 
Sociopolitical Attitudes in Four European 
Countries”, 12th annual International Net-
work of Analytical Sociology (INAS) Confe-
rence, St. Petersburg, 6 januari.

la Roi, Chaïm, ”School Context Effects on 
Sociopolitical Attitudes in Four European 
Countries”, The next Annual Meeting of the 
International Network of Analytical Socio-
logists, St. Petersburg, 21 juni.

la Roi, Chaïm, ”School Context Effects on 
Sociopolitical Attitudes in Four European 
Countries”, ECSR annual conference, Lau-
sanne, 9 december.

Rostami, Amir, föredrag, Transatlantic Con-
ference on Violent Threats, Stockholm, 19 
september.

Rostami, Amir, föredrag, Academia and 
Practitioners: Challenges and Synergies in 
Strategic Research on Violent Extremism, 
Stockholm, 16 oktober.

Rostami, Amir, föredrag, American Socie-
ty of Criminology – 75th Annual Meeting 
2019, San Francisco, 13 november.

Rostami, Amir, föredrag, Svenska åklagar-
stämman, Stockholm.

Roussos, Joe, ”Making Confident Decisions 
with Model Ensembles”, BEIS Climate Sci-
ence Seminar, London, 5 september.

Roussos, Joe, ”Making Confident decisions 
with Model Ensembles”, European Philo-
sophy of Science Association Conference, 
Genève, 13 september.

Roussos, Joe, ”Expert Deference as a Be-
lief Revision Schema”, Choice Group, Lon-
don, 23 oktober.

Sarnecki, Jerzy, föreläsning i samband med 
publicering av ”Stöta på patrull – en ESO- 
rapport om polisens problemorienterade 
arbete”, lärare på Polisprogrammet, Sö-
dertörns högskola, Stockholm, 21 oktober.

Sarnecki, Jerzy, föreläsning på konferens, 
”Hur politisk får en forskare vara”, Hållbar-
hetsforum, Stockholms universitet, 29 ok-
tober.

Sarnecki, Jerzy, panelordförande i två pane-
ler, och talare i ”Who Are The Extremists?”, 
American Society for Criminology i San 
Francisco Conference, San Francisco, 12– 
16 november. 

Stefánsson, H. Orri, ”Ambiguity Aversion 
behind the Veil of ignorance”, Attitudes to 
Risk, Jerusalem, 18 mars.

Stefánsson, H. Orri, arrangör, Severe Un-
certainty and Climate Policy, Stockholm, 
18 april.

Stefánsson, H. Orri, ”Is Utilitarianism Ca-
tastrophe Insensitive?”, fakultetssamtal, 
New University of Lisbon, Lissabon, 19 maj.

Stefánsson, H. Orri, ”Ambiguity Aversion 
behind the Veil of Ignorance”, ANU work-
shop on Ethics and Risk, Canberra, 18 juni.

Stefánsson, H. Orri, ”Is Utilitarianism Cata-
strophe Insensitive?”, Economics of Cata- 
strophic Risk, Oxford University, Oxford, 19 
juni.

Stefánsson, H. Orri, ”Prioritarian Dilemma”, 
Prioritarianism and Related Terretories, 
Köpenhamn, 19 juni.

Stefánsson, H. Orri, ”On the Limits of the Pre-
cautionary Principle”,  C, Oxford University, 
Oxford, juli. 

Stefánsson, H. Orri, ”Reasoning with Unk-
nown Possibilities”, What are Degrees of 
Belief? Leeds, 18 september.

Stefánsson, H. Orri, ”Is the Precautionary 
Principle Plausible for Existential Risk Ma-
nagement?”, Work in Progress-seminari-
um, Cambridge, september.

Strimling, Pontus, arrangör, Societal Im-
pact of AI, Stockholm, 8 februari.

Strimling, Pontus, ”The Connection Between 
Moral Positions and Moral Arguments Dri-
ves Opinion Change”, London, 15 maj.

Torpman, Olle, ”Why When Matters: On Re-
productive Timing and Climate Change”, 
Umeå, 14 juni.

Torpman, Olle, ”Utilibertarianism”, Swedish 
Congress of Philosphy, Umeå, 15 juni.

Torpman, Olle, Brandstedt, Eric & Henrik 
Andersson, organisatör/moderator, Ethical 
Perspectives on Population and the Sustai-
nable Development Goals, Stockholm, 25 
september.

Torpman, Olle, ”Commentary to Sverker Sör-
lin”, The Gordon Goodman Memorial Lecture 
with Sverker Sörlin, Stockholm, 3 oktober.

Torpman, Olle, Brandstedt, Eric & Henrik 
Andersson, organisatör/moderator, Etis-
ka perspektiv på befolkningspolicyer som 
medel för att uppnå de Globala målen, 
Stockholm, 25 november.

Törnqvist, Maria, ”Communal Intimacy in 
Collective Housing”, European Sociologi-
cal Association, Manchester, 23 augusti.

Vasanthakumar, Ashwini, Kommentator, 
”Political Economy of Time – Elizabeth 
Cohen”, Bokföredrag, Uppsala universitet, 
Uppsala, 13 maj.

Vasanthakumar, Ashwini, ”Towards Justi-
ce in Migration: The Role of Private Actors”, 
PPE Society Annual Meeting, New Orleans, 
28 mars.

Vasanthakumar, Ashwini, Arrangör ”To-
wards a Radical Philosophy of Migration 
and Membership”, PPE Society Annual 
Meeting, New Orleans, 28 mars.

Vasanthakumar, Ashwini, ”Between Natio-
nal Sovereignty and Global Governance: 
Mediating Norms and Actors”, PPE Society 
Annual Meeting, New Orleans, 29 mars.

Vasanthakumar, Ashwini, kommentator, 
”Right of Return (paper by David Miller)”, 
St. John’s College, Oxford, 10 juni.

Zuber, Stéphane, arrangör ”Workshop on 
Integrated Assessment Models and Ethics”, 
Paris School of Economics, Paris, 28–29 
mars.

Utåtriktat

Föredrag
Angner, Erik, panelmedlem, ”Hur kan vi 
skapa en lyckligare värld?”, Fri Tanke med 
Capitol Vetenskapslunch, 24 april.

Arrhenius, Gustaf, ”Sverige 2040 – i den 
bästa och den sämsta av världar”, Riksda-
gen, 11 april.

Arrhenius, Gustaf, ”Demokratiska företag”, 
ABF, Stockholm, 11 april.

Arrhenius, Gustaf, ”Climate Change in Re- 
lation to the Rural Situations and Scenari-
os”, 360 Degrees Summer Summit, Öland, 
20 juni.

Arrhenius, Gustaf, ”Klimatskam”, Almedals-
veckan, Visby, 1 juli.

Arrhenius, Gustaf, ”Varför sälja till en risk-
kapitalist i stället för till personalen?”, KFO, 
Almedalsveckan, Visby, 2 juli.

Arrhenius, Gustaf, ”The Humanities´ Contri-
bution to Meeting Challenges of a Sustai-
nable Future, Positioning the Humanities in 
the 2020s”, medverkande i panel, Herren-
hauser Palace, Hannover, 12 september.

Arrhenius, Gustaf, ”Klimatförändring och 
biologisk mångfald”, Perspektiv på 21:a 
århundradets samhällsutmaningar, Semi-
narium på Svenska litteratursällskapet i 
Finland, 24 oktober.

Arrhenius, Gustaf, ”Scensamtal om sam-
hällsutmaningar”, Forskningspolitiska da-
gen, Waterfront, Stockholm, 20 november.

Beckman, Ludvig, ”Demokrati och känslor”, 
Forskardagarna, Stockholms universitet, 
16 september. 

Beckman, Ludvig, ”Vem bestämmer?”, ABF 
Stockholm, 11 november.

Beckman, Ludvig, ”Demokratins hälsa”, 
Demokratin 100 år, Uppsala universitet och 
Riksdagen, Uppsala och Stockholm, 8 no-
vember. 

Berndt Rasmussen, Katharina, ”Implicit 
bias and discrimination”, Annual Depart-
ment Day of the Department of Organismal 
Biology, Uppsala universitet, 20 mars.

Berndt Rasmussen, Katharina, Pi-samtal: 
”Mångkultur och medborgerlig identitet”, 
KVA & Fri Tanke förlag, Kulturhuset Stads-
teatern, Stockholm, 2 juli. 

Broome, John, ”The ethics of climate change”,  
Meeting of the Colyton Breakfast Club, 
Colyton, UK, 26 januari.

Broome, John, ”Against individual denia-
lism”, Meeting of the Chabad Society, Ox-
ford, UK, 16 maj.

Broome, John, ”The ethics of climate change”, 
föredrag på Lunds Tekniska Högskola, 21 maj.

Broome, John, ”The ethics of climate change”, 
föredrag för elever på St Pauls School, Lon-
don, 16 september.

Buijsman, Stefan, en av flera talare, bland 
andra infrastruktur ministern, vid öppning 
av infrastruktur mässa, Ahoy, Rotterdam, 
15 januari.

Buijsman, Stefan, keynote, Panama Con-
ference for Dutch Primary School Mathe-
matics Teachers, 1 februari.

Buijsman, Stefan, huvudtalare på Brainpool: 
Association for gifted youths, Stockholm, 
14 mars.

Buijsman, Stefan, två föredrag, Vetenskaps-
festivalen, Göteborg, 3 april.

Buijsman, Stefan, ”How mathematics be-
came important to all of us”, TedX, 12 maj.

Buijsman, Stefan, flera föredrag om mate-
matik och filosofi, Bokmässan, Göteborg, 
27–28 september.

Buijsman, Stefan, talare, Brainpool: Associa-
tion for gifted youths, Stockholm, 19 oktober.

Buijsman, Stefan, keynote, Conference on 
gifted education in primary school and high 
school, 13–14 november. 

Bykvist, Krister, ”Vårt ansvar för framtida 
generationer”, Forskardagarna på Stock-
holms universitet, 2 oktober.

Bykvist, Krister, ”Framtida generationer, rätt- 
visa och demokrati”, Hållbarhetsforum, 
Stockholms universitet, 29 oktober.

Bäckstrand, Karin, ”Klimatråd utgör tvärsek-
toriella motorer – vilka hinder kan vi till-
sammans överbrygga?”, Almedalsveckan, 
Visby, 1 juli.

Bäckstrand, Karin, ”Vad krävs av regering-
ens klimathandlingsplan?”, Almedalsveck-
an, Visby, 1 juli.

Bäckstrand, ”Klimatomställningen – Nya 
affärsmöjligheter och nya geopolitiska ris-
ker”, Almedalsveckan, Visby, 1 juli.

Bäckstrand, Karin, ”Universitetens roll för 
en hållbar värld – sektorns möjligheter”, 
Almedalsveckan, Visby, 1 juli.

Bäckstrand, Karin, ”Hur kan Sverige höja 
kvaliteten i forskning?”, Almedalsveckan, 
Visby, 2 juli.

Duus-Otterström, Göran, ”Klimatrådets rap-
port 2019”, offentligt föredrag, Institutet för 
framtidsstudier, Stockholm, 7 maj.

Duus-Otterström, Göran, ”Vem är ansvarig 
för klimatförändringarna?”, Klimatinitiativ 
Strängnäs, Strängnäs, 30 september.

Ekholm, Anders, ”Så skapas framtidens till-
växt”, Almedalsveckan, Visby, 1juli.

Ekholm, Anders, ”Delaktighet för MS-pa-
tienten – ett lagkrav men långt ifrån verklig-
heten”, Almedalsveckan, Visby, 1 juli.

Ekholm, Anders, ”Leder den svenska ängs-
ligheten till att vi missar nyttan med digita-
liseringen?”, Almedalsveckan, Visby, 1 juli.

Ekholm, Anders, ”Vem tar ansvar för digita-
lisering i svensk välfärd?”, Almedalsveck-
an, Visby, 2 juli.

Ekholm, Anders, ”Min hälsa – vems ansvar?”, 
Almedalsveckan, Visby, 2 juli.

Ekholm, Anders, ”Investeringsstödet - flipp 
eller flopp? Ett bostadspolitiskt misslyck-
ande?”, Almedalsveckan, Visby, 2 juli.

Ekholm, Anders, ”E-hälsans ekosystem 
– en utopi eller stark drivkraft för samver-
kan?”, Almedalsveckan, Visby, 3 juli.

Ekholm, Anders, ”Framtidens sjukvård är 
också digital”, Almedalsveckan, Visby, 3 juli.

Ekholm, Anders, ”Vilket samhällsuppdrag 
finns kvar när det inte finns någon post att 
dela ut?”, Almedalsveckan, Visby, 3 juli.

Ekholm, Anders, ”Socialdemokraternas 
ekonomiska seminarium – så klarar vi väl-
färden när allt fler lever längre”, Almedals-
veckan, Visby, 4 juli.

Fairbrother, Malcolm, ”How to Save the 
World in One Simple Step”, Nordmaling 
Bibliotek, Nordmaling, 15 april.

Falkenström, Erica, ”Etisk kompetens och 
ansvarstagande för ledning och styrning 
av hälso- och sjukvården”, Tisdagsdebatt 
på Svenska Läkaresällskapet, Stockholm, 
19 mars.
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Falkenström, Erica, ”Etik i policy och styr-
ningspraktik – Vilken etisk kompetens be- 
höver vårdens beslutsfattare?”, Smer, Stock-
holm, 12 december.

Fleurbaey, Marc, ”Au-delà de notre socié-
té”, TEDx HEC Montréal, 15 mars.

Huseby, Robert, ”Equality”, Agenda-aka- 
demiet, Oslo, 18 maj.

Häggström, Olle, ”Vår framtid med AI inne-
bär stora möjligheter och stora risker”, An-
svarsfull teknisk utveckling – AI, robotik 
och etik, Vetenskapsrådet, Stockholm, 8 
mars.

Häggström, Olle, ”Vad händer om en ma-
skin får känslor?”, Vetenskapsfestivalen, 
Göteborg, 5 april.

Häggström, Olle, ”Den svindlande nya tek-
niken och vår kultur – vad händer?”, Veten-
skapsfestivalen, Göteborg, 5 april.

Häggström, Olle, ”God, technology and ar-
tificial intelligence”, Vetenskapsfestivalen, 
Göteborg, 7 april. 

Häggström, Olle, Är AI-riskförnekeri det 
nya klimatförnekeriet?, Vetenskap och Folk-
bildnings årsmöte, Göteborg, 13 april.

Häggström, Olle, ”AI: Are We Heading for 
the Apocalypse?”, Forskningens Døgn, IT- 
universitetet i Köpenhamn, Köpenhamn, 
25 april.

Häggström, Olle, ”Sex & Tech”, TEDx Göte- 
borg, 23 maj.

Häggström, Olle, ”AI risk, AI safety, AI ethics”, 
Biskopsmöte, Uppsala, 21 september. 

Häggström, Olle, ”Vår framtid med AI inne-
bär stora möjligheter och stora risker”, Öp-
pet seminarium om artificiell intelligens 
– möjligheter och hot, MedTech West, Gö-
teborgs universitet och Rotary Göteborg, 
16 oktober.

Jarrick, Arne, intervjuad om kunskapsmot-
sånd, Capitol vetenskapslunch: Kunska-
pens fiender, Fri Tanke & Capital Bio, Stock-
holm, 14 februari.

Jarrick, Arne, ”Om kunskapsmotstånd”, Var-
för vill jag inte veta? Om kunskap, lögn och 
sanning, Rotundan, Stockholms stadsbibi-
lotek, Stockholm, 9 april.

Jarrick, Arne, samtal om framiden, Samtal 
om framtiden, Från science fiction till sci-
ence facts, Parkteatern, Stockholms stads-
bibliotek, Stockholm, 10 augusti.

Jarrick, Arne, ”Om kunskapsmotstånd”, In-
stitutionen för farmaci, Uppsala universitet, 
Uppsala.

Jarrick, Arne, föredrag om boken, Det finns 
inga häxor – en bok om kunskap, Torsåker.

Jebari, Jebari, ”Nuclear waste and public 
planning in an uncertain future”, Svenska 
Kärnavfallsrådet.

Jebari, Jebari, ”Empathy and Morality”, Kvin- 
nliga läkares förening.

Jebari, Jebari, ”Future generations and cli-
mate change”, Hållbarhetsforum, Stock-
holms universitet.

Jebari, Jebari, ”AI: Risks, Challanges and 
Possibilities”, Handelshögskolan Göteborg.

Jebari, Jebari, ”AI and the Humanities”, 
Digital Humanities Lab Umeå universitet.

Jebari, Jebari, ”AI: Hype and Reality”, Glo-
bala Gymnasiet.

Jebari, Jebari, ”Human Futures and Nuclear 
Energy”, Energiutblick, Energimyndigheten.

Jebari, Jebari, ”AI and Human Rights”, Am- 
nesty.

Jebari, Jebari, ”Superintelligence”, ArkivIT.

Jebari, Jebari, ”AI and the Near Future”, Upp-
sala universitet.

Jebari, Jebari, ”Digital Culture”, Folk och Kultur.

Jonsson, Jan O., ”Vad betyder skolan för 
omjämlikheten?”, Forte Talks, 26 mars.

Julén, Staffan, ”Samtal om kärlek”, Wanås 
slott, Wanås, 8–10 februari.

Julén, Staffan, ”The Border between Fact 
and Fiction”, Fri Tanke, lunchsamtal på Bio 
Capitol, Stockholm, 5 september.

Julén, Staffan, ”Kvinnor som du gör en man 
impotent”, Stockholms Kvinnohistoriska, 
Stockholm, 12 mars.

Julén, Staffan, ”On Documentary Storytel-
ling”, JMK, Stockholm, 9 april. 

Julén, Staffan, ”Är verkligheten verklig?”, 
Stora Framtidsdagen 2019 av Institutet för 
framtidsstudier, Dagens Arbete och Kom-
munalarbetaren, Stockholm, 25 september.

Julén, Staffan, ”Samtal om kärlek”, Freudi-
anska Föreningen, Göteborg, 12 oktober 

Julén, Staffan, ”Basado en hechos reales”, 
Buenos Aires, 28 november. 

Julén, Staffan, ”LYUBOV – Love in Russian”, 
Archangelsk, 2 december.

Julén, Staffan, ”LYUBOV – kärlek på ryska”, 
Basado en hechos reales, Buenos Aires, 2 
december.

Jylhä, Kirsti, ”Klimatskepticism och extre-
mismens uppkomst: Hur kan utbildning och 
kultur svara på dessa”, Kvarsittningen, Van-
taa, 26 augusti.

Kolk, Martin, ”Mer familj, mer omsorg”, Riks- 
dagen/familjen först, Stockholm, 16 januari. 

Kumar, Chandra & Gustaf Arrhenius, ”Ra-
cism, Capitalism, and the Environment”, 360 
Degrees Summer Summit, Öland, 13 juli.

Lindenfors, Patrik, ”Varför finns sex?”, Ve-
tenskapsfestivalen, Göteborg, 3 april. 

Lindenfors, Patrik, ”The Cultural Animal: 
On Human Evolution and the Development 
of Thinking”, forskarseminarium, Division of 
Psychology, Dept. of Clinical Neuroscience, 
Karolinska institutet, Stockholm, 9 oktober.

Lindenfors, Patrik, ”Det kulturella djuret: om 
människans evolution och tänkandets utveck-
ling”, Litterär afton, Katrineholm, 27 oktober.

Lindenfors, Patrik, ”Det kulturella djuret: 
om människans evolution och tänkandets 
utveckling”, Arbetarrörelsens utredarkon-
ferens, Tankesmedjan Tiden, 29 november.

Lundgren, Björn, ”AI and Machine Learning 
at Scania and in the Transport System”, 
Scania Innovation Day, Stockholm, 18 sep-
tember.

Lundgren, Björn, ”Smarta fordon – blir det 
fler, färre eller bara andra jobb?”, Stora 
Framtidsdagen 2019 av Institutet för fram-
tidsstudier, Dagens Arbete och Kommunal-
arbetaren, Stockholm, 25 september.

Lundgren, Björn & Philip Brey, ”Guidelines 
– Ethics by Design”, Ethics and Artificial 
Intelligence: Foreseeing the Impact and 
Shaping the Future, EU-kommissionen för 
All research family DGs, Agencies, Covent 
Garden, Bryssel, 26 november.

Mood, Carina & Jan O. Jonsson, ”Oslipat 
pratar om fattigdom”, Bonden Bar, Stock-
holm, 28 mars. 

Page, Edward, ”Youth Climate Strikes: A Cli-
mate Game-changer.”, Politics Reconside-
red, PAIS, University of Warwick, Warwick. 

Rostami, Amir, gavs företräde till Kronprin-
sessan Victoria och Prins Daniel, Stock-
holm, 26 november.

Rostami, Amir, gavs företräde till HE Am-
bassadör Vibeke Rovsing Lauritzen, Dans-
ka ambassaden, Stockholm.

Sarnecki, Jerzy, om våldsbejakande extre-
mism, Myndigheters gemensamma sam-
arbetsgrupp mot organiserad brottslighet, 
Krusenbergs Herrgård, 25 april.

Sarnecki, Jerzy, om narkotikaproblematik, 
Scheiziska ambassaden, Stockohlm, 12 juni.

Sarnecki, Jerzy, seminarium i samband 
med publicering av ESO-rapporten 2019:6, 
”Stöta på patrull – en ESO-rapport om poli-
sens problemorienterade arbete”, Finans-
departementet, Stockholm, 26 augusti.

Sarnecki, Jerzy, föreläsning på konferens, 
Forskare Möter Praktiker, Söderhamn, 11 
oktober.

Sarnecki, Jerzy, föreläsning för Polismyndig-
hetens konferens för regionala utvecklings-
centra, Arlanda, Stockholm, 16 oktober.

Sarnecki, Jerzy, föreläsning om rädslan för 
brott, Centerpartiets Landstingspolitiker, 
Landstingshuset Stockholm, 9 november.

Sarnecki, Jerzy, föreläsning om våldsam 
extremism, Kriminalvårdens pensionärs-
förening, ABF-huset, Stockholm, 20 novem-
ber.

Strimling, Pontus, ”Nya teknologiers sam-
hällspåverkan”, Perspektiv på 21:a århund-
radets samhällsutmaningar, Helsingfors, 
24 oktober.

Tersman, Folke, ”Populistiska rörelser – var-
för så dåligt rykte?”, Folkuniversitetet, Stock-
holm, 19 september.

Intervjuer i tidningar
Angner, Erik, ”Etiska frågor en del av fors-
karyrket”, Universitetsnytt, 21 februari.

Angner, Erik, ”Has the World gone Mad? 
Stockholm University’s experts weigh in”, 
The Local Sverige, 26 mars.

Angner, Erik, ”Att göra gott bättre”, Kapitalet, 
11 november.

Arrhenius, Gustaf, intervju, ”Chocksiffran: 
Sveriges nollutsläpp äts upp på åtta veck-
or”, Aftonbladet, 6 juli.

Bowman, Paul, ”Barnskam!”, Tidningen Vi, 
10 juni.

Fairbrother, Malcolm, ”Därför handlar vi 
inte hållbart – fastän vi kan”, Forskning.se, 
15 oktober.

Fairbrother, Malcolm, ”People only Sup-
port Carbon Taxes if They Trust Their Go-
vernment”, New Scientist, 22 november.

Falkenström, Erica, ”Etisk kompetens är en 
viktig chefsmerit”, Dagens Samhälle, nr 28.

Häggström, Olle, ”Forskning på gott och 
ont”, Vetenskapsrådets nättidning Curie.

Julén, Staffan, ”La intimidad de una mujer que 
saber escuchar”, La Nacion, 24 november.

Julén, Staffan, ”Kärlekspar sökes till ny film”, 
Ystads Allehanda, 14 februari.

Jylhä, Kirsti, ”Beskriv klimathotet på många 
sätt”, Borås Tidning, 30 april.

Jylhä, Kirsti, ”Vilka är klimatförnekarna?”, 
Upsala Nya Tidning, 13 maj.

Jylhä, Kirsti, ”Koululainen voi johtaa ilmasto-
liikettä, vaikka denialisti ei sitä uskoisika-
an” (A student can lead a climate movement 
even if a denialist would not believe it), Vih-
reä Lanka, 25 mars.

Jylhä, Kirsti, ”Puhu ilmastodenialistit suo-
hon” (Talk climate deniers to ”swamp” [a 
Finnish saying meaning that someone is de-
feated, in this case in discussion]), Vihreä 
Lanka, 25 mars.

Jylhä, Kirsti, ”Ilmasto muuttuu, muutum-
meko me” (Climate is changing, are we?), 
Nuorten Luonto, (Ungdomarnas natur), 30 
september.

Jylhä, Kirsti, ”Miksi samat ihmiset epäilevät 
ilmastonmuutosta ja vastustavat maahan-
muuttoa?” (Why do the same people sus-
pect climate change who are opposed to 
immigration?), YLE, Finland, 22 april. 

Lundgren, Björn, ”De etiska problemen med 
självkörande bilar som ignoreras”, Framti-
der, 2019:3.

Torpman, Olle, ”Et nyt parti vil forene hard-
core borgerlighed med hardcore klimapoli-
tik. Jeg satte mig for at finde ud af, hvordan 
dét skal ske”, Zetland, 3 december. 

Wallenberg, Maria Bondesson, intervju 
med Augusto Lopez-Claros, ”Det meritokra-
tiska argumentet är inte rättvist”, Respons, 
2019:4.

Intervjuer i bloggar 
och podcasts
Angner, Erik, ”The Concept of Profit”, Smar-
ta samtal, 24 oktober.

Angner, Erik, ”Interview by Rancesca Gua-
la: Philosophy of Economics, Erik Angner, 
University of Milan Youtube, 3 september.

Beckman, Ludvig, ”Principer och pragma-
tism”, Politologerna, 6 juni.

Berndt Rasmussen, Katharina, ”100 sam-
tal: Vad kan vi lära oss av historien? på 
temat: ’Vem får vara med i demokratin?’”, 
Riksförbundet Sveriges Museer.

Brandstedt, Eric, ”Orättvis omställning”, 
Klimatet (podcast).

Engström, Emma, ”Sage against the Ma- 
chine – Conditions for AI vs. Human Exper-
tise”, AI Futures, 23 september.

Engström, Emma, ”The Binge-Watching 
Problem”, AI Futures, 11 oktober.

Engström, Emma & Pontus Strimling, ”Diffu-
sion by Infusion – Has AI Spread by Piggy-
backing on Mobile Apps?”, AI Futures, 3 
december.

Jarrick, Arne, poddsamtal med Åsa Wik-
forss, Avsnitt ett: sanning eller konsekvens 
– ett samtal om kunskap, Sveriges muséer, 
12 juli.

Vad som brukar kallas ”krisen för demo-
kratins position som det bästa styrelse- 
skicket” tilltog under 2019 och institutet 
producerade en rad konferenser, rapporter 
och seminarier om samhällsförändringar 
och maktförskjutningar som lett fram till 
situationen. Populism, separatism och de 
auktoritära systemens avancemang i värl-
den dominerade flera arrangemang. Frå-
gan om ”tankar eller känslor styra världen 
framåt” diskuterades av institutets Ludvig 
Beckman, professor i statsvetenskap, un-
der forskardagarna på Stockholms univer-
sitet medan den urbana segregationens och 
land-stad-konfliktens betydelse för demo-
kratins problemfördjupning var tema på 
IFFS och Vetenskapsrådets serie Offent- 
liga samtal under hösten. Utvecklingen i 
Katalonien, tidigare avhandlat i flera av 
institutets arrangemang, var bara en av 
många internationella och aktuella hän-
delser av relevans för forskningsprojektet 
Demokratins avgränsningsproblem och dess 
kärnfråga: Vem ska ha rätt att delta i vilka 
beslutsprocesser?
 Men demokratin och dess framtid är 
också en fråga för helt andra nivåer och en-
heter, som arbetsplatser och företag. Erica 
Falkenström – projektledare för projektet 
Makten över kunskapsunderlagen: tillkomst, 
innehåll och konsekvenser, en specialutlys-
ning om välfärdens kvalitet, organisation 
och processer – kom under året ut med 
boken Etisk kod för chefer.
 – Kan man inte lita på ledare i offentlig 
sektor så gungar hela det demokratiska 
systemet, sa Falkenström i en intervju i 

Demokratin skakig på alla nivåer

Dagens Samhälle och konstaterade att pri-
vat och offentligt idag blandas ihop på ett 
sätt som är historiskt nytt och med kon-
sekvenser för etikens ”räckvidd”.
 – Likgiltighet odlas i stället för solidari-
tet. Mot den bakgrunden är det inte kon-
stigt att vi har problem att ge vård på lika 
villkor eller att svårt sjuka inte längre får 
hjälp av Försäkringskassan. Chefer behö-
ver vara bättre förberedda för alla de loja-
litets-, värde- och målkonflikter de möter. 
Annars blir kostnaden, både mänskligt 
och ekonomiskt, mycket större.

Erica Falkenström intervjuas i
nr 28 av Dagens Samhälle.
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Jarrick, Arne, intervju om akademisk frihet, 
Bakom bokhyllan #23 – Hoten mot den fria 
forskningen, Stockholms universitet.

Jarrick, Arne, intervju om humanioras roll, 
Höjer synar högskolan 2019 – Vilken roll 
spelar humaniora idag?, Axess-TV, 4 no-
vember.

Jebari, Karim, Heja Framtiden podcast #109: 
Karim Jebari, Heja Framtiden (podcast).

Jebari, Karim, ”Climate change and nuclear 
power”, Klimatprat. Expressen (podcast).

Lindenfors, Patrik, ”Lyssna på Greta Thun-
berg – makthavarna är nakna”, SVT Opini-
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data och algoritmerna hela tiden utvär-
deras kan AI minska diskrimineringen 
i rekryteringsprocesser radikalt. Bra in- 
lärningsmaterial och konstant upp-
följning – det är nyckeln till framgång. 
Utan det kan det bli katastrof, säger hon.
 Svensk arbetsmarknad är djupt skik-
tad efter kön, etnicitet och ålder enligt 
bekanta mönster: människor födda ut-
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mindre än män och när äldre personer 

förlorar jobbet har de mycket svårare 
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och andra institutioners kompetens att 
hitta den person som bäst höjer deras 
produktivitet försämras av stereotyper, 
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omedvetna.
 – En sak ska man ju ha klart för sig, 
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system vi har idag inte fungerar. Vi har 
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betsmarknaden. Så frågan är ju om al- 
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  – Mina tidigare fältexperiment visar 
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re. Men ingen vet egentligen. Alla pratar 
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visar att det helt avgörande för vilka åsik-
ter som vinner mark är sambandet mellan 
en viss moraluppfattning och vilken typ av 
argument som anförs till dess försvar. I 
moralfrågor rör sig världen imponerande 
förutsägbart.
 De fyra forskarna – matematiker, 
psykologer och samhällsvetare vid både 
Stockholms universitet och Institutet för 
framtidsstudier – har byggt matematiska 
modeller som baseras på nya rön inom 
moralpsykologin och med hjälp av dessa 
förutsagt hur opinionen i olika moralfrå-
gor förändras över tid. Förutsägelserna 
har sedan testats på 40 år av opinions-
data. Forskarnas slutsats är att det som 
kännetecknar åsikter som vinner terräng 
är att åsikterna stöds av argument om vad 
som är rättvist och inte skadar andra.

ETC, 4 september.

Matematisk modell för opinionsförändring
Nature human behaviour, en av världens 
mest inflytelserika samhällsvetenskapliga 
tidskrifter, publicerade i september en ny 
studie av ett forskarteam på Institutet för 
framtidsstudier som besvarar flera brän-
nande frågor om opinionsförändringar i 
moralfrågor: Hur kommer det sig att da-
gens konservativa är mer liberala i många 
värderingsfrågor än gårdagens liberaler? 
Varför har opinionen i stora delar av värl-
den svängt så enormt snabbt till förmån 
för homosexuellas rättigheter men stått 
stilla på andra etiskt minerade områden 
som t. ex. aborträtt? Och går det att ska-
pa vetenskapliga modeller som förutsäger 
moralisk normförändring i framtiden?
 – Det gör det absolut, det är en sådan 
modell vi just har skapat, säger forsk-
ningsledaren Pontus Strimling. Vår studie 

 – Sambandet är väldigt tydligt, säger 
Strimling. Och modellen går att använ-
da för kvalificerade bedömningar om 
framtiden.
 Åsikter baserade på andra klassiska 
grunder för att avgöra om en handling är 
rätt eller fel – lojalitet, auktoritet, ren-
het, religion – kan ha tillfälliga uppgång-
ar i popularitet men sett över längre tid 
tappar sådana åsikter stöd både till höger 
och vänster i det politiska spektrat. Ju 
tydligare koppling en åsikt har till ar-
gument om rättvisa och att inte skada, 
desto större sannolikhet att åsikten blir 
dominerande i hela samhället och desto 
snabbare går förändringen.
 – Detta ger en förklaring till varför 
utvecklingen har varit så snabb i frågor 
om homosexuellas rättigheter, säger Pon-

tus Strimling. Argument för samkönade 
äktenskap är byggda på just rättvisear-
gument, medan argument mot är byggda 
på auktoritets- och renhetsargument som 
inte klarar av att hålla emot. När det gäl-
ler andra frågor, som t.ex. stöd för döds-
hjälp eller förbud mot pornografi, finns 
verkningsfulla argument på båda sidor 
och då går förändringar långsammare.
 Originalartikeln – ”The connection 
between moral position and moral ar-
guments drives opinion change” (Na-
ture Human Behaviour, September 2019) 
– uppmärksammades i flera svenska me-
dier, däribland Dagens Nyheter och ETC.
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bari, Karim & Pontus Strimling, ”AI – nästa 
steg”, i Besèr, Nathalie (red.), Perspektiv på 
digitalisering. 
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är inte alls orättvist”, Aftonbladet, 10 maj.

Brandstedt, Eric, ”Ett orättvist pensions-
system är också ohållbart”, ETC, 23 oktober.

Brandstedt, Eric, ”Er klimatpolitik håller inte, 
Ulf Kristersson”, Aftonbladet, 28 november.

Ekholm, Anders, et.al., ”Digitalt lyft ett 
måste för svensk välfärd”, debattartikel i 
Svenska Dagbladet, 3 januari.

Engström, Emma, ”Samspelet avgör om vi 
klarar av klimatutmaningen”, debattartikel 
i Dagens Nyheter, 10 juni.

Gosseries, Axel, ”Avion, climat et respon-
sabilité individuelle”, La Libre, Suppl. La 
Libre Entreprise, s. 12. III /2.

Häggström, Olle, et.al., ”Vår framtid med AI 
innebär stora möjligheter och stora risker”, 
Fysikaktuellt 1/2019.

Häggström, Olle, ”Vågat om framtiden”, 
Populär Astronomi 2/2019. 

Häggström, Olle, et.al., ”Hur mycket ska 
djur få lida för att människor ska få det lite 
bättre?”, Göteborgs-Posten, 25 februari.

Häggström, Olle, et.al., ”Vi klimatforskare 
stödjer Greta och skolungdomarna”, Da-
gens Nyheter, 15 mars. 

Jylhä, Kirsti, Strimling, Pontus & Jens Ryd-
gren, Sweden Democrat voters. Who are 
they, where do they come from, and whe-
re are they headed?, Forskningsrapport, 
2019/1.

Kolk, Martin, ”Migration kan inte lösa pro-
blemen”, Svenska Dagbladet, 22 mars.

Kolk, Martin, ”Folkökning i rika länder har 
större effekt på klimatet”, Dagens Nyheter, 
30 september.

Lindenfors, Patrik, ”Syftet med religiösa 
friskolor höljt i dunkel”, Dagens Samhälle, 
21 januari.

Lindenfors, Patrik, ”Ovetenskapliga läror 
dålig grund för vetenskapen”, Dagens Ny-
heter, 12 februari.

Lindenfors, Patrik, ”Låt oss sprida våra dö-
das aska som vi vill”, Aftonbladet, 2 maj.

Lundgren, Björn, Brey, Philip, Macnish, 
Kevin & Mark Ryan, Guidelines for the de-
velopment and use of SIS SHERPA. Rapport 
leverad för review inom Horizon 2020-pro-
jektet SHERPA.

Lundgren, Björn, Brey, Philip, Macnish, 
Kevin & Mark Ryan, Guidelines for the 
Ethical Development of AI and Big Data 
Systems: An Ethics by Design Approach. 
Riktlinjer för utvecklingen av AI och big 
data system utvecklat inom SHERPA-pro-
jektet.

IFFS seminarium ”Flygskam, barnskam, tågskryt – individer vs strukturer i klimatkrisens 
tid” med Kimberly Nicholas och Gustaf Arrhenius. Moderator: Magnus Linton.

Klimatetik
i Almedalen
Klimatet stod i fokus på många 
scener i Almedalen 2019. Afton-
bladet fångade Gustaf Arrhenius 
efter IFFS seminarium Flygskam, 
barnskam, tågskryt – individer vs. 
strukturer i klimatkrisens tid, en väl-
besökt debatt om klimatetik där 
människors och staters handling-
ar diskuterades och problemati-
serades.
 – Cement- och stålproduktionen 
står för 5–8 procent av de globala 
utsläppen medan flyget bara ligger 
på 2–2,5 procent, sa Arrhenius till 
Aftonbladet. Ändå skrevs det förra 
året över 12 000 artiklar i media om 
flyget medan motsvarande siffra 
var runt 600 för cement, trots att 
det är ett mycket större problem.
 Fokus, menade han, borde i 
stället stå i proportion till hur 
stort problemet är och hur enkelt 
det är att lösa.

 – Alla handlingar bygger på 
individuella handlingar men lös-
ningen på de här större problemen 
handlar om strukturer, som att 
t.ex. ändra våra transportsystem. 
Det är som med skatter. Folk är 
mycket mer villiga att betala skatt 
om de litar på att alla andra gör 
det. Därför har vi lagstiftning och 
kontroller. Individuella val riske-
rar nämligen att några gör mer än 
andra och att vi får en situation 
med ”suckers” och snyltare.
 Frivilliga avtal som exempelvis 
Parisavtalet räcker därför inte, sa 
Arrhenius.
 – Vi måste få till fler bindande 
avtal på högre nivåer. Det är ett 
misstag att alla ska vara med. Vi 
måste i stället få till avtal mellan 
de stora utsläpparna: USA, Europa, 
Kina och Indien. En klimatklubb 
där man minskar utsläppen i utbyte 
mot att ge varandra fördelar, som 
till exempel handelsfördelar.
 Debatten var bl.a. föranledd av 
den forskning som presenterats 
av Kimberly Nicholas, docent i 

hållbarhetsforskning vid Lunds 
universitet och tidigare forskare 
på IFFS, som möjliggör konkreta 
uträkningar av olika individers be-
teenden och deras klimatavtryck. 
Hon fick global uppmärksamhet 
med sin forskning om barns på-
verkan på miljön, en diskussion 
som ledde till begreppet ”barn-

skam” efter att hon visat att beslu-
tet att skaffa ett barn färre ”spa-
rar” 58,6 ton koldioxid om året 
i utsläpp. Det kan jämföras med 
att sluta äta kött vilket ger 0,8 ton 
mindre utsläpp av koldioxid per 
person och år, eller att sluta köra 
bil – 2,4 ton per person och år.

Lundgren, Björn, Brey, Philip, Macnish, 
Kevin & Mark Ryan, Big Data Systems: An 
Ethics by Design Approach. Riktlinjer för 
användning av AI och big data-system ut-
vecklat inom SHERPA-projektet.

Mosquera, Julia, ”Fler etiska frågor om scre-
ening bör vägas in”, Svenska Dagbladet, 5 
april.

Puranen, Bi, Med migranternas röst. Den 
subjektiva integrationen. Forskningsrapport, 
2019/2.

Rodrigues, Rowena, Panagiotopoulos, 
Adam, Lundgren, Björn, Laulhé Shaelou, 
Stéphanie & Amy Grant, Regulatory Opt-  
ions for AI and Big Data. Rapport till EU- 
kommissionen för SHERPA.

Rostami, Amir, Organiserad antagonism 
jihadism och organiserad brottslighet som 
sociala risker, slutrapport, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Stockholm.

Sarnecki, Jerzy, ”Kriminologi för nybörjare”, 
Kvartal, 23 oktober.

Sarnecki, Jerzy, ”Saklig redogörelse för-
minskar inte allvaret”, Kvartal, 13 november. 

Tersman, Folke, ”Konst, forskning och lek”, 
Uppsala universitet, i Asp, J. och Helander, 
K. (red.): Ingmar Bergman mellan teori och 
praktik – Reflektioner av konstnärer och 
forskare.

Vasanthakumar, Ashwini, ”’Playing the vic-
tim’ is politically vital and morally serious”, 
Aeon Magazine, 1 mars.
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Här nämns IFFS i svenska medier under 2019

Toppen i april markerar utgivningen av delresultaten av rapporten 
Med migranternas röst. Denna månad twittrades det dock också 
mycket om två seminarier som hölls i samarbete med Vetenskaps-
rådet i serien Offentliga samtal, ett om det svenska språkets utveck-
ling och ett annat om det politiska språkets övertagande av berättel-
sebegreppet. Toppen i juli avspeglar forskarnas arrangemang under 
politikerveckan i Almedalen.

I media
Klimatet är samtidens största fråga och forskare knutna 
till institutets stora klimatetikprojekt har utifrån sina 
respektive forskningsområden och kompetenser för-
nyat den mediala och politiska diskussionen om bl.a. 
klimatförnekelse, flygskam, faktisk klimatpolitik och 
befolkningsfrågan.

En annan av årets stora samhällsfrågor av mer natio-
nell karaktär var gängkriminaliteten, de många spräng-
ningarna och dödsskjutningarna – ett socialt och rätts-
ligt problem där media ofta vände sig till institutets 
kriminologer för kommentarer och analyser. Framför 
allt Amir Rostami, forskare inom projektet Våldsbeja-
kande organisering och antisociala karriärer. efterfrågades 
av ett stort antal medier.

Vårens topp i antal träffar i såväl tryckta som eter- och 
sociala medier handlade om normer och värderingar 
utifrån IFFS/World Values Surveys delsläpp av rappor-
ten Med migranternas röst – den subjektiva integrationen. 

Alla landets stora medier behandlade forskningsresul-
taten och Dagens Nyheter gjorde flera uppslag med rap-
portförfattaren och World Values Surveys generalsekre-
terare Bi Puranen i centrum. 

Värderingar och normförändringar över tid upp-
märksammades också stort under sommarens senare 
del i samband med den vetenskapliga artikeln ”The con-
nection between moral position and moral arguments 
drives opinion change”, av ett av IFFS tvärvetenskapliga 
forskarteam, publicerad i ansedda tidskriften i Nature 
Human Behaviour. Artikeln fick också genomslag i svens-
ka medier, bl. a. i Dagens Nyheter.

I diagrammen som följer visas antalet tillfällen där 
IFFS har nämnts i svenska medier, antingen som verk-
samhet, tillsammans med personer som tidigare arbetat 
för institutet eller tillsammans med någon av de forska-
re som idag är verksamma på institutet. Som framgått 
ovan sticker framför allt tre teman ut i bevakningen 
av institutets forskning under 2019: klimat, våldsbrott 
och värderingar.

I takt med verksamhetens expansion har IFFS avtryck i medier och andra sammanhang utanför aka-
demin också blivit mycket större. Institutets forskare medverkade frekvent i press, radio och TV, samt 
i sociala medier under året, och flera av institutets vetenskapliga rapporter låg till grund för en stor 
mängd svenska och internationella nyhetspubliceringar under 2019. Även flera av institutets semina-
rier och debatter letade sig in i nyhetsflödet.

Totala antalet citeringar, 2019

Rapporter
Utöver Med migranters röst har IFFS under året publicerat 
tre rapporter. Den under 2018 uppmärksammade Sveri-
gedemokraternas väljare gavs under 2019 ut på engelska. 
Rapporten Studies on Climate Ethics and Future Genera-
tions är en första samling arbetsrapporter från projekt-
gruppen Klimatetik och framtida generationer och samlar 
elva artiklar av IFFS-forskare som behandlar frågan om 
klimat, etik och värden utifrån forskarnas olika disci-
pliner. Arbetsrapporten The lure of power. Career paths 
and considerations among policy professionals in Sweden 
publicerades också under året och bygger på en studie 
där svenska politikers karriärer efter förtroendeuppdra-
gens slut kartlagts över en sexårsperiod.

Seminarieverksamhet
Seminarier där icke-forskare är den primära målgrup-
pen har under 2019 som tidigare år utgjort en betydande 
del av verksamheten. Under Almedalsveckan arrange-
rade IFFS två större seminarier, ett i anslutning till den 
ovan nämnda migrantrapporten och ett om ”individer 
vs. strukturer i klimatkrisens tid”, och utöver dessa ta-
lade institutets forskare på 17 programpunkter i Visby 
arrangerade av andra organisationer.

Forskarseminarierna som hålls varje vecka i institu-
tets lokaler i centrala Stockholm – under 2019 23 till 
antalet – är öppna för allmänheten, och därtill arrang-
erade IFFS flera konferenser och seminarier riktade mot 
en bred samhällsintresserad publik. Framtidsdagen, ett 
samarbete med Dagens Arbete och Kommunalarbeta-
ren, behandlade artificiell intelligens och arbetsmark-
nad under en heldag på Nalen med 207 deltagare.

Serien Offentliga samtal – forskare möter praktiker, ett 
samarbete mellan IFFS och Vetenskapsrådet, även det 
på Nalen, har under 2019 haft fyra halvdagskonferenser 
med olika teman där ny forskning presenterats: klyftan 
mellan stad och landsbygd, den urbana segregationen, 
svenska språkets utveckling samt om jakten på det rätta 
narrativet och berättelsens tilltagande makt i politiken. 

Finlandshuset, Svea Konferens, Nalen och Bio Capitol 
har använts för IFFS vetenskapsluncher, samt flera kvälls-
seminarier som bland mycket annat behandlat segrega-
tion, post-sanning och fake news. 

I maj arrangerades apropå Klimatpolitiska rådets rap-
port 2019 seminariet Rekommendationer för en effek-
tivare klimatpolitik, i samband med rådets första ut-
värdering av hur svensk politik klarar det övergripande 
klimatmålet. Riksbankens Jubileumsfonds årsbox Det 

nya Sverige presenterades på ett IFFS-seminarium om 
nya ytterligheter inom politiken. 

På institutets veckovisa forskarseminarium satsades 
precis som under 2018 stort på att bjuda in internatio-
nella forskarkollegor som då också har kunnat hålla fö-
reläsningar och delta i forskningsaktiviteter på andra 
lärosäten eller i andra delar av det svenska samhället. 
Ett sätt för IFFS att med samverkan berika kunskaps-
produktionen i Sverige i stort, både i och utanför fors-
karvärlden.

Digitala plattformar
Webbplatsen är institutets främsta plattform för att 
spegla verksamheten och under hösten 2019 fick den 
en ny form i linje med den nya visuella identitet som ar-
betades fram under vår och sommar. Arbetet med en ny 
och för resultatpresentation mer funktionell webbplats 
fortsätter under 2020, så att podd-, video- och interaktiva 
produktioner lättare och snabbare kan tillgängliggöras 
för allmänhet och forskarkollegor. 

Under 2019, som tidigare år, har flera IFFS-seminarier 
filmats av UR och sänts i Kunskapskanalen och publi- 
cerats på UR Play. Mest populära av de produktioner 
som publicerats på IFFS youtube-kanal var seminarier-
na Berikas eller utarmas det svenska språket? och, Hur 
påverkar de starka berättelserna oss. Av poddarna var 
under 2019 A climate bank to combat climate change 
– an interview with John Broome, den mest lyssnade.

Facebook har blivit en allt viktigare kanal för sprid-
ning av såväl IFFS aktiviteter som annat material och 
under sommaren 2019 startades ett instagram-konto 
som är under utveckling. Under året lanserades också 
bloggen AI Futures av forskarna på institutets nystartade 
AI-center, inom ramen för temat Nya teknologier och 
mänsklighetens framtid. Bloggen är ett steg in i en allt 
mer interaktiv och global diskussion om AI:s påverkan 
på samhälle och människa, men syftar framför allt till 
att snabbt nå ut med nya forskningsresultat till andra 
forskare, opinionsbildare, politiker och tjänstemän som 
arbetar med beslutsfattande om eller utveckling och 
användning av artificiell intelligens.
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Delta i diskussioner om framtider

https://www.facebook.com/framtidsstudier/
https://www.instagram.com/institute_for_futures_studies/
https://twitter.com/Framtidsstudier
https://www.mixcloud.com/Institutet_for_Framtidsstudier/
https://www.youtube.com/channel/UCSJgsIqHO28d2PZZQaaYHvw

