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Verksamheten på Institutet för framtidsstudier (IFFS) 
har under året på gott och ont varit starkt påverkad av 
coronapandemin. Den dramatiska utvecklingen ställ-
de stora krav på forskare, verksamhetsstöd och kom-
munikationsenhet att snabbt ställa om för att fungera 
optimalt under nya och besvärliga omständigheter. 
Samtidigt har intresset från myndigheter och medi-
er för institutets kunskapsproduktion varit större än 
någonsin.

Under våren lades stora delar av både forskning, kom-
munikation och verksamhetsstöd om för att fokusera 
på pandemin och dess konsekvenser och på hur institu-
tet kunde bidra till bästa möjliga kunskapsunderlag för 
hantering av situationen på kort och lång sikt. Många 
av IFFS forskningsprojekt har direkt relevans för frågor 
om hantering och följder av pandemin, och flera av 
forskarna har både bidragit till och förändrat debat-
ten (se institutets coronasida iffs.se/corona). En extra 
satsning på utåtriktad verksamhet och kommunikation 
av pandemirelevanta forskningsresultat gjordes under 
våren och pågår fortfarande. Och ett antal nya forsk-
ningsprojekt relaterade till pandemin har startats, läs 
mer om detta i kapitel 2.

En självklar uppgift för institutet är att försöka belysa 
och skärpa bilden av de långsiktiga konsekvenserna av 
pandemin och vilka framtida möjligheter och utma-
ningar den kommer att medföra. Resultat från forsk-
ning som redan pågick på institutet – om demokratins 
förnyelse, basinkomst, artificiell intelligens i arbetslivet, 

myndighetsstyrning, prioriteringar i sjukvården, kli-
matförändringen och mycket annat – behövs i såväl 
nationella som globala diskussioner om hur samhällen 
ska se ut efter pandemin.

Trots pandemins alla hinder för normal verksamhet har 
IFFS haft ett intensivt forskningsår präglat av en lång 
rad utåtriktade aktiviteter. Under hösten 2020 drevs 
totalt 42 externt finansierade forskningsprojekt och 
uppdrag vid IFFS. Institutet genomförde under året 23 
utåtriktade arrangemang och 14 forskarseminarier, en 
nedgång avseende de senare men en uppgång avseende 
de förra – vilket speglar pandemins påverkan och de 
omprioriteringar som gjordes. 

IFFS forskning rönte under 2020 större medial upp-
märksamhet såväl i Sverige som internationellt än 
någonsin tidigare. Redan under våren växte det inter-
nationella mediala intresset för den svenska pandemi–
strategin snabbt, vilket inte minst visas av att artikeln 
”The Swedish Exception?” av undertecknad och Erik 
Angner (även publicerad i svenska Kvartal) nu har nått 
över 70 000 läsare över hela världen. Institutets forskare 
har varit mycket aktiva i samhällsdebatten som upp-
stod i pandemins spår och har bidragit med expertis 
och nya perspektiv. Sedan pandemin bröt ut i slutet 
av februari 2020 har institutets forskare medverkat i 
drygt 100 artiklar i svensk press (varav ca 40 i riksmedia) 
och över 60 inslag i TV, radio eller podcasts. Ämnena 
har, bland annat, rört värdering av människoliv, pri-
oriteringar i sjukvården och psykologiska aspekter av 
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pandemin. Även IFFS egna kanaler har under året sett 
en stor uppgång i trafiken och räckvidden har mer än 
fördubblats under året.  

IFFS forskare har förstås också deltagit flitigt i debat-
ten även om andra frågor, som våldsbejakande extre-
mism och organiserad brottslighet, klimatutmaningens 
tillspetsning och institutets allt mer aktuella forskning 
om eliter och uppdragsflöden mellan näringsliv och po-
litik. Forskningsrapporten Basinkomstens nya våg (se 
www.iffs.se/publikationer/bocker/) fick bred medial 
uppmärksamhet, delvis i och med att debatten tog ny 
fart på grund av pandemin. Det mediala genomslaget 
för forskningen visar tydligt institutets samhällsrelevans 
och växande roll i den offentliga debatten. Etableringen 
av en kommunikationsavdelning under 2019 har visat 
sig vara en strategiskt viktig satsning, dels genom det 
redaktionella stöd som därefter kunnat erbjudas forskar-
na i alla former av mediekommunikation, dels genom 
den snabba omställningen till pandemioptimala digitala 
seminarie-medier som avdelningen drev fram – något 
som underlättades av den klimatmotiverade utbyggna-
den av videokonferensutrustningen som gjordes 2019. 
Läs mer om detta arbete i kapitel 4. 

Glädjande är också att institutet under 2020 beviljades 
14 nya externa anslag för projekt och uppdrag. Institutet 
blickar nu med tillförsikt fram mot det första året med 
det nya forskningsprogrammet Mänsklighetens vägval – 
demokrati, teknik, samhälle och framtida generationer 
(2021–2026).
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Professor i praktisk filosofi
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Forskning för framtiden
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När det stod klart att covid-19-epidemin skulle bli en 
pandemi och påverka världen för lång tid framöver 
styrde många av institutets forskare om sin verksam-
het. Nya forskningsprojekt tog form och våra forskare 
deltog på bred front i samhällsdebatten. 

En del av forskningen om covid-19 har studerat hur 
människor reagerat. Efterföljs rekommendationer? Hur 
upplevs risken att bli smittad? Hur ser förtroendet för 
myndigheter ut? 

I april/maj initierade IFFS tillsammans med Högsko-
lan Dalarna och Mälardalens högskola en enkätstudie 
som genomfördes av opinionsinstitutet Novus för att 
söka svar på den sortens frågor. Undersökningen visa-
de bland annat att förtroendet för myndigheter och 
sjukvården var högt, men också att hela 56 procent av 
de tillfrågade inte var oroliga för att själva drabbas av 
viruset. Dessutom trodde 17 procent av de tillfrågade 
att de redan haft sjukdomen och var tredje uppgav att 
de hade haft lindriga symtom. 

”Risken är därmed uppenbar att den nödvändiga för-
siktigheten och respekten för pandemin viker”, skrev 
Bi Puranen, generalsekreterare i World values survey 
och forskare på IFFS, på DN Debatt där studien pre-
senterades.

Beteenden, attityder och reaktioner har också stått 
i fokus för psykologiforskaren Kirsti Jylhä som tidigt 
i pandemin startade projektet Psykologiska aspekter av 
coronapandemin, i syfte att undersöka vilka känslor och 
tankar krisen orsakar och hur de åtgärder som är avsedda 
att begränsa spridningen av coronaviruset upplevs. 

– Vi studerar också om coronakrisen påverkat vär-
deringar och till vilken utsträckning människor föl-
jer rekommendationerna. Pandemin påverkar oss på 
alla möjliga plan, men upplevelsen varierar mellan 
människor. För att fånga den variationen, och till exem-
pel riskfaktorer för större oro, så analyserar vi även hur 
olika faktorer som till exempel kön, ålder och personlig-
hetsegenskaper påverkar hur man upplever pandemin, 
säger Kirsti Jylhä. 

Projektet är pågående och resultat kommer presen-
teras under 2021. 

Covid-19 har drabbat vissa grupper värre än andra. 

Trångboddhet, generationsboenden där yngre lever 
ihop med äldre släktningar, befolkningstäthet och andra 
demografiska förhållanden påverkar smittorisken. De-
mografen Martin Kolk var under hösten medförfattare 
till den första studien som undersökte justerade data på 
individnivå om hur boendesituationen påverkar död-
ligheten i covid-19 bland äldre. Studien kunde konstatera 
att dödligheten bland äldre som lever ihop med yngre 
i arbetsför ålder löper större risk att dö i covid-19 än de 
som bor själva eller ihop med en make/maka. 

– Den ökade risken hos de äldre som bor med yngre 
personer tyder på att de kan ha haft det svårare att iso-
lera sig från smittan i samhället under perioden. Det är 
bra att ta hänsyn till när man utvecklar strategier för 
just denna grupp, säger Martin Kolk.

I vissa grupper där generationsboenden är vanliga-
re har dessutom myndigheter haft svårt att nå ut med 
information. I ett projekt på IFFS som startades under 
hösten 2020, lett av Bi Puranen, utvärderas därför en 
metod för kommunikation där specialtränad hem-
tjänstpersonal intervjuar äldre och deras anhöriga på 
sitt hemspråk.

Pandemin har också synliggjort hur sammankopp-
lad varje individ är med kollektivet. Individuella hand-
lingar, eller underlåtelser att handla, och dessas konse-
kvenser för det större kollektivet har kanske aldrig varit 
mer uppenbara. En diffus känsla i halsen på morgonen 
som annars knappt hade ägnats en tanke, har under 
året tvingat snart sagt varje individ att reflektera över 
kollektivets väl och ve. Situationer där kollektivet skulle 
gagnas av att alla utförde en viss handling – till exempel 
att stanna hemma från jobbet vid minsta tvekan – men 
där enskilda individer inte har tillräckliga incitament att 
handla kallas för sociala dilemman. Trots vikten av att 
undvika sociala dilemman finns idag inte många studier 
om hur sådana situationer påverkas av interventioner. 
I projektet, Effekterna av covid-19 på sociala normer och 
samarbete, ska filosofen Giulia Andrighetto studera de 
informella regler – sociala normer – som föreskriver vad 
vi borde eller inte borde göra i en viss situation, eftersom 
sådan normbildning och värderingsutveckling visat sig 
vara särskilt viktig för att lösa just sociala dilemman. I 

Pandemi, kunskap, utveckling   
– ett annorlunda forskningsår
I kristider ökar behovet av solid kunskap och ansvarsfull förmedling av nya rön. Under året har IFFS därför 
på många sätt ställt om verksamheten för att kunna bidra med insikter om pandemins effekter och göra 
samhället bättre förberett inför nästa kris.
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projektet, startat i december 2020 och pågående till och 
med september 2021, använder hon sig av covid-19-pan-
demin för att studera hur just sjukdomshot förändrar 
normer och därmed människors förmåga att lösa sociala 
dilemman. 

Viruset har inte bara spridit sjukdom utan även lett till 
en flodvåg av information som sköljt över världen. I pan-
demins inledning var informationen från myndigheter 
om viruset begränsad, men människors informationsbe-
hov var stort. Många vände sig till sociala medier för att 
leta information och råd om den nya sjukdomen. Men 
här har råden och rekommendationerna inte bara kom-

mit från etablerade experter utan också andra, icke-eta-
blerade experter har spridit åsikter om hur myndigheter 
och människor bör agera. I projektet Coronaexperterna 
studerar organisationsforskaren Anna Tyllström den här 
informationsströmmen, starkt präglad av sociala medi-
er, för att undersöka vilka som hörs, vad de förmedlar 
samt vad som får människor att lyssna och sprida deras 
budskap. Projektet kan ge en insikt i hur expertis skapas 
och betraktas i tider av samhälleliga kriser, och hur andra 
aktörer än de etablerade agerar före och vid sidan av de 
”gamla” expertinstitutionerna.

Giulia Andrighetto, Bi Puranen (foto: Peter Sjödin), Martin Kolk (foto: Cato Lein), Kirsti Jylhä och Anna Tyllström (foto: Cato Lein).
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Klimatetik och framtida generationer
Vad bör den nuvarande generationen göra åt klimatföränd-
ringarna, givet att våra val inte bara påverkar livsvillkoren 
för framtida generationer utan också vilka och hur många 
människor som kommer att existera? Hur mycket naturre-
surser bör vi till exempel spara åt personer som kommer 
att leva långt efter vår livstid? Frågor som dessa utgör en 
stor utmaning för våra 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, bland annat filosofi, 

statsvetenskap, ekonomi, sociologi och demografi, som 
tillsammans undersöker de värden och principer som bör 
reglera relationerna mellan generationer. 

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond  
Projektledare: Gustaf Arrhenius
Biträdande projektledare: Krister Bykvist och Göran Duus-Otter-
ström 
Övriga: Katharina Berndt Rasmussen, Paul Bowman, Geoffrey 
Brennan, John Broome, Cecilia Byström, Karin Bäckstrand, Timot-
hy Campbell, Simon Caney, Erik Carlson, Roger Crisp, Partha Das-
gupta, Malcolm Fairbrother, Elizabeth Finneron-Burns, Marc Fleur-
baey, Hilary Greaves, Johan E. Gustafsson, Anders Herlitz, Clare  

Forskningsprojekt
Här redogörs kort för de aktiva forskningsprojekt och uppdrag som IFFS förvaltade under 2020. Många 
projekt är temaöverskridande men återfinns här bara under ett av forskningsprogrammets fem övergripande 
teman, sorterade i storleksordning. Efter varje projekt listas de personer som deltog i projektet under 2020, 
det vill säga forskare, forskningsassistenter och administrativ personal. Bland dem finns såväl anställda 
som affilierade forskare.

TEMA

Vårt ansvar gentemot framtida generationer
Nuvarande generationers agerande kan få stora konsekvenser för förutsättningarna för mänskligt liv mycket långt in i 
framtiden. Insikten om situationens allvar har utvecklats under de senaste hundra åren, och väcker angelägna frågor 
om rättvisa över generationer. De klassiska rättviseteorierna och moralprinciperna tar inte hänsyn till att dagens hand-
lingar kan påverka inte bara framtida människors livsvillkor, utan också antalet människor och vilka människor som 
kommer att leva i framtiden. Temats mål är att söka rimliga svar på hur våra plikter gentemot framtida generationer 
är beskaffade och hur vi ska värdera framtida liv och levnadsförhållanden i våra politiska beslut. 

Forskningsledare: Gustaf Arrhenius, vd och professor i praktisk filosofi och Krister Bykvist, professor i praktisk filosofi.
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Heyward, Robert Huseby, Martin Kolk, Jeff McMahan, Julia Mosqu-
era, Edward Page, Wlodek Rabinowicz, Melinda Roberts, Joseph 
Roussos, Katie Steele, H. Orri Stefánsson, Stéphane Zuber.
Tidsplan: 2018–2023 
Beviljat anslag: 40 930 000 SEK 

Att undersöka och övervinna de psyko- 
logiska hindren för klimatåtgärder
Förekomsten av globala klimatförändringar stöds idag av 
omfattande vetenskapliga bevis. Så varför ser vi inte mer 
ambitiösa klimatåtgärder på nationsnivå? Varför finns det 
fortfarande så mycket motstånd mot beteendeförändring-
ar som avsevärt skulle minska de personliga utsläppen av 
växthusgaser? Och vad betyder det att vara klimatförne-
kare? Det här projektet undersöker de psykologiska barri-
ärerna för klimatåtgärder och motståndet mot att utveckla 
åtgärder för ett mer klimatvänligt beteende hos såväl be-
slutsfattare som allmänhet. Forskningsfrågorna besvaras 
genom två korrelationsstudier och en experimentell studie 
som genomförs parallellt i fyra olika länder (Sverige, Stor-
britannien, Nya Zeeland och USA). 

Finansiär: Vetenskapsrådet 
Projektledare: Kirsti Jylhä  
Tidsplan: 2019–2022
Beviljat anslag: 3 150 000 SEK 

Tipping point
Konstnärlig gestaltning ger nya möjligheter att nå ut och 
kommunicera centrala frågeställningar rörande miljö, etik 
och ansvar. Detta kommunikationsprojekt tar avstamp i det 
sexåriga forskningsprojektet Klimatetik och framtida gene-
rationer. Konstnärsduon Bigert & Bergström och filmaren 
Staffan Julén leder arbetet och har stöd av ett vetenskapligt 
råd med forskare knutna till forskningsprojektet. Resulta-
tet kommer att bli ett multikonstverk som visualiserar de 
komplexa interaktionerna mellan å ena sidan våra beslut 
idag, och å andra sidan liv, livsvillkor och klimatförändringar 
i framtiden. 

Finansiär: Formas 
Projektledare: Staffan Julén
Övriga: Mats Bigert, Lars Bergström 
Tidsplan: 2019–2023 
Beviljat anslag: 1 760 015 SEK 

Befolkning och de globala målen 
Det här planeringsprojektet undersöker en fråga som ofta 
försummas i debatten om hur de globala målen ska kunna 
nås: befolkningstillväxten. Bör befolkningspolicy användas 
som medel för att uppnå de globala målen? Hur väger de 
positiva värdena som är knutna till individers rätt att alstra 
barn i förhållande till dess negativa klimateffekter? Genom 
ett antal workshops där forskare möter olika samhällsak-
törer vill projektet komma närmare ett svar på frågan om 
vilken roll befolkningspolicy kan ha i förhållande till de glo-
bala målen.

Finansiär: Formas 
Projektledare: Olle Torpman 
Övriga: Eric Brandstedt, Henrik Andersson 
Tidsplan: 2018–2020
Beviljat anslag: 1 164 510 SEK 

Partnerskap och deltagande i imple-
menteringen av Agenda 2030 och i 
den globala hållbarhetsstyrningen
De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030 och FN:s hög-
nivåforum för hållbar utveckling representerar en milstolpe 
i den globala miljöpolitiken. De första 15 substantiella må-
len i Agenda 2030 fokuserar på vad som behöver göras 
(bekämpa fattigdom, begränsa klimatförändringar, etc) 
medan de sista två processmålen betonar hur det ska 
genomföras. Detta projekt undersöker sambanden mellan 
substansmålen och processmålen på tre olika policyom-
råden samt hur målen kan samverka för att åstadkomma 
en långsiktig förändring mot ett hållbart samhälle. Både 
kvantitativa och kvalitativa metoder som statistisk analys 
används i kartläggningen av partnerskapen.

Finansiär: Formas
Projektledare: Karin Bäckstrand
Övriga: Faradj Koliev
Tidsplan: 2019–2020
Beviljat anslag: 726 872 SEK
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Ny syn på individens   
roll i klimatomställningen 
Trots att världens regeringar har arbetat med klimatut-
maningen sedan början av 1990-talet har de globala ut-
släppen av koldioxid ökat ca 50 procent mellan 1990 och 
2016. Institutets största program, Klimatetik och framtida 
generationer, en samling projekt om olika aspekter av den-
na utmaning, gick under 2020 gick in på sitt tredje år. 

Samma år drabbades världen av covid-19-pandemin 
som i egenskap av global kris krävde omedelbar upp-
märksamhet och politiska åtgärder. FN:s planerade kli-
matkonferens COP26 blev uppskjuten och medierna 
riktade ljuset mot epidemiologer, sjukhus och icke ex-
isterande beredskapslager. Samtidigt aktualiserade pan-
demin flera av de frågor klimatutmaningen handlar om.

– Covid-19-pandemin och klimatförändringarna 
utgör två helt olika typer av problem, säger moralfilo-
sofen Krister Bykvist, forskningsledare vid IFFS. Men 
pandemin har ändå visat hur stor klimatutmaningen 
verkligen är. När världens länder ”stängde ner” och den 
ekonomiska aktiviteten avstannade fick vi rätt tempo 
i utsläppsminskningen. Men hur lyckas vi med årliga 
minskningar i samma storleksordning utan att sänka 
livskvaliteten, i synnerhet i de fattiga delarna av världen?

Denna fråga, hur övergången till ett hållbart sam-
hälle ska ske rättvist, blir allt mer aktuell och kommer 
vara prioriterad i institutets moralfilosofiska forskning. 
En annan fråga är hur samhällen ska anpassa sig till de 
förändringar som kommer oavsett om vi lyckas bromsa 
utsläppen eller ej. Vem har rätt att ställa krav på ändliga 
resurser och vem ska stå för notan? Frågorna diskuteras 
inte bara av forskare, politiker och aktivister utan av en 
allt bredare delar av samhället. I början av 2021 dömde 
till exempel en fransk domstol den franska regeringen 
till 1 euro i böter för att ha övertrasserat den aviserade 
kolbudgeten 2015–2018.

– Det blir allt vanligare att olika intressegrupper el-
ler medborgarinitiativ går den juridiska vägen för att 
tvinga sina stater att leva upp till de egna miljöambi-
tionerna, säger statsvetaren Göran Duus-Otterström. 
Det återstår att se om det är en effektiv väg att gå för att 
sänka utsläppen men det väcker intressanta frågor. Kan 
man till exempel stämma för klimatskador? Och är det 
rätt att en mindre, icke-vald grupp personer går förbi 
det parlamentariska systemet på det sätt som skedde i 
Frankrike?

Politikers möjligheter att svara på klimatförändringar-
na är beroende av stöd i befolkningar, på samma sätt som 
de varit beroende av befolkningars vilja att följa råd och 
riktlinjer för att hindra spridningen av covid-19. En viktig 
del av IFFS klimatprogram undersöker därför attityder 
i samhället både i relation till miljöpolitiska förslag och 
grad av omsorg om framtida generationer. I projektet 
Att undersöka och övervinna de psykologiska hindren för 

klimatåtgärder studerar Kirsti Jylhä, forskare i psykologi, 
motståndet mot klimatåtgärder och ett mer klimatvän-
ligt beteende hos såväl beslutsfattare som allmänhet. Hon 
har kontakt med forskare i flera länder för att kunna 
jämföra resultat mellan olika kulturella kontexter, och 
det har under året visat sig ge betydelsefulla insikter.

– Det finns mycket forskning som visar att det finns en 
koppling mellan politisk orientering och klimatförnekel-
se, till exempel att de grupper som politiskt lutar åt höger 
är emot klimatåtgärder i högre grad. Men det spännande 
är att ju fler länder vi tittar på, desto tydligare blir det att 
det inte finns någon generell koppling mellan ideologi 
och klimatskepticism. I Brasilien finns ingen koppling 
mellan politisk orientering och förnekelse, däremot mel-
lan förnekelse och synen på sociala hierarkier. I Hong 
Kong däremot finns inga av dessa kopplingar, däremot 
mellan förnekelse och synen på hierarkier mellan männ-
iska och djur och natur, säger Kirsti Jylhä.

Att klimatförnekelse skulle utgöra ett problem vid 
införandet av klimatåtgärder är också något som visat 
sig kunna nyanseras. På gruppnivå finns det en koppling 
mellan klimatförnekelse och mindre agerande, men på 
individnivå bör man undvika att dra sådana slutsatser. 

– I Finland har vi tittat på vilka känslor människor 
själva anser ha aktiverat dem till klimatåtgärder. Käns-
lor som ångest eller hopp nämns ofta men det är också 
ganska många som upplever att till exempel skepticism 
eller ointresse har fått dem att agera mer hållbart. Vi 
ska undersöka det närmare, men det vi sett hittills tyder 
på att det inte finns någon anledning att säga att vissa 
känslor är fel eller rätt när det gäller klimatfrågan. Det 
är inte nödvändigtvis viktigt att känna på något specifikt 
sätt för att bli motiverad till ett klimatvänligt beteende.

Insikterna i projektet har givit lärdomar inför vidare 
forskning. Interkulturella och kvalitativa studier som 
undersöker vad som på individnivå står i vägen för ett 
klimatvänligt beteende kan vara viktiga vägar att gå.

– Jag känner en allt större ödmjukhet inför hur 
människor känner 
och tänker kring 
klimatet. Att hitta 
rätt sätt att kom-
municera klimat-
åtgärder framstår 
också som en allt 
större utmaning. 
Det har verkligen 
blivit tydligt att 
vi forskare måste 
ta hänsyn till den 
kulturella kontex-
ten för att kunna 
ge evidensbaserade 
råd när det gäller 
klimatåtgärder.
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Underjordisk politik: de policy- 
professionellas 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? Här undersöks en grupp 
som kallas ”policyprofessionella” och som finns i till exem-
pel Regeringskansliet, i partierna på europeisk, nationell, 
regional och lokal nivå, i PR-byråer och tankesmedjor. Pro-
jektet beskriver deras arbete som av ”glokal” karaktär; de 
arbetar ofta med globala frågor men är beroende av sina 
lokala nätverk och sitt lokala kunnande för sin framgång. 
Deras karriärer styrs av möjligheterna att påverka samtiden 
och att befinna sig i maktens centrum, snarare än av en 
strävan efter hög inkomst och status, och där ingår inte 
heller en önskan att bli folkvald.

Finansiär: Vetenskapsrådet 
Projektledare: Stefan Svallfors 
Övriga: Corrie Hammar, Tilda Henriksson, Malva Tyllström 
Tidsplan: 2015–2020
Beviljat anslag: 9 000 000 SEK 

Den värsta lögnen är den   
dokumentära – vad innebär ett  
subjektivt dokumentärfilmsspråk 
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 konstnär-
lig forskning. Långfilmen LYUBOV-Kärlek på ryska, jämförs 
med Svetlana Aleksijevitjs kommande bok på samma tema 
och analyseras utifrån genrernas och konstnärernas sub-
jektiva urval och gestaltning. Projektet tar sig an begrepp 
som ”verklighet”, ”dokumentär”, ”fakta” och ”sanning”, 
begrepp som idag är både omstridda och under omför-
handling som följd av nya teknologier, nya medier och 
betydande politiska och populärkulturella förändringar. 

Finansiär: Vetenskapsrådet  
Projektledare: Staffan Julén 
Tidsplan: 2018–2021 
Beviljat anslag: 6 900 000 SEK 

TEMA 

Demokrati för det 21:a århundradet
Vem ska få rösta om vad? Var går gränserna för demokratin? Är demokratin alltid det bästa styrelseskicket? De 
senaste trettio åren har flera länder bytt politiskt system till någon form av demokrati, men samtidigt har multinatio-
nella företag och överstatliga organisationer som till exempel EU, ökat sin makt på demokratiskt valda regeringars 
bekostnad. Trenden är också att väljarnas missnöje med politiska partier ökar och att valdeltagandet minskar. Idéerna 
om demokratins principer kan behöva omprövas, vilket öppnar för nya spännande sätt att förstå demokrati som har 
konsekvenser för hur vi ska kunna utveckla den inför framtiden. 

Forskningsledare: Gustaf Arrhenius, vd och professor i praktisk filosofi, Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning 
och Folke Tersman, stf. vd och professor i praktisk filosofi.
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Demokratins avgränsningsproblem
Den politiska utvecklingen under de senaste trettio åren 
och de globala miljöproblem som mänskligheten står inför 
tvingar oss att ställa frågor om gränserna för demokratiskt 
styre och dess värdemässiga grund. Avgränsningsproble-
met – 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 prin-
ciper, samt hur de ska förstås och tillämpas. Projektet för 
samman forskare från en rad olika discipliner i syfte att 
belysa de filosofiska, legala, ekonomiska och politiska as-
pekterna av avgränsningsproblemet.

Finansiärer: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW)  
Projektledare: Gustaf Arrhenius 
Övriga: Vuko Andric, Ludvig Beckman, Katharina Berndt Ras-
mussen, Paul Bowman, Klas Markström 
Tidsplan: 2017–2021
Beviljat anslag: 5 170 000 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 allvar-
liga organisatoriska problem, som brist på vårdplatser, brister 
i arbetsmiljö och bemanning, samt att ge vård på lika villkor. 
För att förbättra styrningspraktiken beställer såväl staten som 
regioner kunskapsunderlag i form av rapporter och utred-
ningar, vilka kan leda fram till och ligga till grund för beslut 
och ge dem legitimitet. Projektet kartlägger och analyserar 
kunskapsunderlag som berör ledning, styrning och organi-
sering av hälso- och sjukvården, samt undersöker på vilka 
grunder dessa kunskapsunderlag har kommit till och använts. 

Finansiär: Forte 
Projektledare: Erica Falkenström 
Tidsplan: 2018–2022
Beviljat anslag: 4 917 000 SEK + 690 000 SEK

Företag som politiska aktivister:  
omfattningen och uppkomsten av  
politiskt ansvarstagande bland företag 
Politiskt ansvarstagande (CPR, Corporate  Political  Re-
sponsibility) avser lobbyverksamhet som ämnar påverka 
politiska utfall i frågor som rör kulturell mångfald, miljö, livs-
stilsval, nationalism och invandring. Detta går tvärt emot 
den gängse uppfattningen att företagslobbying går ut på 
att öka vinsterna genom att påverka i frågor som har direkt 
koppling till kärnverksamheten. Syftet med projektet är att 
kartlägga omfattningen av CPR och förstå olika företags 
bevekelsegrunder för denna typ av lobbying.  

Finansiär: Vetenskapsrådet  
Projektledare: Niels Selling 
Tidsplan: 2019–2023 
Beviljat anslag: 3 150 000 SEK 

Sekvenser under    
demokratiseringsprocesser 
Varför lyckas vissa demokratiseringsförsök och andra 
inte? Varje år spenderas miljoner på att stötta demokrati 
i världen med väldigt lite evidens för vilket stöd som gör 
skillnad. Projektet försöker identifiera vilka händelseför-
lopp som leder till full, stabil demokrati och vilka som slutar 
i bakslag. Projektet formulerar metoder för att beskriva 
sekvenser av händelser på ett sätt som gör att frågor 
om kausalitet hamnar i nytt ljus. Det som framgått är att 
statistiken kan bekräfta tidigare studier som bland annat 
visat på betydelsen av ekonomisk utveckling och utbild-
ning för möjligheten till lyckade demokratiseringsförsök. 
Vissa nyckelreformer behöver vara på plats för att stödet 
till demokratisering ska lyckas.

Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse  
Projektledare: Patrik Lindenfors 
Tidsplan: 2018–2021
Beviljat anslag: 2 900 000 SEK 

Vad är beteendeekonomin   
och nudge-programmet?
Beteendeekonomi och nudge-programmet – ett icke parti-
politiskt 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. Projektets slutsats är inte att beteendeeko-
nomin är oproblematisk, utan att dess problem i mångt och 
mycket är desamma som föregångarnas. Projektet kom-
mer att utmynna i en bok som argumenterar för att bete-
endeekonomin och nudge-programmet skiljer sig mindre 
från den mer ortodoxa nationalekonomin än många tror. 

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond 
Projektledare: Erik Angner 
Tidsplan: 2019–2020 
Beviljat anslag: 1 464 000 SEK 

Demokrati och framtida generationer 
Detta projekt undersöker vilken effekt dagens politiska 
åtgärder har på framtida generationer och i vilken mån 
de kräver att framtida människor representeras i samtida 
demokratiska institutioner – exempelvis genom en om-
budsman för framtida generationer. Inom ramen för den 
sortens frågeställningar undersöker projektet mer speci-
fikt de föreslagna lösningarna till avgränsningsproblemet 
(se projektet Demokratins avgränsningsproblem).  

Finansiär: Alexander von Humboldt-Stiftung 
Projektledare: Vuko Andric 
Tidsplan: 2018–2020 
Beviljat anslag: 850 000 SEK
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Vem har makten över sjuk- 
vårdens kunskapsunderlag?
Svensk hälso- och sjukvård har under flera år uppvisat 
organisatoriska brister som manifesterat sig i ökade 
väntetider, brist på vårdplatser, svårigheter att rekry-
tera och behålla kvalificerad personal, och bristande 
möjlighet att ge vård på lika villkor. Detta har påtalats 
av såväl vårdpersonal som vårdsökande under lång tid 
och under 2020 gjorde covid 19-pandemin att bristerna 
blev än mer uppenbara.

I projektet Makten över kunskapsunderlagen riktas lju-
set mot det faktum att de beslut som lägger grunden för 
hur verksamheterna ska fungera fattas av politiker och 
administratörer, snarare än av dem som utför den fak-
tiska vården. För att besluten ska bli så bra som möjligt 
beställer såväl stat som regioner löpande rapporter och 
utredningar som ska fungera som kunskapsunderlag, 
och under 2020 har projektets forskare kartlagt produ-
centerna av ett stort antal sådana underlag.

– Trots att en stor mängd kunskapsunderlag om 
hälso- och sjukvårdens styrning beställs tycks inte or-
ganisationsproblemen kunna lösas eller ens minskas. 
Beror detta på att de kunskapsunderlag som beställs 
inte används, eller är kunskapsunderlagen i sig själva 
för svaga eller rent oanvändbara? säger projektledaren 
Erica Falkenström, forskare i pedagogik.

Målet i projektet är att kunna föreslå principer för 
hur kunskapsunderlag bör beställas, produceras och 
användas. Vad bör man tänka på och vad ska man und-
vika i denna process? 

– Vi kan se att expertrapporter om hälso- och sjuk-
vårdens styrning produceras i ganska små nätverk av 
experter från ett mycket snävt urval akademiska discipli-
ner, framförallt företags- och nationalekonomi. Vi kan 
också konstatera att rapporterna bygger på och refererar 
till varandra. Det senare kan vara bra för att det gör det 
möjligt att bygga en gemensam kunskapsbas, men dåligt 
för att det finns risk för grupptänkande och att väsent-
liga perspektiv tappas bort, säger Erica Falkenström.

Dessa resultat påminner på flera punkter om det som 
kom fram i projektet Underjordisk politik som avslutades 
under året och studerade en grupp tjänstemän som fick 

namnet policyprofessionella. Stefan Svallfors, forskare 
i sociologi, som drev projektet deltar även i detta.

– Även här framtonar till exempel den stora bety-
delsen av nätverk, både i framtagandet av underlagen 
och i det genomslag de får. Den stora skillnaden lig-
ger främst i vilken typ av experter som är aktuella. De 
policyprofessionella är experter på politiken själv och 
hur man påverkar. Det vi ser här är istället experter på 
ledning och styrning, som inte sällan har en lite oklar 
ställning mellan forskning, myndighetsutövande och 
konsultande, säger Stefan Svallfors.

Det stresstest som pandemin har utsatt hälso- och 
sjukvården för har gjort det tydligt att det finns brister i 
den svenska kris- och pandemiberedskapen. Projektet har 
därför fått medel för att också titta närmare på de statliga 
och regionala policydokument som rör just denna.

– Vi kommer undersöka om policydokumenten för-
mår identifiera etiska problem på organisatorisk nivå 
och bedöma mottagarnas förutsättningar att efterleva 
de rekommendationer som ges, säger Erica Falken-
ström. Detta är helt grundläggande för att sjukvårdens 
och äldreomsorgens medarbetare ska kunna ta prak-
tiskt och etiskt ansvar i den dagliga verksamheten.
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Ramverk för att förstå hur   
artificiell intelligens sprids
För att kunna avgöra vilka etiska, sociala och miljömässiga 
effekter artificiell intelligens har på olika samhällsområden 
behöver vi vetenskapligt underbyggda metoder för att för-
utsäga hur spridningen utvecklas. Några sådana ramverk 
finns inte. Och syftet med detta projekt är att utveckla ett 
sådant i form av en matematisk modell som sedan ska 
kunna användas för att identifiera spridningshastigheten 
hos en rad nya applikationer och utvärdera dess sociala 
konsekvenser. På så sätt blir det möjligt att identifiera sto-
ra potentiellt negativa förändringar som riskerar att snart 
vara ett faktum, men också positiva förändringar som med 
nuvarande styrsystem skulle dröja.

Finansiär: Wallenbergstiftelserna 
Projektledare: Pontus Strimling
Övriga: Emma Engström, Minna Persson, Jennifer Viberg 
Johansson
Tidsplan: 2020–2024
Beviljat anslag: 6 000 000 SEK 

Kan användandet av artificiell   
intelligens i rekryterings- 
processen leda till ökad inkludering  
av missgynnande grupper?    
En studie av svenska företag 
Artificiell intelligens förväntas förändra jobbrekryteringen 
genom ”intelligenta” algoritmer som kraftigt effektiviserar 
bedömningsprocessen och minskar förekomsten av dis-
kriminering. Det finns emellertid en del som tyder på att 
dessa algoritmer tvärtom kan reproducera de fördomar 
som redan finns i det samhälle där de används. Det har 
ännu inte genomförts några empiriska studier av effekter-
na av rekrytering med algoritmer i verkliga organisationer, 
varken i Sverige eller i andra länder. Syftet med det här 
projektet är att börja fylla denna betydande kunskapslucka 
genom att studera effekterna av implementering av AI i 
rekryteringsprocessen i svenska företag. 

Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektledare: Moa Bursell
Tidsplan: 2020–2023
Beviljat anslag: 4 350 000 SEK 

TEMA 

Nya teknologier och mänsklighetens framtid
Utvecklingen av nya teknologier förändrar våra liv i grunden och på många olika sätt. De förändringar som nya tekno-
logier kan föra med sig under 2000-talet kommer sannolikt bli mer avgörande för vårt sätt att leva än vad 1900-talets 
nya teknologier blev. Kombinationen av stora mängder information, kraftfulla datorer och artificiell intelligens öppnar 
för en mängd möjligheter som kan påverka alla delar av våra liv – arbete, transporter, fritid, kärlek, sex, hälsa. Syftet 
med forskningen i detta tema är att försöka förstå hur dessa nya teknologier formar vår framtid.

Forskningsledare: Pontus Strimling, docent i nationalekonomi.
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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 har bidragit till att skifta fokus 
i denna debatt genom att rikta kritik såväl mot dess me-
tod som mot dess fokus. Projektet har vidare bidragit till 
en översikt över etiska möjligheter och utmaningar med 
teknik, samt en mer teoretisk undersökning om hur tilläm-

pade etiska analyser av maskinbeslut bör utföras. Slutligen 
har projektet bidrag till ett arbete för principerna kring da-
taskydd och personlig integritet för självkörande fordon. 
Både denna och översikten ovan kommer att publiceras 
under 2021.

På uppdrag av: Trafikverket 
Projektledare: Björn Lundgren 
Tidsplan: 2019–2020 
Beviljat anslag: 900 000 SEK

Ny våg av AI – att förstå och 
reglera framtidens teknologi
De tekniska framstegen under 2000-talet har föränd-
rat människors sociala mönster och kommer fortsätta 
förändra vårt sätt att leva i framtiden. En teknologi 
på stark frammarsch är artificiell intelligens (AI) som 
bland annat används av företag för att förstå konsu-
mentmönster, möjliggör självkörande bilar och kan 
matcha ihop dig med din blivande partner. 

Forskningsprojektet Ramverk för att förstå hur arti-
ficiell intelligens sprids fick en rivstart under sitt första 
år 2020, med ett nytt sätt att definiera spridning av AI 
och en första större datainsamling. Målet är att utveckla 
ett ramverk för att kunna förutsäga spridningen av AI, 
se vilka konsekvenser det får för människor samt göra 
det lättare för beslutsfattare att förstå och hantera de 
förändringar som det medför.

– Samhället behöver hitta ett sätt att reglera ny teknik. 
Vi vill hjälpa politiker och tjänstemän att strukturera en 
dagordning: vad behöver man rikta fokus på först och vad 
kan man vänta med, säger nationalekonomen och norm-
forskaren Pontus Strimling, forskningsledare på IFFS.

Ambitionen är att upprätta ett ramverk som ska fung-
era just som beslutsstöd. Det gör man genom att precise-
ra vilka egenskaper hos en AI-teknik som påverkar dess 
spridning mest, utvärdera dessa, och sedan väga samman 
dem i en matematisk modell. Modellen ska kunna förut-
säga spridningshastigheten hos applikationer så att man 
kan få en bild av möjliga sociala konsekvenser. Pontus 
Strimling menar att projektet är viktigt för att få en ob-
jektiv bild av AI och inte endast se de positiva delarna.

– De flesta experter som finns på området idag finns 
i verksamheter som aktivt arbetar med teknologin och 
har ett intresse av att föra fram den. Vi har en unik roll 
här eftersom vi sysslar med oberoende forskning och 
vill vara helt transparenta, säger Pontus Strimling. 

För samtidigt som AI kan förenkla vår vardag för 
den också med sig negativa konsekvenser och väcker 
frågor kring etik och integritet. Forskningsprojektets 

första stora datainsamling, som handlar om vad kon-
sumenten värderar i AI-användning, visar att integritet 
inte är lika viktigt som nyttoaspekten. Men det är svårt 
som konsument att förstå vilken information man släp-
per ifrån sig. De tillämpningar av AI som hittills har 
spridits snabbast är nämligen tillämpningar som sker 
genom så kallad infusion.

– Infusion handlar om att man adderar AI till något 
som folk redan använder. Det betyder att AI har spridits 
väldigt annorlunda än tidigare omvälvande teknik, där 
aktiva konsumentval generellt har varit avgörande. Det 
som är speciellt med det är att man ofta bara kallar det 
för en funktionsuppdatering vilket gör att användaren 
har svårt att märka det. Det här speglar ett nytt sätt 
att se på vem det är som är konsument. Ofta är konsu-
menten inte längre den person som använder tjänsten, 
utan de företag som vill annonsera i tillämpningen, 
säger Emma Engström, forskare i miljöteknik och AI.

Intresset för frågan om konsumentens integritet har 
ökat globalt och i november 2020 lanserade EU-kom-
missionen New Consumer Agenda som handlar om att 
stärka konsumentens roll på internet. I USA har man 
upprättat en antitrust-kommitté som ska bedöma om 
företag som Facebook, Google och Microsoft, som lig-
ger främst i utvecklingen av AI, har använt sin makt på 
ett felaktigt sätt. I början av året gick också Facebook 
ut med att de ska sluta föreslå politiska grupper för an-
vändarna. Dessa typer av in-
itiativ kommer det förmod-
ligen bli fler av i framtiden 
menar Emma Engström. 

– Det är nu det händer! 
Det är så många företag som 
håller på att utveckla AI-till-
lämpningar nu och det ger 
oss rika möjligheter att se 
vilka AI-tillämpningar som 
sprids. Det är en extremt 
spännande tid på det sättet, 
säger Pontus Strimling.
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Den subjektiva integrationen
Behovet av att förstå vilka åtgärder som ger en positiv ef-
fekt på integrationen är stor. Hur underlättar man en effek-
tiv integration? Avsikten med det här projektet är att förstå 
hur värderingar och sociala normer förändras i samband 
med migranters flytt till Sverige och hur ankomstlandets 
information och interventioner bäst kan utformas för en 
effektiv integrationsprocess. Målet är att stärka ett inklu-
derande samhälle där tredjelandsmedborgare (TLM) är en 
självklar del av samhället. Projektet har tre projektpartners 
WVS (World Values Survey), NBV (Nykterhetsrörelsens 
Bildningsverksamhet) och Fores (Forum för reformer) men 
samarbetar också med svenska ambassaden i Amman 
och UNHCR.

Finansiär: AMIF  
Projektledare: Bi Puranen
Övriga: Jim Frölander, Mats Ingelström, Erika Karlsson,   
Daniel B. Lind, Karita Sirén, Priscilla Temva Benaya,   
Zahraa Zeir, Nurten Özkoray
Tidsplan: 2020–2022
Beviljat anslag: 14 644 502 SEK 

Förutsägelser av opinionsförändring i 
moralfrågor: Ett korskulturellt test av 
en ny teori
I det här projektet testas en teori för att se om det går att 
förstå, till och med förutsäga, hur den allmänna opinionen 
utvecklas och kommer att utvecklas i moralfrågor. Teorin 
säger att de åsikter som stöds av universella argument – 
som till exempel rättvisa eller att inte skada andra – i läng-
den blir mer populära bland befolkningen och den har 
nyligen testats framgångsrikt mot empiri i USA. I projektet 
testas om teorin kan göra det möjligt att 1) förutsäga opini-
onsförändringar, 2) se om opinionsförändringar korrelerar 
mellan länder och 3) undersöka om åsiktsförändringar går 
långsammare i länder där befolkningen lägger stor vikt vid 
icke-universella argument såsom lojalitet och auktoritet. 

Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektledare: Pontus Strimling
Övriga: Kimmo Eriksson, Isabela Hazin Antunes de Souza, Melis 
Kirgil, Minna Persson, Irina Vartanova
Tidsplan: 2020–2023
Beviljat anslag: 4 017 909 SEK 

TEMA 

Diskriminering, sexism och rasism
Vårt sätt att tänka styr vår benägenhet att agera fördomsfullt. Vi bär dessutom alla på föreställningar om världen och 
andra människor som vi inte är fullt medvetna om att vi har. De flesta människor är överens om att diskriminering, 
sexism och rasism är något som bör undvikas men om vi av naturen agerar diskriminerande – vilket ansvar har vi 
för de konsekvenser det kan få? Under det här temat studeras hur vår kognition fungerar, vad det leder till i form av 
diskriminering och hur samhället kan anpassas så att vi minskar konsekvenserna.

Forskningsledare: Moa Bursell, forskare i sociologi.
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”If you’re all egalitarians, how come 
you’re so racist?” Sociala normer, 
implicit bias och diskriminering
Den svenska arbetsmarknaden plågas av etnisk diskrimi-
nering och svenska bostadsområden och skolor blir allt 
mer segregerade. Samtidigt visar studier att svenskar är 
ett av världens mest jämlika folk. Men om nu svenskar är så 
egalitära, hur kommer det sig att etnisk diskriminering är så 
utbredd? Syftet med det här projektet är att undersöka hur 
så kallade implicita fördomar, fördomar vi inte förstår att vi 
har, är relaterade till moraliskt ansvar. Projektet kommer 
också ge förslag på policy som ämnar att reducera etnisk 
diskriminering och liknande orättvisor.

Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektledare: Katharina Berndt Rasmussen 
Tidsplan: 2020–2023
Beviljat anslag: 3 774 000 SEK

Kan vi förändra ett diskriminerande 
beteende vi inte vet om att vi har?  
Kan omedvetna diskriminerande attityder om etnicitet på-
verka socialtjänstens handläggare vid bedömning av försörj-
ningsstöd, och kan i så fall dessa attityder förändras var-
aktigt? I detta projekt har en rad webbaserade experiment 
använts för att utveckla och jämföra olika strategier för att 
minska omedveten diskriminering. Experiment lade grunden 
för ett fältexperiment som genomfördes på olika socialkontor 
runt om i Sverige för att undersöka möjligheten att minska 
implicita fördomar bland anställda. 

Finansiär: Forte och Kungliga Vetenskapsakademin (KVA)
Projektledare: Moa Bursell 
Övriga: David Grobgeld
Tidsplan: 2017–2021
Beviljat anslag: 3 530 000 SEK Forte, 150 000 SEK KVA

Där näringslivets nätverk föds:   
En longitudinell studie av könsskillna-
der i sociala nätverk bland ekonomi-
studenter vid en elitutbildning, och 
deras karriäreffekter
Trots att de är väl representerade bland ekonomstudenter 
når få kvinnor toppositioner i näringslivet och förklaringarna 
till obalansen brukar peka på vikten av sociala nätverk. Här 
kombineras en kvantitativ kartläggning av studenters sociala 
nätverk med kvalitativa intervjuer för att söka svar på frågor 
om hur nätverk skiljer sig mellan olika studentgrupper, hur 
avgränsningar ser ut med avseende på exempelvis kön, och 
vilken roll nätverken har på lång sikt för näringslivseliternas 
karriärer. 

Finansiär: Vetenskapsrådet 
Projektledare: Anna Tyllström

Övriga: Jesper Eklöf, Gergei Farkas, Tove Salomonsson, Filip 
Streiffert, Oskar Tyllström 
Tidsplan: 2018–2022
Beviljat anslag: 2 600 000 SEK 

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

Finansiär: Region Dalarna
Projektledare: Bi Puranen 
Övriga: Yasmin Adam Isaaq, Daniel B Lind, Alem Fisshatzion, Jim 
Frölander, Priscilla Temva Benaya, Zahraa Zeir, Nurten Özkoray
Tidsplan: 2020–2021 
Beviljat anslag: 1 800 000 SEK 

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

Finansiär: Region Värmland  
Projektledare: Bi Puranen 
Övriga: Daniel B Lind, Jim Frölander 
Tidsplan: 2019–2020 
Beviljat anslag: 1 700 000 SEK 

Hemtjänsten intervjuar   
boende och anhöriga
Det här projektet är en förstudie till ett kommande forsk-
ningsprojekt med målet att bidra till att dämpa pandemins 
utbredning och effekterna av covid-19, samt att öka kun-
skapen och hitta innovativa vägar i arbetet mot covid-19 
pandemin och att även bidra till att bygga upp en bered-
skap inför framtida pandemiutbrott. I förstudien görs a) 
en bred koordinerad kunskapsinhämtning i ett stort antal 
länder, b) används en metod för dubbelriktad informations-
inhämtning. 

Finansiär: Vinnova
Projektledare: Bi Puranen  
Övriga: Jim Frölander
Tidsplan: 2020–2021 
Finansiering: 932 385 SEK
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Socialsekreterare i projekt 
mot fördomar
Trots att explicita fördomar när det gäller etnicitet och 
ras har minskat på senare år leder ett utländskt klingan-
de namn till en halvering av en persons chanser att bli 
kallad till en arbetsintervju. Personer födda i Mellanös-
tern och Afrika har svårare att få sjukförmåner än an-
dra grupper av migranter, och i flera studier har etnisk 
diskriminering dokumenterats på arbetsmarknaden, på 
bostadsmarknaden och i kontakten med tjänstemän 
inom barnomsorgen. 

Eftersom den öppna diskrimineringen minskat på 
senare år finns anledning att tro att den faktiska dis-
kriminering delvis beror på omedvetna fördomar, så 
kallade implicita attityder. Och en eventuell existens av 
sådana skulle i så fall vara särskilt problematisk i mötet 
mellan medborgare och myndighetsutövare eftersom 
det då får konsekvenser för hur resurser fördelas.

I projektet Kan vi förändra ett diskriminerande beteende 
vi inte vet om att vi har? – som presenterade sina rön un-
der 2020 – har ljuset riktats mot socialsekreterare vid 17 
socialkontor i Sverige. Det är en yrkesgrupp som möter 
sårbara människor i sitt arbete och som till följd av en 
ofta stressig arbetssituation kan antas ibland behöva ta 
till förenklingar och generaliseringar i bedömningen av 
bidragsansökningar. Socialsekreterarna valdes också ut 
för att de antogs vara motiverade av att göra så rättvisa 
bedömningar som möjligt. I studien undersöktes social-
sekreterarnas eventuella omedvetna fördomar gentemot 
muslimer, men unikt för studien var att man också tes-
tade om det var möjligt att påverka dessa i icke-diskri-
minerande riktning genom en två veckors intensiv så 
kallad antibias-träning som utfördes på arbetstid.

– Träningen gick ut på att informera socialsekreterar-
na om vad omedvetna fördomar är och hur de påverkar 
vårt beteende, men också på att hjälpa dem att använda 
fem olika strategier i form av tankeövningar som har 
visat sig vara effektiva för att minska de omedvetna 
fördomar de flesta av oss har, säger sociologen Moa 
Bursell, forskningsledare på IFFS. 

Tidigare forskning har visat att det är svårt att påver-
ka omedvetna fördomar på individnivå, och det har i 
forskarvärlden pågått en debatt om huruvida det alls 
är möjligt utanför en kontrollerad labbmiljö.

– Projektets resultat visar att det kan gå att minska 
omedvetna fördomar på ett varaktigt sätt, men att det 
är mycket svårt, säger Moa Bursell. Det kräver att man 
tränar intensivt under en längre period.

– Utmaningen för en verksamhet som vill göra det 
här är att integrera antibias-träning i arbetet och moti-
vera sina anställda att ta sig an den. Det kan vara svårt 
att få en grupp att göra den här typen av ansträngning 
om det inte ges utrymme för det genom att dra ned på 
andra arbetsuppgifter, säger Moa Bursell.

Att enskilda socialsekreterares omedvetna fördomar 
kan påverka vem som får eller inte får bidrag är pro-
blematiskt, men den stora frågan handlar förstås om 
hur de breda samhällsstrukturerna påverkas när större 
grupper i befolkningen bär på samma fördomar.

– Forskningen om omedvetna fördomar har tagit en 
spännande vändning på senare tid. På individnivå kan 
de variera ganska mycket över tid, men på gruppnivå 
är de tvärtom väldigt stabila. I internationella studier 
har det dessutom visat sig att det finns stora skillnader i 
fördomar mellan olika regioner och att dessa skillnader 
överensstämmer med etnisk ojämlikhet, i olika utfall 
skillnader på samma aggregerade nivå. Framöver vore 
det väldigt intressant att se om omedvetna fördomar 
på gruppnivå kan förklara den ojämlikhet vi kan se i 
olika delar av Sverige idag, säger Moa Bursell.
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Våldsbejakande hot och inre säker-
het: Forskning i samarbete mellan 
Sverige och Kanada
Organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism 
är växande hot som ställer det svenska samhället inför 
nya utmaningar. I såväl Sverige som Kanada finns idag en 
omfattande organiserad kriminell miljö som utgör ett hot 
mot respektive lands inre säkerhet. Hur uppstår, utvecklas 
och integreras dessa över tid? Utöver att bedriva empirisk 
forskning kring dessa frågor ska projektet, finansierat av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 
Defence Research and Development Canada (DRDC), initie-
ra ett mångvetenskapligt nationellt forskarnätverk som syf-
tar till att stimulera forskning om våldsbejakande extremism. 

Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Projektledare: Amir Rostami
Övriga: Henrik Aldén, Tina Askanius, Linn Axelsson, Amber 
Beckley, Christofer Edling, Anna Ekström, Bo Malmberg, Hernan 
Mondani, Jerzy Sarnecki
Tidsplan: 2020–2023 
Beviljat anslag: 15 895 197 SEK 

Barns levnadsförhållanden i    
ett samhälle i förändring: socio- 
ekonomisk och etnisk ojämlikhet 
Detta projekt studerar barns och ungas villkor i relation 
till samhällsförändringar som inträffat inom fyra centrala 
områden: familjeförändringar, inkomstutveckling, skolre-
former och invandring. Projektet analyserar förändring-
arna och de konsekvenser de haft för barns och ungas 
levnadsvillkor med fokus på socioekonomiska och etniska 
ojämlikheter. Perspektivet är de ungas eget och huvudde-
len av studierna baseras på datamaterial som bygger på 
intervjuer med unga själva, om egna resurser och sociala 
relationer, och hur dessa påverkas av uppväxtfamiljen och 
av omgivningen, framför allt skolan. 

Finansiär: Forte  
Projektledare: Carina Mood
Övriga: Chaïm La Roi, Stephanie Plenty
Tidsplan: 2013–2020 
Beviljat anslag: 12 000 000 SEK 

TEMA 

Jämlikhet
Social och ekonomisk jämlikhet är värden som framhålls i många politiska sammanhang. Det är dock oklart vad man 
menar, hur man mäter dessa värden eller hur de ska prioriteras i förhållande till andra mål. Temats syfte 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. Här 
ryms också brottsutvecklingen, en annan dimension av ojämlikhet i samhället. Vad händer med i synnerhet unga 
människor, som upplever att de inte har någon självklar plats i det svenska samhället? På vilka sätt skapas grogrund 
för olika typer av brottsliga miljöer och hur ser de ut?

Forskningsledare: Carina Mood, professor i sociologi och Christofer Edling, professor i sociologi.
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Våldsbejakande organisering  
och antisociala karriärer 
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 tillström-
ning till våldsbejakande miljöer och tilltagande våld utfört 
av kriminella gäng. Hur organiseras dessa miljöer? Hur 
rör sig människor in i, ut ur och mellan dessa? Projektet 
strävar efter att identifiera både mekanismer som förklarar 
bildandet av våldsbejakande grupper, och kritiska faktorer 
i den process som leder individen in i sådana miljöer. 

Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
och Kulturdepartementet  
Projektledare: Christofer Edling 
Övriga: Vincenzo Giuseppe Genova, Hernan Mondani, Amir 
Rostami, Jerzy Sarnecki
Tidsplan: 2016–2021
Beviljat anslag: 8 285 216 SEK MSB, 500 000 SEK Kulturdepar-
tementet 

Integration av unga i Sverige i   
ett flerdimensionellt perspektiv
Hur utvecklas integrationen bland unga med invandrar-
bakgrund? Syftet med detta projekt är att belysa hur in-
tegrationens olika dimensioner utvecklas över tid bland 
ungdomar och unga vuxna i Sverige. Projektet studerar 
strukturell integration (till exempel utbildning, jobb och 
ekonomi), kulturell integration (till exempel religion, vär-
deringar och attityder), social integration (interetniska re-
lationer och nätverk), samt psykologisk anpassning (till ex-
empel psykosomatiska besvär och utagerande beteende) 
och vi följer drygt 5 000 unga från 14 år till (ungefär) 22 år.

Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektledare: Jan O Jonsson
Övriga: Stephanie Plenty, Chaïm La Roi, Georg Treuter
Tidsplan: 2020–2024
Beviljat anslag: 5 789 061 SEK

Tidiga arbetsutfall för unga vuxna 
(YOUNGWORK) 
Hur formas unga vuxnas vägar på arbetsmarknaden av 
faktorer på individ-, familje- och skolnivå? Var finns pro-
blemen och kan förståelsen av dem användas för att hin-
dra unga från att hamna i utanförskap? Projektet försöker 
förstå hur olika riskfaktorer samverkar och ackumuleras 
men identifierar också faktorer som ger motståndskraft 
mot risker. Forskningen visar en tydlig sårbarhet bland 
vissa grupper som har svag eller ingen kontakt med ar-
betsmarknaden: arbetslösa som inte är arbetssökande, 
studenter som misslyckats med sina studier, arbetande 
personer med osäkra eller farliga arbetsförhållanden och 
sporadiska arbetstider/betalningar. 

Finansiär: Forte  
Projektledare: Carina Mood 
Övriga: Anton B. Andersson, Simon Hjalmarsson, Stephanie Plenty 
Tidsplan: 2017–2021
Beviljat anslag: 4 500 000 SEK 

Inre motivation och yttre sanktion som 
drivkrafter för prosocialt beteende
Varför samarbetar vi och delar med oss med andra? I vissa 
fall ligger själviska motiv bakom vad som i förstone fram-
står som osjälviska handlingar, i andra fall gör vi det trots 
att det inte för med sig några framtida fördelar – vårt hand-
lande motiveras då av någon form av inre drivkrafter. Detta 
projekt studerar drivkrafter bakom samarbete, generositet 
och annat prosocialt beteende. Inre motivation att bete sig 
prosocialt kontrasteras med yttre sanktioner som får även 
själviska agenter att bete sig prosocialt. För detta syfte 
studerar projektet tre besläktade spelteorietiska modeller 
som kan beskriva interaktiva beslutssituationer.

Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektledare: Erik Mohlin
Övriga: Alexandros Rigos
Tidsplan: 2020–2024

Beviljat anslag: 4 305 185 SEK

Bra och rättvis fördelning    
av hälsorelaterade resurser 
Hälsoresurser är knappa. Inget land har nog med resurser 
för att tillfredsställa hela befolkningens hälsobehov. 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 till exempel organ för transplantation. Det här projektet 
söker svar på frågan hur knappa hälsorelaterade resurser 
bör fördelas på populationsnivå. Syftet är att presentera en 
ny ansats till svar på frågan som kombinerar principer med 
en reviderad teori om hur beslutsprocesser bör utformas.

Finansiär: Vetenskapsrådet 
Projektledare: Anders Herlitz  
Tidsplan: 2018–2022 
Beviljat anslag: 3 560 000 SEK 

Konflikt, samarbete och jämlikhet 
Det här projektet syftar till att studera om minskningen av 
våld i sociala konflikter på lång sikt hänger ihop med en ökad 
social jämlikhet och samhällelig komplexitet. Tre studier har 
genomförts i projektet. En har undersökt sociala revolter i 
medeltidens Frankrike och Italien där huvudresultatet är att 
det utbredda, kulturellt designade våldet inte lönade sig för 
revoltörerna. Detta ska nu jämföras med revolter i Kina. En 
annan har tittat på våldsregleringen i fransk lag som med 
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tiden utvecklades mot allt större känslighet också mot 
icke-dödligt våld. Och en tredje visar en samvariation mellan 
den långsiktiga nedgången i dödligt våld, ökad samhällelig 
komplexitet, samt ökad ekonomisk ojämlikhet. Arne Jarricks 
bok Big Research Questions About the Human Condition 
publicerades i slutet av året och flera kapitel har direkt bä-
ring på projektets huvudfrågeställningar.

Finansiär: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond  
Projektledare: Arne Jarrick 
Övriga: Patrik Lindenfors, Janken Myrdal, Maria Wallenberg Bon-
desson 
Tidsplan: 2017–2021
Beviljat anslag: 3 000 000

Nya gäng med våld mot  
demokrati och tillit
När inrikesminister Mikael Damberg under en press-
briefing i början av 2021 sammanfattar 2020 är det som 
ett mörkt år: 366 skjutningar och 107 sprängningar. 
Brotten kopplas till gäng och kriminella organisationer 
och företag, verksamheter som i Sverige har ökat såväl 
i storlek som i benägenheten att ta till våld sedan slutet 
av 1980-talet.

I projektet Våldsbejakande organisering och antisociala 
karriärer undersöker en grupp sociologer och krimino-
loger en speciell form av våldsbrottslighet som etablerats 
i Sverige det senaste decenniet, karakteriserad av en väx-
elverkan mellan olika typer av organiserad brottslighet 
å ena sidan och våldsbejakande miljöer som har ideolo-
giska och/eller religiösa drivkrafter å den andra. I den 
senare gruppen ingår bland annat så kallade återvändare, 
personer som har deltagit i konflikter utomlands och 
sedan kommit tillbaka till Sverige. 

– Det här är grupper som har som mål att förändra 
samhället i en icke-demokratisk riktning med våld-
samma medel, säger sociologen Christofer Edling. Att 
rörelser som inte delar grundläggande demokratiska 
värderingar och tanken om ett öppet och fritt samhälle 
växer sig starkare är i sig en fundamental utmaning 
för en demokrati. Ytterligare en samhällsutmaning är 
att det våld, och det hot om våld, som våldsbejakan-
de extremister utövar gör människor rädda, och det 
riskerar i förlängningen att bryta tilliten både mellan 
medmänniskor och till samhällsinstitutioner.

Just den här typen av grupper tror forskarna kommer 
att bli ett växande problem. Den ökande politiska polari-
seringen och de växande socio-ekonomiska klyftor som 
präglar västvärlden i dag utgör en fertil grogrund för så 
kallade alternativa rörelser och det gäller även sådana 
som är extremistiska och våldsbejakande. Christofer Ed-
ling menar att stormningen av Capitolium i samband 
med presidentbytet i USA är ett närliggande exempel.

– Stormningen av Capitolium var ett exempel på 
hur en politiskt radikal rörelse som verkar inom det 

parlamentariska systemet, direkt eller indirekt kunde 
mobilisera antidemokratiska och våldsbejakande grup-
per. Stormningen visade också hur våldsbejakande ex-
tremism utan att dra uppmärksamheten till sig på kort 
tid och relativt effektivt kan gå från ord till handling 
genom att vara partiellt organiserad.

Projektets mål är förbättrad och mer systematisk 
kunskap om hur dessa våldsbejakande grupper är or-
ganiserade och hur personer rekryteras in i och rör sig 
mellan dessa grupperingar. Underlagen ska också vara 
till hjälp för att förebygga och stävja det dödliga våldet 
och neutralisera den våldsbejakande extremismen. En 
svårighet är att det råder brist på jämförande studier på 
området, men efter att Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, som finansierar projektet, under året be-
slutade att stödja ett forskningssamarbete med Kanada 
har möjligheten till jämförelser förbättrats.

– Sverige och Kanada är likartade i sin syn på brotts-
förebyggande och brottsbekämpande åtgärder och vi 
delar också erfarenheter av extremism och skjutningar. 
Under 2020 inledde vi ett samarbete med kanadensiska 
forskare vilket är betydelsefullt eftersom det kommer att 
göra det möjligt för oss att tillsammans utforma studier 
och jämföra em-
piriska resultat, 
säger Christofer 
Edling.



26

Uppdrag: ”Konstnärlig chef”
De senaste åren har diskussioner kring ledarskap, styrning 
och organisation inom scenkonsten i Sverige förts såväl i 
offentlig debatt som internt i branschen. Tydligt är att när 
professionalisering av chefs- och ledarskap efterfrågas 
bemöts det med argument som beskriver de konstnärliga 
perspektiven som hotade. Med tanke på de brister i ar-
betsmiljö som framkommit i granskningar av branschen är 
frågor om hur ett hållbart ledar- och chefskap inom scen-
konstbranschen kan se ut angelägna. I Sverige finns ingen 
tidigare forskning som – med utgångspunkt i konstnärlig 
praktik – tittat just på skärningspunkten ledarskap och 
konstnärskap. 

Finansiär: Vetenskapsrådet 
Projektledare: Carolina Frände 
Tidsplan: 2020–2023 
Beviljat anslag: 3 889 910 SEK 

Tal: relevansen av    
empiriska resultat för filosofi
Inom matematikens filosofi finns en rad obesvarade frågor: 
Hur går det till när vi väljer en särskild siffra att referera 
till? Hur skaffar vi oss kunskap om siffror? På vilket sätt 
tillägnar vi oss de koncept som används inom matematiskt 
tänkande? Syftet med det här projektet är att undersöka 
relevansen av empiriska resultat för att besvara sådana 
frågor. Resultaten är viktiga för att visa hur empiriska re-
sultat är relevanta för att utveckla en matematikens filosofi 
som kan fånga hur vi faktiskt använder matematik, och 
projektets resultat kan även väntas bidra till en förbättrad 
matematikundervisning. 

Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektledare: Stefan Buijsman 
Tidsplan: 2019–2022
Beviljat anslag: 1 800 000 SEK 

Övriga uppdrag och forskningsprojekt
Utöver långsiktiga teman driver Institutet för framtidsstudier också ett mindre antal andra projekt som på olika sätt 
berikar verksamheten med unik kunskapsproduktion eller innovativ forskningskommunikation. Det handlar ibland 
om väldigt specifika kompetenser, fördjupande forskning av särskild karaktär 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.

Magnus Linton höll under året en mängd föreläsningar och workshops för forskare som ville lära sig att skriva mer populärvetenskapligt.
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Skriven mening 
I takt med att de akademiska subkulturerna blir allt fler men 
allt mindre uppstår ofta ett jargongartat språk som blir na-
turlig för den egna gruppen men upplevs som främmande 
för andra. Oförmågan att se sina texter med andra ögon 
än den vetenskapliga subkulturens växer, liksom många 
forskares frustrationen över att ingå i eller vara strukturellt 
tvingad till en upplevt meningslös massproduktion av text 
utan läsare. Projektets syfte var att motverka denna tendens 
genom att gratis erbjuda svenska lärosäten inspirerande 
 
 

föreläsningar och workshops om kreativt skrivande för 
bredare publik, och under 2020 genomfördes 32 sådana 
föreläsningar och 25 workshops. Totalt 31 olika universi-
tetsinstitutioner och över 800 forskare tog del av projektet.

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond 
Projektledare: Magnus Linton  
Tidsplan: 2019–2020 
Beviljat anslag: 443 000 SEK

Transformativa partnerskap    
för hållbar utveckling
En analys av synergier, effektivitet och legitimitet av FN:s 
partnerskap och samverkansinitiativ i förverkligandet av de 
globala målen och Agenda 2030.

Projektledare: Karin Bäckstrand
Finansiär: Formas
Beviljat anslag: 19 998 258 SEK

Vem bryr sig (om)?
Hur välfärdskapitalister, kyrkor och migranter omdanar 
barn- och äldreomsorg i Sverige, Tyskland och Italien

Projektledare: Josef Hien
Finansiär: Vetenskapsrådet
Beviljat anslag: 5 592 000 SEK

Moderna vikingar i öst
Sveriges roll i skapandet av institutioner, elitnätverk och 
informella praktiker under 1990-talets ekonomiska refor-
mer i Ryssland.

Projektledare: Janine Wedel
Finansiär: Vetenskapsrådet
Beviljat anslag: 4 293 000 SEK

Samhällskontrakt och    
framtida generationer
Projektledare: Johan Gustafssond
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Beviljat anslag: 2 520 000 SEK

Effekterna av covid-19 på   
sociala normer och samarbete
Projektledare: Giulia Andrighetto
Finansiär: Formas
Beviljat anslag: 992 000 SEK

Children of Immigrants   
Longitudinal Study in Norway
Projektledare: Carina Mood
Finansiär: FAFO Institutt for arbeidslivs- og    
velferdsforskning AS
Beviljat anslag: 960 000 SEK

Text & stil
Projektledare: Magnus Linton
Finansiär: Stiftelsen Natur & Kultur
Beviljat anslag: 561 000 SEK Konstnärlig forskning

Kommande projekt
Under 2020 beviljades medel till flera nya spännande         
forskningsprojekt som kommer att ta sin början under 2021. 
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Textens kraft i demokratins 
tjänst – projekt ledde till ny 
forskarskrivskola

Under året kunde 800 svenska forskare ta del av IFFS-pro-
jektet Skriven mening, en satsning finansierad av Riks-
bankens jubileumsfond i syfte att höja den skriftliga 
berättarkompetensen i vetenskapens värld. Författaren 
Magnus Linton, sedan 2019 redaktör på IFFS, kunde 
gratis anlitas av alla landets lärosäten för seminarier, 
föreläsningar och workshops om det facklitterära skri-
vandets utmaningar och tekniker.

– Det har varit otroligt skoj att diskutera och utveckla 
text tillsammans med forskare, säger Magnus Linton. 
Frustrationen är rätt stor därute. Många upplever att 
de skriver för en väldigt liten publik eller att de tving-
as in ett stelt och överdisciplinerat skrivsätt som dödar 
språklig kreativitet. Mitt arbete har dels gått ut på att få 
folk att spränga ramarna, söka sig till kultursidor och 
det essäistiska bokskrivandet – platser där efterfrågan 
på mer forskarskriven text just nu är väldigt stor. Men 
också visa att även det traditionella inomvetenskapliga 
skrivandet lätt kan både skärpas med rytm, tajtningar, 
variation, effektiv exemplifiering och bättre strukture-
ring av fakta. 

Totalt genomfördes 61 arrangemang – 36 seminarier 
och 25 workshops – fördelade över samtliga stora läro- 
säten i landet. Projektet nådde inte bara skrivorienterade 
discipliner som sociologi, idéhistoria och psykologi utan 
även empiriskt eller mer kvantitativt präglade forsknings-
områden som kostvetenskap, juridik och marinbiologi.

– Det ligger en enorm makt i att kunna skriva, att 
med bokstäverna som enda redskap snabbt nå fram till 
sitt budskaps kärna och mening. I grunden är detta en 
demokratifråga. Den senaste forskningspropositionen 
betonar tydligt forskningens samverkansuppdrag och 
vikten av att vetenskapens rön delas med samhället i 
stort. För detta är förmågan att uttrycka sig helt central. 
En aldrig avsedd men ändå väldigt rolig konsekvens av 
skrivcoachningen är att många deltagare blivit bättre 
på att skriva framgångsrika anslagsansökningar, säger 
Magnus Linton.

Projektets breda genomslag gjorde att Stiftelsen Na-
tur & Kultur vid årsskiftet tog över dess finansiering, 
med ambitionen att under 2021–2023 tillsammans med 
IFFS institutionalisera verksamheten i form av en både 
ambulerande och fast forskarskrivskola med Magnus 
Linton som projektledare och hans bok, Text & Stil – 
om konsten att berätta med vetenskap, som utgångspunkt.
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Konstnärlig forskning
I uppdraget att utveckla nya metoder inom framtidsstu-
diernas område bedrivs sedan 2018 konstnärlig forsk-
ning på IFFS. Den konstnärliga forskningen utgår ifrån 
konstnärernas praktiker – film, teater, skulptur, litteratur, 
måleri – men tack vare institutets unika bredd som tvär-
vetenskaplig forskarmiljö ges de praktiserande konst-
närerna möjlighet att spegla metoder och utforskande 
i IFFS etablerade och nya forskningsteman, med ofta 
oväntade resultat som följd. När kunskapsfält som 
konst, teknologi, humaniora och samhällsvetenskap 
möts utvecklas inte bara den konstnärliga forskningens 
innebörd och potential, utan konstens möte med veten-
skapen skapar också nya metoder för vad framtidsstu-
dier kan vara och hur dess stora och öppna frågor kan 
kommuniceras. Perspektiv vidgas, bryts, förlängs och 
muterar när till exempel filosofer, matematiker, demo-
grafer och psykologer möter varandra inom ramen för 
forskande konstprojekt där frågor om tid, sanning, led-
arskap, klimat eller framtid ställs på nya och friare sätt.

Samarbetet mellan konst och andra forskningsfält har 
också en annan viktig kunskapsfunktion: att med konst- 
 

närlig metodik, gestaltning och annorlunda erfarenhets-
prövningar finna nya vägar för att visualisera och berätta 
om komplexa forskningsrön för en bredare publik. Ett 
exempel är ett pågående konstnärligt samarbetsprojekt 
i form av ett perspektivomtumlande multikonstverk som 
görs i samarbete mellan klimatintresserade konstnä-
rer och forskare inom temat ”Framtida generationer”. 
Konstverket – som visualiserar de komplexa förhållan-
dena mellan våra beslut idag och beslutens konkreta 
konsekvenser för liv, livsvillkor och klimatförändringar i 
framtiden – görs i ett ömsesidigt meningsutbyte mellan 
konstnärerna och forskarna, där forskarna är med och 
påverkar utformningen av konstverket medan konstver-
ket och dess intryck på publiken i sin tur har inverkan 
på forskarna och deras forskning, inom bland annat 
området som rör klimatförnekelsens psykologi.

Beskrivningar av de projekt inom konstnärlig forsk-
ning som under 2020 var aktiva – Tipping point, Upp-
drag: Konstnärlig chef och Den värsta lögnen är den 
dokumentära – återfinns under temana ovan.

Från inspelningen av Kärlek på svenska i Sunne, Värmland. Staffan Julén och filmfotografen Majaq Julén Brännström.
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Kasper Libbert-Rasmussen: Affirmative action: The key argu-
ments, 2020-01-22.

David Sumpter: Reasons why we should NOT worry about 
fake news, echo chambers, filter bubbles and Cambridge 
Analytica, 2020-01-29.

David Miller: Controlling immigration in the name of self-de-
termination, 2020-02-06.

Jeff McMahan: Creating happy animals in order to eat them, 
2020-02-19.

Therese Lindahl: Swedish policy for global climate: what is 
it and how can we get there?, 2020-05-15.

Per Molander: How to build a sustainable welfare state, 
Nordic Design, 2020-09-02.

Malcolm Fairbrother: How much do people value future ge-
nerations?, 2020-09-16.

Moa Bursell: Is it possible to reduce individual implicit bias 
in organizational settings? A study of social assistance of-
ficers, 2020-09-30.

Jason Czarnezki: Linking environmental law, climate justice 
and global security, 2020-10-07.

Mårten Schultz: Risk and responsibility, 2020-10-21.

Björn Åstrand: Equality and equity in Swedish education. Po-
licy, practice and historical perspectives, 2020-11-04.

Kirsti Jylhä: Psychology of COVID-19: How does the corona 
pandemic influence our feelings, attitudes and behaviors?, 
2020-11-11.

Olle Häggström: Bayesian and non-Bayesian epistemic atti-
tudes, with applications to the atomic bomb, artificial intel-
ligence, covid-19 and existential risk, 2020-11-25.

Anna Lührmann: Walking the talk. Which parties threaten 
democracy?, 2020-12-09.

Det som präglar Institutet för framtidsstudier är att all forskning som bedrivs ska ha ett långsiktigt perspektiv 
och en tydlig relevans för vår framtid. Den tvärvetenskaplighet som formar verksamheten ska utgöra en 
spännande grogrund för nya frågeställningar och perspektiv. Mötet mellan forskare är därför av stor vikt 
och ambitionen är att med hjälp av såväl fysiska som digitala mötesplatser som med organiserade semi-
narier, konferenser och workshops skapa ytor där idéer kan utbytas. Flera av dessa aktiviteter inkluderar 
även personer utanför akademin och under året hölls bland annat en workshop om modellering där utbytet 
mellan personer från akademin och myndighetsvärlden blev mycket lyckat och fick en fortsättning i början 
av 2021 i form av ett seminarium i riksdagen. 
 Eftersom forskarna vid institutet redan tidigare haft olika geografiska såväl som ämnesmässiga och dis-
ciplinära hemvister, har dessa ytor inte sällan varit digitala, en erfarenhet som för många blev användbar 
under 2020 då stora delar av forskningsutbytet tvingades flytta till internet. Såväl de öppna vetenskapliga 
seminarierna som workshoparna fann nya plattformar och verksamheten kunde i hög grad fortsätta som 
tidigare. En satsning gjordes också under året på att spela in och dela fler aktiviteter än tidigare som ett 
sätt att ytterligare tillgängliggöra pågående forskning.

Öppna vetenskapliga seminarier

Workshops och konferenser
Social impact of AI
2020-01-21

Workshopens syfte var att skapa intresse för och uppmunt-
ra forskare att intressera sig för hur samhällsvetenskapen 
kan bidra till förståelsen av hur artificiell intelligens faktiskt 
och potentiellt påverkar samhället. Forskare vid institutet 
delade med sig av erfarenheter, idéer och resultat på om-
rådet och gav uppslag och information om var finansiering 
för angränsande projekt kan sökas.

Arrangör: Pontus Strimling
Deltagare: Amal Matar, Anandi Hattiangadi, Andreas Kotsios, 
Anna Dahlgren, Byun Young-hwan, David Sumpter, Erik Fors-
berg, Esmail Salehi-Sangari, Fredrik Jansson, Harko Verhagen, 

Henrik Nordström, Inger Eriksson, Irja Malmio, Jennifer Viberg 
Johansson, Johan Wejryd, Johanna Chamberlain, Jonas Hultin 
Rosenberg, Karin Hansson, Katherine Harrison, Leila Bränn-
ström, Livia Sz. Oláh, Lovisa Näslund, Luis de Miranda, Mana 
Farshid, Maria Nordström, Markus Furendal, Martina Kaponen, 
Moa Bursell, Serena Coppolino Perfumi, Stanley Greenstein, 
Viktor Gardelli, Zeynep Melis Kirgil

Population ethics and    
the Non-Identity Problem
2020-02-10 – 2020-02-11

På denna filosofiska workshop, arrangerad inom ramen för 
forskningsprojektet Klimatetik och framtida generationer, 
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samlades några av världens ledande experter på ämnet 
populationsetik och framtida generationer. Fokus låg på 
etiska problem relaterade till det så kallade icke-identi-
tetsproblemet: Att våra handlingar idag inte bara påverkar 
framtida människors välmående utan också vilka framtida 
människor som kommer att existera.

Arrangör: Tim Campbell
Deltagare: Gustaf Arrhenius, Tim Campbell, Teruji Thomas, 
Melinda Roberts, Jasmina Nedevska, Jeff McMahan, Tomi 
Francis, Krister Bykvist, Molly Gardner, Per Algander

Climate ethics and future generations
2020-04-30

Under denna workshop samlades forskare från forsk-
ningsprojektet Klimatetik och framtida generationer för 
att presentera och diskutera pågående forskning relate-
rad till projektets centrala frågor. Bland annat diskuterades 
hållbarhet som begrepp och dess definition, problem med 
en kontraktsteorisk syn på moraliskt rättfärdigande, impli-
kationer av klimatrelaterad dödlighet för jämlikhet mellan 
olika generationer och delar av världen. 

Arrangör: Tim Campbell
Deltagare: Anders Herlitz, Stephane Zuber, Krister Bykvist, 
Kirsti Jylhä, Dean Spears

Responses to the covid-19  
pandemic and climate change
2020-05-29

Denna workshop samlade filosofer för att diskutera hur 
man inom klimatetiken kan dra lärdom av olika konsekven-
ser och utvecklingsförlopp i samband med covid-19-pan-
demin. På vissa men långt ifrån alla områden har de två 
helt olika kriserna mycket gemensamt, till exempel när det 
gäller frågor som tillit till experter, rättvisa över generatio-
ner och hantering av tragedier.

Arrangör: Anders Herlitz 
Deltagare: Gustaf Arrhenius, Julia Mosquera, Tim Campbell, 
Joe Roussos, Kian Mintz-Woo, Nicole Hassoun, Paul Bowman, 
Anders Herlitz

COVID-19, artificial intelligence, 
and the future of work.    
A Swedish and Icelandic dialogue
2020-06-12

Snabba teknologiska förändringar som artificiell intelligens 
och automatisering kommer sannolikt att förändra och ersät-
ta jobb inom många olika sektorer. Covid-19-pandemin har 
fungerat som en katalysator för sådana trender, bland annat 
när det gäller ökat hemarbete. Syftet med denna workshop 

Matematiska modeller – program byggda på tal och ek-
vationer – används såväl i akademin som i olika typer av 
verksamheter för att göra förutsägelser om framtiden. 
IFFS workshop "Use and usefulness of epidemiologi-
cal models for policy-making" kom delvis till som en 
reaktion på debatten om Sveriges hantering av covid 
19-pandemin och mer specifikt de modeller som an-
vändes som grund för strategin. 

I workshopen deltog både IFFS-forskare och andra 
personer med erfarenhet av modellering inom såväl 
akademi som i policy-sammanhang, bland annat från 
områden som epidemiologi, ekonomi och klimatforsk-
ning.

– Det blev väldigt tydligt att modeller används på 
olika sätt beroende på miljö. I akademin använder vi 
modeller för att förstå ett fenomen, inte för att fatta 
beslut, och då är det okej att resultaten är osäkra när 
man inte har alla fakta så länge man redovisar det. I 
policy-sammanhang används modellerna som verktyg 
för att fatta beslut och då tvingas man sätta sin lit till 
antaganden när det råder osäkerhet. Här och nu måste 
man ha svar på frågor som hur mycket skyddsutrust-

ning som ska beställas och hur många sjukhussängar 
som måste finnas tillgängliga, säger Joe Roussos, fors-
kare i filosofi.

Något annat som framgick under workshopen var 
att de frågor forskarna kämpar med som sysslar med 
modellering var väldigt snarlika oberoende av disciplin. 
Workshopen blev mycket uppskattad och ämnet togs 
upp igen i en workshop riktad till riksdagen 2021.

Simuleringar för akademi och policy
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var att sammanföra forskare, politiker och experter från pri-
vata sektorn för att starta en dialog mellan nordiska länder 
om vad de teknologiska förändringarna på gott och ont kan 
föra med sig.

Arrangör: Institutet för framtidsstudier, the Innovation Centre 
Iceland och svenska ambassaden på Island
Deltagare: Moa Bursell, Tryggvi Brian Thayer, Karim Jebari, 
Sævar Kristinsson, Gustaf Arrhenius, Markus Furendal,  
Håkan Juholt

Use and usefulness of epidemio- 
logical simulation models for  
policymaking
2020-09-10

Se rutan Simuleringar för akademi och policy.

Arrangör: Joe Roussos
Deltagare: Lisa Brouwers, Tom Britton, Reto Knutti, Alec Wa-
terhouse, Jonna Olsson, Philip Gerlee, Olof Johansson-Sten-
man, Karolina Ekholm, Alkistis Elliott-Graves, Wendy Parker

Tipping point
2020-11-05 – 2020-11-06

Tipping Point är en performance-skulptur och resultatet 
av ett konstnärligt forskningsprojekt kopplat till projektet 
Klimatetik och framtida generationer. Projektet leds av 
konstnärsduon Bigert & Bergström med syftet att spegla 

frågor om klimat, etik och skyldigheter på nya och krea-
tiva sätt. Under denna workshop samlades forskare och 
konstnärer, Cullberg och Konstkollektivet Kultivator för att 
diskutera visualiseringar av den komplexa relationen mel-
lan människa och natur.

Arrangör: Staffan Julén
Deltagare: Mats Bigert, Lars Bergström, Gustaf Arrhenius, 
Krister Bykvist, Kirsti Jylhä, Malcolm Fairbrother, Konstkollektiv 
Kultivator, Cullberg

Democracy and future generations
2020-11-16 – 2020-11-17 

Se rutan Att ge röst åt framtidens folk.

Arrangör: Göran Duus-Otterström, Joe Roussos, Vuko Andric
Deltagare: Gustaf Arrhenius, Karsten Klint Jensen, Jasmina 
Nedevska, Vuko Andric, Katarina Berndt-Rasmussen, Robert 
Huseby, Elisabeth Finneron-Burns, Ludvig Beckman

Climate change and    
non-human animals
2020-12-03 – 2020-12-04 

Se rutan Djurens plats i klimatfrågan

Arrangör: Julia Mosquera
Deltagare: Chris Armstrong, Simon Beard, Mark Budolfson, 
Paula Casal, Tim Campbell, Oscar Horta, Linda Keeling, Jeff 
McMahan, Julia Mosquera, Jeff Sebo, Tatjana Visak

Frågan om demokratins gränser engagerar både filosofer 
och statsvetare och blir allt mer aktuell även utanför aka-
demin, inte minst när det gäller klimat- och energipoli-
tik. I november arrangerades en workshop med fokus på 
framtidens väljare – de människor som ännu inte finns 
men som kommer att beröras av de beslut som fattas av 
dem som har rösträtt idag. Har de rätt att bli represen-
terade i de demokratiska processerna och i så fall hur? 

– Bland deltagarna på workshopen hade vi både 
skeptiker och personer som var mer entusiastiska över 
idén om att ge plats för framtida människors intressen 
i dagens demokratiska beslut, och det ledde till flera 
givande diskussioner. Någon konsensus lyckades vi inte 
nå, men meningsutbytena löste upp låsta positioner i 
vissa frågor och förtydligade oenigheten i andra, säger 
statsvetaren Göran Duus-Otterström.

Ett ämne som studerades var skillnaden mellan att 
fatta beslut som människor skulle fatta om de hade möj-
ligheten, och att agera i dessa människors intresse – två 
olika sätt att se på representation som får viktiga kon-

sekvenser för hur man praktiskt ska gå till väga för att 
ge röst åt framtida människor. Några av de presentatio-
ner som hölls under workshopen kommer under 2021 
publiceras i klimatetikprogrammets arbetsrapportserie.

Att ge röst åt framtidens folk
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Filosofi, politik och ekonomi  (PPE-seminarier)
IFFS interna seminarier som förenar framför allt institutets forskare inom filosofi, ekonomi och statsvetenskap, 
så kallade PPE-seminarier, har fortsatt i vanlig takt under coronaåret 2020. Vid nitton tillfällen presenterades och 
diskuterades pågående forskning, bland dem Karim Jebaris Life extension for the biosphere, Julia Mosqueras 
The bias of adapted patients (BAP) in practice och Johan Gustafssons Money pump arguments. 

Hur människan påverkas av klimatförändringarna 
finns det numera mycket forskning om, men hur för-
ändringarna påverkar andra djurarter är mer outfors-
kat. I slutet av året arrangerades workshopen "Climate 
change and non-human animals" för att både under-
söka kunskapsluckan och minska den. 

– När djur nämns i klimatsammanhang handlar det 
oftast om vilken betydelse de har för människan, till 
exempel i form av ekonomiska förluster. Man pratar 
mer sällan om enskilda arter i egen rätt, säger filosofen 
Julia Mosquera. 

För vissa djurarter kan förändringarna vara bra –
insekter förväntas till exempel blomstra i ett varmare 
och fuktigare klimat. Betyder det att förändringarna 
är bra ur den artens perspektiv? Och de djurarter som 
får svårt att överleva, borde deras eventuella rättigheter 
och behov kompenseras?

– I filosofin är frågan om skyldigheter viktig. Har vi 
som art plikter gentemot andra djurarter? Vilka rättighe-
ter har djur i förhållande till människor? För att kunna 

besvara sådana frågor behöver vi fakta från zoologi och 
biologi om olika djurarters förmåga att uppleva välfärd. 
Men området är ungt även i sådana discipliner så det 
märktes att workshopen spelade en viktig roll här, det 
var flera forskare som deltog bara för att lyssna in efter-
som det finns så lite publicerat att ta del av, säger Julia 
Mosquera.

Djurens plats i klimatkrisen
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Vetenskapliga föredrag 
Nedan listas föredrag som forskarna har hållit vid andra forskningsinstitutioner.  
Observera att en stor del av dem hölls digitalt

Arrhenius, Gustaf, ”Values, Risk, and Population Ethics in the Time 
of Global Warming”, EPPLE-seminars, Dept. of Political Science, 
Stockholm University, 30 januari.

Arrhenius, Gustaf, ”Might an Appeal to Desert, Harm, or Rights 
solve the Non-Identity Problem and the Paradoxes in Population 
Ethics?”, Workshop. Population Ethics and the Non-Identity Pro-
blem, Institutet för framtidsstudier, 10–11 februari.

Arrhenius, Gustaf, ”Climate change, Risk, and Population Ethics”, 
Seminarium Reykjavik, Institute for Ethics, Universitetet Reyk-
javik, 9 mars.

Arrhenius, Gustaf, ”Some Possible Implications of the Corona 
Crisis for the Climate Crisis”, Workshop. Climate Ethics Meets 
Covid-19, Institutet för framtidsstudier, 29 maj.

Arrhenius, Gustaf, ”Democratic Representation of Future Gene-
rations and Population Ethics”, Workshop. Democracy and Future 
Generations, Institutet för framtidsstudier, 16–17 november.

Arrhenius, Gustaf, ”Forskarens roll i den offentliga debatten”, 
SMERs etikdag, SMER, 10 december.

Bader, Ralf. Speaker at Colloque de recherche. ”Ignorance in hard 
choices.” Université de Neuchâtel, 1 november.

Bader, Ralf. Speaker at Forschungskolloquium. ”Choice in the face 
of multiple orderings.” Universität Zürich, 1 november.

Berndt Rasmussen, Katharina. Speaker at Workshop: Democracy 
and Future Generations. ”The Non-Identity Problem in Democratic 
Theory.” Institutet för framtidsstudier, Stockholm, 17 november.

Beckman, Ludvig, ”Future generations and controlling the agen-
da”, Representing the absent, Max Planck Institute, Luxemburg, 
15 november.

Beckman, Ludvig, ”Democratic inclusion and the state”, research 
seminar, Department of Law, Stockholms universitet, 10 februari.
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Beckman, Ludvig, ”Future generations and controlling the agen-
da”, Nordic Network in Political Theory, Stockholms university, 25 
oktober.

Berndt Rasmussen, Katharina, ”The Non- Identity Problem in De-
mocratic Theory”, hölls på Workshop: Democracy and Future Ge-
nerations, Institutet för framtidsstudier, Stockholm, 17 november.

Berndt Rasmussen, Katharina, ”Social Norms, Implicit Bias, and 
Discrimination”, hölls på Research on Racism and Discrimination, 
Vetenskapsrådet, Stockholm/Online, 15 oktober.

Bowman, Paul, ”The Relevance of Motivations to Wrongdoing for 
Contributing to Climate Change”, Rocky Mountain Ethics Conferen-
ce, University of Colorado Boulder, Boulder, CO, USA, 14 oktober.

Bowman, Paul, ”Allocating Scarce Vaccines”, Climate Ethics Meets 
COVID-19, Institutet för framtidssstudier, 29 maj.

Broome, John, ”Population, separability and discounting”, University 
of Oxford Global Priorities Institute, 5 juni.

Broome, John, Debate with John Nolt on incommensurable values, 
Department of Philosophy, University of Tennessee, 16 oktober.

Broome, John. ”Self-interest against climate change”. Stanford 
University, Stanford, CA. februari.

Broome, John. ”Population, separability and discounting”. Paris 
School of Economics, 7 maj.

Broome, John. ”Self-interest against climate change”. University 
of Oxford Faculty of Philosophy. 20 maj.

Broome, John. ”Population, separability and discounting”. Univer-
sity of Oxford Global Priorities Institute. 5 juni.

Broome, John, ”Why not a carbon tax?”, Conference on the Promi-
ses and Pitfalls of Taxing Carbon, Pontificia Universidad Católica 
de Chile’s Institute of Political Science and Erasmus University 
– Rotterdam’s Dynamics of Inclusive Prosperity Initiative, 1 de-
cember.

Bykvist, Krister, ”Actual beings versus possible beings – what is at 
stake?”, hölls på Workshop on population ethics and the non-iden-
tity problem, Institutet för framtidsstudier, Stockholm, 10 februari.

Bykvist, Krister, ”The value of sustainability and the value of exis-
tence – harmony or conflict?” hölls på Workshop on sustainability 
and future generations, Department of Philosophy, Umeå Univer-
sitet, Umeå, 14 februari.

Bykvist, Krister, ”Is sustainability a constraint on moral permis-
sibility?”, hölls på Workshop on climate change and pandemics, 
Institutet för framtidsstudier, Stockholm, 29 maj.

Bykvist, Krister. Keynote speaker at 5th Workshop on Global 
Priorities Research. ‘What, if anything, is good about sustainable 
development?’. Global Priorities Research, Oxford, Oxford, 12 juli.

Bykvist, Krister, ”Presentation of the book Moral Uncertainty”, 
hölls på PPE-seminarium, Institutet för framtidsstudier, Stockholm, 
18 september.

Bykvist, Krister, ”Moral uncertainty”, hölls på Guest Lecture Effec-
tive Altruism, Stockholm Effective Altruism SU och Studentrådet 
SU, Stockholm, 3 november.

Bykvist, Krister. Speaker at On-line Guest Lecture Effective Al-
truism. ”Moral uncertainty”. Effective Altruism SU and Studentrå-
det SU, Stockholm, november.

Bykvist, Krister, ”To be or not to be – what is the value and what at 
stake?”, hölls på Birmingham Departemental Seminar, Department 
of Philosophy, University of Birmingham, Birmingham, 25 november.

Bykvist, Krister, Keynote ”What, if anything, is good about sustai-
nable development?”, hölls på 5th Workshop on Global Priorities 
Research, Global Priorities Research, Oxford, 7 december.

Bäckstrand, Karin. kommentator vid bokrelease. ”Book launch 
Forgotten Values by Teresa Kramarz” (MIT Press). Munk School 
of Global Affairs, Toronto University , Toronto, oktober.

Bäckstrand, Karin. Keynote vid 4th Lisbon Conference The Ac-
celaration of Global Change and how the Pandemic Affects us. 
”Global Climate Governance after Paris.” Lisbon Club., Lisbon, 30 
september till 2 oktober.

Bäckstrand, Karin. Keynote vid Covid-19 and its impact on environ-
mental research in the SU environmental human science area. 
Stockholms universitet, Stockholm, oktober.

Bäckstrand, Karin. Presenter at Environmental Polics after Coro-
na. Stockholm University EPPLE, Stockholm, december.

Bäckstrand, Karin. talare vid National Climate Change Advisory 
Body Workshop. European Environmental Agency and Ecologic, 
Bryssel, november.

Bäckstrand, Karin. ”Legitimacy of Private Public Partnerships.” 
vid The International SDG Research Symposium on Global Goals 
2002. Utrecht University, Utrecht, 6 september.

Bäckstrand, Karin. rundabordsdeltagare vid Virtual Forum Earth 
System Governance. Plenary on Earth System Governance. Ut-
recht University, Utrecht, 16–18 september.

Bäckstrand, Karin. ”Klimatpoiltiska rådets rapport 2020.” Center 
for Climate and Science Policy, Linköpings universitet, Utrecht, 
14 maj.

Campbell, Tim, ”Indeterminacy and Non- Identity”, hölls på Popu-
lation Ethics and the Non-Identity Problem, Institutet för framtids-
studier, Stockholm, 11 februari.

Campbell, Tim, ”Covid-19, Climate Change, and Coercion”, hölls på 
Responses to the Covid-19 pandemic and climate change, Institu-
tet för framtidsstudier, Stockholm, 29 maj.

Campbell, Tim, ”What’s Wrong With Offsetting?”, hölls på Stockholm 
August Workshop in Philosophy, Stockholms universitet/Uppsala 
universitet, Stockholm, 28 augusti. 

Carlson, Erik, ”Additive Population Axiologies”, Workshop on Sus-
tainability and Future People, Umeå universitet, 13 februari.

Carlson, Erik, ”The Significance of Tiny Contributions: Barnett and 
Beyond”, University of Reading, 10 december.

Duus-Otterström, Göran, ”Benefiting from Injustice and the Com-
mon-Source Problem”, hölls på UC Louvain, Louvain, 3 mars.

Duus-Otterström, Göran, organiserade Democracy and Future 
Generations, Institutet för framtidsstudier, Stockholm, 16–17 no-
vember.

Duus-Otterström, Göran, ”Climate Justice”, hölls på Planning for 
environmental justice in social-ecological systems, KTH, Stock-
holm, 19 november.

Duus-Otterström, Göran, ”Climate Justice”, hölls på Det lange sigt, 
Aarhus University, Aarhus, 1 december.

Engström, Emma, ”A new world with AI-driven decisions-effects on 
privacy, autonomy, fairness & democracy”, hölls på Global Impact of 
Electrical Engineering seminar, KTH dep of Electrical engineering, 
Stockholm, 13 november.

Engström, Emma, ”Hur fungerar den AI-teknik som finns idag?”, 
hölls på AI & filosofi-kurs, Uppsala University, dep of Philosophy, 
Uppsala, 9 september.

Engström, Emma, ”Snäva AI för beslutsstöd”, hölls på AI & fi-
losofi-kurs, Uppsala University, Uppsala, dep of Philosophy, 16 
september.

Engström, Emma, ”AI är designat för att nå specifika mål” hölls på 
AI & filosofi-kurs, Uppsala/Online, dep of Philosophy, 23 september.
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Fairbrother, Malcolm, ”Do We Value People Who Don’t Exist Yet? 
Climate Change, Debt, and Attitudes towards Policies for Improving 
Future Lives”, hölls på SOFI seminar series, Stockholms universitet, 
Stockholm, 11 februari.

Falkenström, Erica, ”Etisk kompetens och ansvarstagande för 
ledning och styrning av hälso- och sjukvården”, hölls på Svenska 
läkaresällskapet, Delegationen för medicinsk etik, Stockholm, 2 
februari.

Finneron-Burns, Elizabeth, ”Intergenerational Equality”, work-
shop vid Institutet för framtidsstudier, februari.

Finneron-Burns, Elizabeth, ”Sovereign Wealth Funds & Global 
Justice”, Canadian Political Science Association, London, juni.

Finneron-Burns, Elizabeth, ”Sovereign Wealth Funds & Global 
Justice”, seminarium vid Institutet för framtidsstudier, november.

Fleurbaey, Marc. Keynote vid The Annual Environmental and 
Natural Resource Conservation Workshop. ”Sustainability and 
human development.” Montpellier, 25 september. 

Herlitz, Anders. ”Input and output in distributive ethics.” hölls på 
2020 American Philosophical Association Central Division Me-
eting. American Philosophical Association, Chicago, IL, 2 februari.

Herlitz, Anders, ”Input and output in distributive ethics” hölls på 
American Philosophical Association Central Division Meeting, 
Chicago, IL, American Philosophical Association, Chicago, 3 mars.

Herlitz, Anders, ”Testing the decomposition test” hölls på Moral 
philosophy seminar, New Brunnswick, NJ, Rutgers University, 10 
mars.

Herlitz, Anders, ”Testing the decomposition test”, hölls på Phi-
losophy, Politics & Economics Society, Fourth Annual Meeting, 
New Orleans, LA, Philosophy, Politics & Economics Society, 13 
mars.

Herlitz, Anders, ”Egalitarianism and intergenerational fairness” 
hölls på Philosophy, Politics & Economics Society, Fourth Annu-
al Meeting, New Orleans, LA, Philosophy, Politics & Economics 
Society, 14 mars.

Herlitz, Anders. talre vid PPE seminar. ”Prioritarianism and distri-
butions over time”. Institutet för framtidsstudier, Stockholm, maj.

Herlitz, Anders. ”Testing the decomposition test” hölls på work-
shop vid Institutet för framtidsstudier, Stockholm, 6 juni.

Herlitz, Anders, ”Cost-effectiveness, incompleteness and discri-
mination”, hölls på Measuring Health: Ethical Perspectives, Aarhus 
University, Aarhus, 23 juni

Herlitz, Anders. ”Testing the decomposition test” hölls på Rese-
arch seminar. Department of Philosophy, Stockholms universitet, 
Stockholm, oktober.

Huseby, R. & Angell, K. ”Autonomy, Democracy, and Future Ge-
nerations” hölls på workshop vid Institutet för framtidsstudier, 
Stockholm.

Huseby, R. ”The Redundancy of Limitarianism”, hölls på GOODPOL 
workshop. Oslo.

Huseby, R. ”The Redundancy of Limitarianism” hölls för Nordic 
Network in Political Theory. Stockholm.

Huseby, R. ”The Redundancy of Limitarianism” hölls för Norwegian 
Practical Philosophy Network (NPPN).

Jebari, Karim, ”Algorithmic bias and democracy”, hölls på Seminar 
on Algorithmic bias, The Swedish Embassy in the Netherlands, 3 
december.

Jebari, Karim, ”The risk of AI hype”, hölls på Seminar on the Future 
of work, Institutet för framtidsstudier/The Swedish Embassy on 
Iceland, Stockholm, 12 juni.

Jebari, Karim, ”Globala katastrofer och terraforming”, hölls på Jor-
den och universums framtid, Institutionen för Atronomi, KTH/Alba 
Nova, 17 mars.

Jebari, Karim, ”Transhumanism and existential risk”, hölls på Cour-
se on the future of humanity, Konstfack, Stockholm, 10 mars.

Jebari, Jebari, ”Considerations for social scientists that want to 
work with AI”, hölls på AI Workshop, Institutet för framtidsstudier, 
Stockholm, 21 januari.

Jebari, Karim, ”Assessing the chances of a global catastrophe”, 
hölls på Cambridge Conference on Catastrophic Risk 2020, Cen-
tre for the study of existential risk, Cambridge, 16–19 november.

Jylhä, Kirsti, ”Right-change denial: The roles of exclusionary and 
anti-egalitarian preferences, conservative ideology, and antiesta-
blishment attitudes” hölls på Annual Meeting of The Society for 
Personality and Social Psychology, The Society for Personality and 
Social Psychology, New Orleans, LA, 28 februari. 

Jylhä, Kirsti, ”Psychology of COVID-19: How does the corona pan-
demic influence our feelings, attitudes, and behaviors?”, hölls på 
Institutet för framtidsstudier, Stockholm, 11 november.

la Roi, Chaïm, ”How important is the school? Upper bound esti-
mates of school context effects on sociopolitical attitudes in four 
European countries”, hölls på EARA Biennial Conference 2020, 
Porto/Zoom, European Association for Research on Adolescence, 
3 september.

Lindenfors, Patrik, ”Det kulturella djuret”, bokturné med presen-
tationer i Sverige vid bibliotek och via inbjudan under perioden 
januari till april. 

Lindenfors, Patrik, ”Om att skriva tillgängligt om komplicerade 
teorier och forskningsämnen”, hölls på Akademisk sakprosa, Sö-
dertörns högskola, Stockholm, 5 mars.

Linton, Magnus, föreläsningsturnén ”Bra text – vad är det?”, 21 till-
fällen under perioden augusti till oktober på Jönköpings universitet, 
Uppsala universitet, Linköpings universitet, Stockholms universitet, 
Malmö universitet, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska hög-
skola, Sveriges lantbruksuniversitet Ultuna och Umeå universitet.

Linton, Magnus, ”Bra text – vad är det?/Klippa kort”, Stockholm 
Centre for Commercial Law, Stockholms universitet, Stockholm, 
23 september.

Linton, Magnus, ”Bra text – vad är det?/Vårt behov av stil”, In-
stitutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Uppsala, 24 
september.

Linton, Magnus, ”Bra text – vad är det?/Börja rätt”, Stockholms 
universitet, Malmö universitet, Musikhögskolan Malmö.

Linton, Magnus, ”Bra text – vad är det?/Klippa kort”, Göteborgs 
universitet, Uppsala universitet.

Linton, Magnus, ”Bra text – vad är det?/Pitcha text”, Högskolan 
i Dalarna, Lunds universitet.

Linton, Magnus, ”Bra text – vad är det?/Vårt behov av stil”, Cen-
trum för språk och makt, Stockholms universitet, 2 oktober.

Linton, Magnus, ”Börja text rätt”, Stockholm School of Economics 
och Stockholms universitet.

Linton, Magnus, ”Detta behövs – om fackbokens beståndsdelar”, 
Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet, 26 novem-
ber. 

Linton, Magnus, ”Göra bok”, Institutionen för psykologi, Stockholms 
universitet, Stockholm, 28 september, 15 oktober.

Linton, Magnus, ”Göra text bra”, hölls på workshop vid Konstve-
tenskap, Stockholms universitet, Stockholm, 26 mars.

Linton, Magnus, ”Text, meaning, joy – written ways to greater impact”, 
Uppsala universitet, Stockholms universitet, Lunds universitet.
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Linton, Magnus, ”Text, impact, joy – using fact and making diffe-
rence”, JEDI-lab, Linköpings universitet, 22 oktober.

Linton, Magnus, Keynote: ”Text, impact, joy – using fact and ma-
king difference”, hölls på The Thinking Hand: Expanded Forms of 
Academic Writing, Konstfack research week, Stockholm, 28 januari.

Linton, Magnus, ”Sakprosans elementa – teori och praktik för levan-
de text”, Institutionen för Nordeuropastudier, Humbolt-Universitetet 
och Stockholms universitet.

Linton, Magnus, ”Written meaning – the power of storytelling”, 
Stockholm School of Economics, Stockholm, 16 september.

Mosquera, Julia. ”Climate change, corrective justice, and animals” 
hölls på Animals and Climate Change, Institutet för framtidsstudier, 
3–4 december.

Puranen, Bi, ”Migranter i Dalarna”, Högskolan Dalarna, 11 novem-
ber.

Puranen, Bi, ”Migranter i Norden”, Åbo Akademi, 6 mars. 

Rabinowicz, Wlodek. ”Can Parfit's Appeal to Incommensurabi-
lities Block the Continuum Argument for the Repugnant Conclu-
sion?”, University of Vienna, Vienna.

Roberts, M. A.  ”Does the Worth-Having Existence Make Things 
Morally Better?”. Kick Off Conference, Institutet för framtidsstudier, 
Stockholm, 27–29 september.

Roussos, Joe, ”Modelling in normative ethics”, hölls på SU Higher 
Seminar in Pr Phil, Stockholm university, Stockholm, 20 oktober.

Roussos, Joe, ”Experts: which ones should you trust?” hölls på 
Responses to the Covid 19 pandemic and climate change, Institutet 
för framtidsstudier, Stockholms, 29 maj.

Roussos, Joe, ”Making confident decisions with model ensem-
bles”, hölls på Bern Epistemology of Climate Change Seminar 
Series, University of Bern, Bern, 12 december.

Svallfors, Stefan, ”Politics for Hire: the World and Work of Po-
licy Professionals”, hölls på Sociologiseminarium, Institutionen 
för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, Stockholm, 25 
november.

Svallfors, Stefan, ”Politics for Hire: the World and Work of Policy 
Professionals”, hölls på Statsvetenskapliga seminariet, Statsveten-
skapliga institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg, 10 december.

Tersman, Folke, ”From Evolutionary Theory to Moral Skepticism, 
via Disagreement” hölls på Monika Betzler’s Oberseminar, Univer-
sity of Munich, Munich, 21 januari.

Tersman, Folke, ”From Evolutionary Theory to Moral Skepticism, 
via Disagreement”, hölls på Debunking and Disagreement, Uni-
versity of Duisburg Essen, Essen, 23 januari.

Tersman, Folke, ”Recent Work on Reflective Equilibrium”, hölls på 
Reflective Equilibrium, University of Bern, Bern, 25 januari.

Uppdrag
Granskning för tidskrifter
Campbell, Tim, granskare, Philosophical Studies, The Philosophi-
cal Quarterly, Analysis, Philosophical Studies, Philosophia, Utilitas.

Berndt Rasmussen, Katharina, granskare, Journal of Political Phi-
losophy, Ethical Theory and Moral Practice, Journal of Applied Phi-
losophy, Journal of Applied Philosophy.

Bykvist, Krister, granskare, Australian Journal of Philosophy, Mind, 
Philosophical Quarterly, Journal of Moral Philosophy, Utilitas.  

Carlson, Erik, granskare, Economics and Philosophy, Ethical Theo-
ry and Moral Practice, Ethics, The Journal of the American Philo-
sophical Association, Journal of Philosophical Research, Organon 
F, Philosophical Review, Philosophical Studies, Ratio, Synthese.

Finneron-Burns, Elizabeth, granskare av bokförslag, Oxford Uni-
versity Press.

Finneron-Burns, Elizabeth, granskare av forskningsansökningar, 
SSHRC Insight Grants.

Finneron-Bruns, Elizabeth, granskare, Philosophical Quarterly, 
Journal of Applied Philosophy, Utilitas, Res Publica.

Greaves, Hilary, granskare av Analysis, Utilitas.

Jylhä, Kirsti, granskare, Journal of Contemporary European Stu-
dies, Journal of Human Rights and the Environment, Journal of 
Social and Political Psychology. 

la Roi, Chaïm, granskare, Sexuality Research and Social Policy, 
Journal of Social and Personal Relationships. 

Lindenfors, Patrik, granskare, PLoS ONE.

Tersman, Folke, granskare, Synthese, Ratio, Philosophia, Journal of 
Value Inquiry, Ethics, Routledge, Trames, Philosophical Quarterly.

 Förtroendeuppdrag
Arrhenius, Gustaf, styrelseledamot, Jämlikhetsfonden.

Arrhenius, Gustaf, styrelseledamot, Stockholm Centre for the 
Ethics of War and Peace.

Arrhenius, Gustaf, FIAS selection committee, Stockholm.

Arrhenius, Gustaf, Daniel Ramöllers disputation, Stockholms uni-
versitet.

Arrhenius, Gustaf, Markus Furendals disputation, Stockholm uni-
versitet.

Beckman, Ludvig, ledamot, Migrationsverkets Etiska råd.

Beckman, Ludvig, opponent, Andreas Bengt-ssons PhD, Aarhus uni-
versitet.

Beckman, Ludvig, opponent, Anna-Maria Schäferles PhD, Univer-
sité de Grenoble.

Beckman, Ludvig, ledamot, Docenturnämnden, Stockholms unvier-
sitet, SAMFAK.

Berndt Rasmussen, Katharina, redaktör, Tidskrift för politisk filo-
sofi nr 1 2020, Tidskrift för politisk filosofi nr 2 2020 och Tidskrift 
för politisk filosofi nr 3 2020.

Berndt Rasmussen, Katharina, redaktör, Studies on Clima-
te Ethics and Future Generations: Vol. II. Working paper series 
2020:1–11. 

Berndt Rasmussen, Katharina, medlem i Vetenskapliga rådet, 
Staffan Juléns projekt.

Berndt Rasmussen, Katharina, koordinator, IFFS Climate Strike, 
www.fridaysforfuture.org.
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Bowman, Paul, redaktör, Studies on Climate Ethics and Future Ge-
nerations, vol 2020:1–11.

Bäckstrand, Karin, ordförande för avhandlingskommittén, Ian Higham 
doktorand, Stockholms universitet.

Bäckstrand, Karin, sakkunnig vid docentutlåtande, Magnus Lund-
gren, statsvetenskap, Stockholms universitet.

Bäckstrand, Karin, ledamot i betygsnämnd, Benedetta Lerva, dokto-
rand, nationalekonomi, Stockholms universitet.

Bäckstrand, Karin, ledamot i Riksrevisionens vetenskapliga råd.

Bäckstrand, Karin, ledamot i Stockholms universitets Miljöråd, repre-
sentant samhällsvetenskaplig fakultet.

Bäckstrand, Karin, fakultetsopponent, Tapio Rantala, PhD Political 
Science, University of Helsinki.

Bäckstrand, Karin, Lead Faculty, Earth System Governance Project, 
Utrecht University.

Bäckstrand, Karin, ledamot i Klimatpolitiska rådet.

Bäckstrand, Karin, ledamot i betygsnämnd, Lisa Sanderink, dokto-
rand, Utrecht university.

Bykvist, Krister, medlem i Karolinska institutets etiska råd.

Bykvist, Krister, medlem i Swedish Research Council. 

Bykvist, Krister, ordförande för möte med Theoria-foundation.

Bykvist, Krister, granskare, promotion to professorship, Christian 
Pillar, University of York, UK. 

Duus-Otterström, Göran, ordförande för PhD committe, Andreas 
Bengtson, Aarhus University.

Duus-Otterström, Göran, examinator för doktorsavhandling, PhD 
committe, Naima Chahboun, Stockholms universitet.

Duus-Otterström, Göran, nämnduppdrag, Postdoc, CEPDISC, 
Aarhus University.

Duus-Otterström, Göran, nämnduppdrag, Associate Professor, 
Political Science, Oslo University. 

Fairbrother, Malcolm, accreditation, accredit CEU’s graduate pro-
grams in sociology and social anthropology, Agency for Quality As-
surance and Accreditation Austria.

Falkenström, Erica, referensgrupp, Tillitsdelegationens forskar-
seminarium, Finansdepartementet.

Falkenström, Erica, granskare, Tillitsdelegationen. 

Greaves, Hilary, peer reviewer, British Academy Knowledge Fron-
tiers programme.

Greaves, Hilary, opponent, PhD examination, Daniel Ramöller.

Jebari, Karim, rapportförfattare, Digitaliseringsrådet.

Jonsson, Jan O., Member of the Board of the portfolio for research 
and innovation in education (Portføljstyret, Utdanning og kompetan-
se), Norwegian Research Council.

Jonsson, Jan O., Member of the Scientific Advisory Board of Mann-
heimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES), Univer-
sität Mannheim.

Janne Jonsson, Royal Swedish Academy of Science (KVA).

la Roi, Chaïm, extern granskare, 90% seminar PhD-project, Andrey 
Tibayev, Linköping University

Lindenfors, Patrik, ordförande i Kulturrådets arbetsgrupp för fack-
litteratur, Kulturrådet.

Lindenfors, Patrik, ledamot, Nationalkommittén för biologi, Kung-
liga Vetenskapsakademin.

Puranen, Bi, projektledare, Migrant Workforces, compared with the 
majority population, Tillväxtverket och Region Dalarna, Uddeholm 
Steel factory.

Puranen, Bi, projektledare, Filipstadsrapporten, Delmos – delega-
tionen mot segregation, Filipstad.

Puranen, Bi, projektsupport, Kompetensförsörjningsrapport, Region 
Värmland, Karlstad.

Puranen, Bi, projektledare, Arbete & Familj, försörjningsfrågan, 
Region Värmland, Karlstad.

Puranen, Bi, projektledare, HEBA-VIC, Covid- 19, Vinnova.

Puranen, Bi, projektsupport, Folkhälso- myndigheten.

Puranen, Bi, projektmedlem, ERASMUS+, EU.

Puranen, Bi, projektmedlem, EBA, Utrikesdepartementet.

Puranen, Bi, projektmedlem, SSA report, Karolinska, BMGF, UCSD, 
FH.

Puranen, Bi, uppdrag, Miljöfrågan i WVS.

Tersman, Folke, ledamot, Kungliga Vetenskapsakademien.

Tersman, Folke, ledamot, Selektionskommittén för Pro Futura Sci-
entia-kandidater, SCAS.

Tersman, Folke, ledamot, Nationalkommittén för logik, metodologi 
och filosofi, Kungliga Vetenskapsakademin.

Tersman, Folke, ledamot, Ämnesrådet för humaniora och samhälls-
vetenskap, Vetenskapsrådet.

Svallfors, Stefan, granskare, Stine Hesstvedts avhandling The 
Politics of Expert Advice. A Study of Governments’ Use of Public 
Advisory Commissions 1972–2018, Universitetet i Oslo.
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Nedan listas artiklar i vetenskapliga tidskrifter, bokkapitel, böcker och rapporter som publicerades under 
2020 och visar den forskning som pågår på institutet. Sådana publiceringar ämnade för framför allt fors-
karsamhället är viktiga för det gemensamma kunskapsbyggandet, men på området artificiell intelligens går 
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Bör vi skänka en del av vår inkomst varje månad för att hjälpa människor i nöd? Ska vi 
prioritera framtida generationers intressen framför våra egna? Och ska vi värdera djurliv 
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de val vi gör men har utelämnat den moraliska osäkerheten. Boken Moral Uncertainty som 
publicerades under året är ett försök att fylla tomrummet i vilken filosoferna William 
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– Boken är ett försvar för en informationskänslig inställning till beslutsfattande under 
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Att fatta beslut under moralisk osäkerhet
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I boken Politics for Hire. The World and Work of Policy Professionals presenterar sociologen 
Stefan Svallfors de policyprofessionella, personer som arbetar med politik och politiskt 
inflytande som anställda och inte som förtroendevalda. De är en växande, allt viktigare 
men ganska lite studerad grupp av politiska aktörer som bland annat inkluderar politiskt 
sakkunniga, politiska sekreterare, experter i intresseorganisationer, politiska konsulter, 
lobbyister och tankesmedjor. 

– I boken vill jag lyfta fram de många gånger problematiska demokratiska effekterna 
av de policyprofessionellas verksamhet och karriärer, som att de suddar ut fundamen-
tala institutionella skiljelinjer mellan till exempel staten och privata företag, och att de 
stärker banden mellan ekonomisk och politisk ojämlikhet. Den här typen av övergångar 
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Hur sprids artificiell intelligens idag? I artikeln ”Deep learning diffusion by infusion into 
preexisting technologies – implications for users and society at large” lanserar Emma 
Engström och Pontus Strimling begreppet ”infusion” för att beskriva det sätt på vilket 
AI framför allt används idag. Och för att förklara varför spridningen av tekniken har 
gått så fort.

Forskarna skiljer mellan AI-infusion och fristående AI. Den senare utgör en produkt 
som är helt beroende av AI-tekniken för sin existens medan AI-infusion är AI som 
adderats till en redan existerande tjänst. Eftersom AI är en typ av algoritm sker AI-in-
fusion generellt via automatiska versionsuppdateringar. Exempel på AI-infusion kan 
vara AI-system som driver rekommendationer i mobilappar som skräppostfilter och 
automatiskt genererade miniatyrer i videostreamingtjänster.

En listning av de femton mest populära apparna för mobiltelefoner i USA visar att 
samtliga har integrerad AI i form av djup maskininlärning som innebär att algoritmerna 
tränar sig själva med stora datamängder. Som exempel har Youtube hela 269 miljoner 
användare enbart i USA vilket pekar på att AI-infusion är ett otroligt effektivt sätt att 
sprida konsumentorienterad AI.

– AI är redan allestädes närvarande eftersom många av oss använder AI dagligen. Men 
samtidigt är det inte uppenbart hur eller när vi använder AI, trots att de data som krävs 
för att utveckla AI är data som vi användare genererar, säger Emma Engström, forskare 
i miljöteknik och artificiell intelligens.

Artikeln publicerades i tidskriften Technology in Society i november 2020 men en del 
av resultaten redovisades på bloggen AI Futures redan i december 2019.

Nytt begrepp för att förstå AI:s spridning
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I familjer med utländsk bakgrund spelar föräldrars drömmar om sina barns framgång roll 
för barnens egna studie- och yrkesval, konstaterar IFFS-sociologerna Stephanie Plenty och 
Jan O. Jonsson i en ny studie presenterad i artikeln ”Students’ occupational aspirations: 
Can family relationships account for differences between immigrant and socioeconomic 
groups?”. Studien försöker förklara den så kallade ambitionsparadoxen: låg socioekonomisk 
status under uppväxten brukar förknippas med lägre livsförväntningar i fråga om utbild-
ning och yrke, men unga med utländsk bakgrund har högre aspirationer än majoritetsbe-
folkningen, trots att de oftare kommer från hem med låg socioekonomisk status – varför? 

I studien av 6 000 14-15-åringar i Sverige och Tyskland undersökte forskarna om det 
finns något i familjerelationerna som kan förklara denna optimism, och det visade 
sig att familjer med utländsk bakgrund hade starkare familjesammanhållning, mer 
studieuppmuntran och föräldrarna hade större insikt i barnens vardagsaktiviteter än i 
genomsnittsfamiljen. Ingen av de faktorerna hade emellertid någon effekt på barnens 
yrkes- och utbildningsaspirationer. Det som däremot tydligt var kopplat till barnens 
höga livsmål var föräldrarnas aspirationer för barnen. 

– Barnen snappar upp vad föräldrarna har för drömmar för dem. Det är viktigt att 
lyfta upp att många ungdomar med utländsk bakgrund har höga aspirationer eftersom 
det är en styrka som det går att bygga vidare på, säger Stephanie Plenty. 

Artikeln är publicerad i tidskriften Child Development.

Föräldradrömmar som förändrar – ny studie   
förklarar ungdomars höga yrkesambitioner    
i familjer med utländsk bakgrund 
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Det finns idag mycket forskning som visar att etnisk- eller könsdiskriminering kan bero 
på så kallad implicit bias – fördomar som ofta är omedvetna men som ändå påverkar 
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Arbetet med att ytterligare skärpa det utåtriktade ar-
betet pågår konstant, både ambitionen att hela tiden 
finna fler och nya vägar att bredda träffytorna och ar-
betet med att stötta forskarna att själva bli effektiva 
forskningskommunikatörer. De forskningsfrågor som 
ställs och studeras på institutet utgår alla från konkreta 
problem och möjligheter i samtiden, vilket gör att fors-
karna ofta är omedelbart relevanta i samhällsdebatten. 
Pandemin ställde flera av de etiska, sociala och ekono-
miska frågeställningar som länge präglat forskningspro-
grammet på sin spets och redan i mars 2020, när krisen 
bröt ut, bestämdes att kommunikationsavdelningens 
fokus skulle ligga på att uppmuntra och hjälpa forskar-
na att delta i det offentliga samtalet.

Det resulterade i ett stort antal intervjuer, egenpro-
ducerade texter och kortföreläsningar genom vilka 
forskarna bidrog till kunskapsfördjupning av olika kri-

saspekter, som hur pandemin påverkar befolkningen 
i stort, hur människor reagerar på isolering, hur exis-
terande ojämlikheter skärps i kristid, hur etiska över-
väganden och prioriteringar kan göras vid bristande 
faktaunderlag, hur tilliten till experter utvecklats, hur 
kriminella drar nytta av pandemin och om vilken typ 
av normförändringar som kommer ha etablerats när 
sjukdomsspridningen är under kontroll. Förutom all 
generell expertmedverkan i olika medier publicerade 
institutets forskare totalt åtta debattartiklar i Sveriges 
största dagstidningar, de flesta utifrån olika aspekter 
av pandemin. Andra ämnen där forskarna assisterat 
medier med expertis under året rör bland annat den 
oroande utvecklingen av kriminella miljöer i Sverige, 
klimatförändringarna och politikernas karriärvägar in 
i och ut ur PR-branschen.

Ambitionen att göra forskarnas seminarier, workshops 

Forskningskommunikation i kristider
Pandemins accentuering av ett stort antal viktiga framtidsfrågor gjorde att IFFS under året intog en allt mer 
central plats i offentligheten. Stora delar av befolkningen förenades 2020 i ett intresse för såväl den nära 
framtidsvardagen som frågor om gemensam förvaltning av livsbetingelser och hur ett förändrat samhälle 
efter pandemin ska formas. Den plötsliga globala händelsen drev snabbt fram krav på ny kunskap och per-
spektiv av just den sort forskarna på institutet producerar, och under året bidrog IFFS filosofer, sociologer, 
statsvetare, riskteoretiker, demografer, ekonomer, biologer och många andra med regelbundna inspel i 
offentligheten.

Amir Rostami, forskare i sociologi, berättade i flera intervjuer med media 
om kriminella organisationer som på olika sätt utmanar det svenska rätts-
samhället och om vad man i forskningen kan se krävs för att få bukt med 
problemet. Foto: Cato Lein.

2020 presenterades en uppdaterad version av den så kallade kulturkartan 
som visar att normerna i Sverige skiljer sig från de flesta andra länder i 
världen. Generalsekreteraren Bi Puranen skrev också flera artiklar och 
blogginlägg under året om bland annat normer i olika migrantgrupper i 
Sverige och om svenskars syn på äldre.
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och konferenser mer tillgängliga för dem som inte 
fysiskt kan vara på plats (se kapitel 3) har även gällt 
kommunikationsinsatser ämnade för en bredare pu-
blik. IFFS serie Offentliga samtal, samarrangerad med 
Vetenskapsrådet, genomfördes med publik online och 
möjligheter till publikt deltagande via flera webbverk-
tyg. Samarbetet med Utbildningsradion intensifierades, 
och när det blev komplicerat att samla flera talare på 
samma plats skapades istället en serie filmade kortföre-
läsningar som sedan publicerades såväl på Kunskaps-
kanalen och UR Play som via institutets webbplats och 
egna kanaler i sociala medier. Flera av föreläsningarna 
var på olika sätt relaterade till pandemin och två av dem 
redovisade resultat från datainsamlingar som gjordes 
redan under första delen av året; den ena av Kirsti Jylhä, 
forskare i psykologi, som redogjorde för psykologiska 
aspekter av coronapandemin i Sverige, den andra av 
Bi Puranen, generalsekreterare i World Values Survey, 
som redovisade studier av hur människor världen över 
reagerade på pandemin under dess första våg.

Under 2020 sjösattes också ett samarbete med Af-
tonbladet Kultur i form av podcasten The New World, 
med programledarna är Karin Pettersson, kulturchef 
på Aftonbladet, och Georg Diez, journalist och nu re-
daktör på The New Institute i Hamburg. Poddens syfte 
är att stimulera idédebatt och att låta ledande forska-
re och andra intellektuella på områden som klimat, 
demokrati, artificiell intelligens och andra brännande 

framtidsfrågor få utrymme att spegla sin forskning och 
sina tankar mot en större publik.

Webbplatsen iffs.se är institutets kommunikativa nav 
och fick med coronakrisens ökade krav på digitalisering 
en än viktigare roll i kunskapsspridningen. Verksam-
heten har vuxit snabbt de senaste åren och fler forskare 
tagit steget ut i offentligheten, vilket ställer högre krav 
på en dynamisk samlingsplats och utgångspunkt för 
medieavtryck och publicering av nya rön. I detta avse-
ende har också institutets kanaler på Facebook, Twitter, 
Instagram och Youtube varit viktiga både för spridning 
av information och för att öppna nya dörrar in i vår 
verksamhet.

Forskarna har förstås också fortsatt med sin reguljära 
delgivning av kunskap i olika policysammanhang, i 
år mycket präglat av pandemin. Under våren under-
sökte till exempel flera av institutets forskningsleda-
re, tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB), möjliga händelseutvecklingar för 
pandemin på både kort och lång sikt, ett arbete som 
låg till grund för en rapport med syfte att förbättra 
tänkande, beslutsfattande och krishantering under den 
typ av osäkerhet som präglat pandemin. Institutets vd 
Gustaf Arrhenius deltog i maj, som ett exempel på IFFS 
löpande internationella kunskapsutbyte, i ett möte med 
Wales försteminister Mark Drakeford om hur Wales 
kan möta sina klimatåtaganden i den ekonomiska låg-
konjunktur coronakrisen medfört.

I februari anordnades seminariet "Liberal nationalism" tillsammans med Fri-
sinnade klubben för att diskutera fenomenen nationalism och kosmopolita-
nism, och vad som krävs av nationell sammanhållning och avgränsning för 
att bära upp en välfärdsstat. På bilden moderatorn Lars Anell samt talarna 
Gina Gustavsson och David Miller.

Karim Jebari, forskare i filosofi, deltog i en rad olika samtal under året, bland 
annat i Filosofiska rummet i P1 och i Malou efter tio i tv4. Här i Kulturhuset i 
Stockholm på Samtidsarenan i ett samtal om riskerna med AI-hype.
Foto: Matilda Rahm.
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Liberal Nationalism
I samarbete med Frisinnade klubben 2020-02-05,   
Finlandshuset i Stockholm

Studier visar att medborgare i Nordamerika och Europa 
har starka emotionella band till sitt hemland, ett uttryck för 
en form av nationalism, och detta tycks vara oberoende av 
individernas socioekonomiska status, utbildning och po-
litiska hemvist. Vilken betydelse har detta för liberala och 
socialdemokratiska partier med kosmopolitisk hållning, 
sjunkande valresultat och för välfärdsstaten? Dessa frågor 
aktualiseras i två vid tillfället nyutkomna böcker – Liberal 
Nationalism and Its Critics och Why Nationalism?. Insti-
tutet kunde, tillsammans med Frisinnade klubben, samla 
författarna till dessa böcker i ett samtal om dessa frågor.

Medverkande: David Miller, professor i politisk teori i Oxford, Gina 
Gustavsson, docent i statsvetenskap vid Uppsala och Oxford, 
Yael Tamir, doktor i politisk teori vid Oxford och Philippe van 
Parijs, forskare inom politisk filosofi från Belgien.
Moderator: Lars Anell

Demokratin i klimatkrisens tid
I samarbete med Fri tanke och Hasselbacken 2020-02-12,   
Hasselbacken i Stockholm

Mänskligheten står idag inför en klimatkris som utmanar 
såväl samhällsmodeller som hela vår civilisation. Samtidigt 
genomgår demokratin sin värsta kris sedan andra världs-
kriget. Auktoritära nationalistiska partier som ifrågasätter 
demokratins kärnvärden växer i flera länder. Dessutom för-
nekar de klimatvetenskapliga resultat. I detta samtal på 
Hasselbacken diskuterades frågor där klimatförändringar 
och demokrati överlappar, och under kvällen lanserades 
boken Upphettning – Demokratin i klimatkrisens tid av Da-
niel Lindvall, Kjell Vowles och Martin Hultman som, utöver 
IFFS VD Gustaf Arrhenius, deltog i samtalet.

Medverkande: Gustaf Arrhenius, vd Institutet för framtidsstu-
dier och professor i praktisk filosofi, Isobel Hadley-Kamptz, 
författare och skribent, Martin Hultman, docent i teknik-, veten-
skaps och miljöstudier vid Chalmers, Daniel Lindvall, doktor 
i sociologi, Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter och 
Kjell Vowles, doktorand i teknik-, vetenskaps och miljöstudier 
vid Chalmers

Book Release: Stefan Svallfors –  
The Inner World of Research
2020-03-05, Institutet för framtidsstudier i Stockholm

The Inner World of Research – On Academic Labour är 
en bok om fram och baksidorna med livet som forskare. 
Författaren Stefan Svallfors tittar på allt från olika forsk-
ningsmiljöer till forskarlagets mikrokosmos och fokuserar 
även på forskaren som individ, i synnerhet på viktiga men 
ofta försummade frågor om känslor och sociala relatio-
ner i forskarens värld. Det är ett djupdyk i kreativitetens 

mysterier, samarbetets frustrationer och fördelar, samt 
rädslans, ilskans och ledans roll i forskarens liv. I detta 
seminarium diskuterade Svallfors boken tillsammans med 
Li Bennich-Björkman som är Johan Skytte professor i 
statskunskap vid Uppsala universitet.

Medverkande: Stefan Svallfors, professor i sociologi vid 
Södertörns högskola och Institutet för framtidsstudier och Li 
Bennich-Björkman, Johan Skytte Professor i statsvetenskap 
vid Uppsala universitet

What we know about    
the corona epidemic
2020-03-18, Institutet för framtidsstudier (online)

Under pandemins tidiga skede var frågorna många och 
svaren få. Vad vet vi om det nya coronaviruset och hur det 
sprids? Varför är stora offentliga tillställningar förbjudna 
medan skolorna fortfarande är öppna? Varför testas inte 
alla som har symptom? Johanna Adami, professor i epide-
miologi och rektor vid Sophiahemmet Högskola, berättade 
i detta tidiga pandemiseminarium online om Coronakrisen 
ur ett epidemiologiskt perspektiv och diskuterade en stor 
mängd frågor om hur man hanterar ett pandemiutbrott. 
Föreläsningen följdes av ett samtal med institutets vd 
Gustaf Arrhenius.

Medverkande: Johanna Adami, professor i epidemiologi och 
rektor vid Sophiahemmets Högskola och Gustaf Arrhenius, vd 
Institutet för framtidsstudier och professor i praktisk filosofi

Ambiguitetens betydelse för  
konsten, kulturen och samhället
I samarbete med Rikstolvan     
2020-08-15, Rikstolvan i Järrestad

En del av samtidskonsten är så öppen för tolkningar att den 
riskerar att bli betydelselös. Annan, aktivistisk konst präglas 
av entydiga budskap som utesluter alternativa förståelser. 
Enligt Thomas Bauer, professor i islamkunskap i Münster, 
skapas den mest intressanta och berikande konsten mellan 
dessa ytterligheter, i ett fält som kännetecknas av mångty-
dighet och ambiguitet. Detta samtal mellan före detta utbild-
ningsminister Carl Tham och Folke Tersman, ställföreträdan-
de vd vid institutet och professor i praktisk filosofi, handlade 
om ambiguitetens betydelse för konsten, kulturen och sam-
hället i stort, särskilt mot bakgrund av de ökande krav på 
entydighet och autenticitet som allt mer präglar samtiden. 

Medverkande: Carl Tham, f.d. utbildningsminister, chef för Sida 
och Folke Tersman stf. vd Institutet för framtidsstudier och pro-
fessor i filosofi vid Uppsala universitet

Publika seminarier
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Klubb Apollo: Den bästa    
av världar, den sämsta av världar
I samarbete med Fasching och Fri Tanke   
2020-09-29, Fasching i Stockholm (samt online)

Framstegstron, idén om att människan med sitt förnuft 
kan forma sitt liv och skapa en bättre framtid, är hårt an-
satt idag. Samtidigt lever vi i ett historiskt sett ojämförligt 
välstånd. Läkekonsten har utrotat många dödliga sjukdo-
mar, varje år lyfts allt fler ur extrem fattigdom och våldet 
minskar globalt. Detta samtal handlade om pessimistiska 
och optimistiska världsbilder i vårt samhälle idag.

Medverkande: Gustaf Arrhenius, vd Institutet för framtidsstu-
dier och professor i praktisk filosofi, Karin Svanborg-Sjövall, 
författare och vd för tankesmedjan Timbro. Musikalisk under-
hållning av Anna-Greta Sigurðardóttir & Max Schultz.
Moderator: Christer Sturmark

Digital idag:      
Så påverkar AI oss redan idag
I samarbete med Digital@Idag    
2020-10-02, Institutet för framtidsstudier (online)

AI påverkar oss, vår vardag och samhället på ett omfat-
tande sätt. Ibland utan att vi är medvetna om det. Det här 
väcker en rad etiska och moraliska frågor som vi som med-
borgare och beslutsfattare måste ta ställning till – inte i 
morgon, utan idag. I detta livesända samtal diskuterade 
tre av institutets AI-forskare de utmaningar som AI medför. 
Samtalet var en del av Digital@Idag, en årlig nationell tem-
adag om digitalisering med målet att inspirera människor 
till att vara med och påverka den digitala utvecklingen. 

Medverkande: Moa Bursell, forskare i sociologi vid Institutet 
för framtidsstudier och Emma Engström doktor i teknisk fysik 
och forskare vid Institutet för framtidsstudier
Moderator: Pontus Strimling, Institutet för framtidsstudier

Book Release: Moral uncertainty
2020-10-21, Institutet för framtidsstudier (online)

Vi vet inte hur vi ska väga djurs intressen mot människors, 
om vi har en plikt är att hjälpa nödställda främlingar eller 
hur vi ska förstå de moraliska aspekterna av att skapa nya 
människor. Även om vi har alla fakta om de olika alternativ 
som står till buds så avgörs våra beslut inte bara av fakta. 
Och trots osäkerheten måste vi handla. I boken Moral Un-
certainty diskuterar författarna Krister Bykvist, Toby Ord 
och William MacAskill en hittills försummad men viktig 
fråga inom moralfilosofin: Hur ska vi fatta beslut när det är 
moraliskt osäkert vad vi bör göra? Under seminariet dis-
kuterade författarna, tillsammans med moderator Anders 
Herlitz, bokens innehåll, samtidsrelevans och betydelse.

Medverkande: Krister Bykvist, professor i praktiskt filosofi 
vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier, 
Toby Ord, professor i filosofi vid Oxford University och William 
MacAskill, professor i filosofi vid Oxford University
Moderator: Anders Herlitz, Institutet för framtidsstudier

Offentliga samtal: Den svenske  
mannen – vem är han, vad gör han, 
vart är han på väg?
I samarbete med Vetenskapsrådet    
2020-10-29, Nalen (online)

Moderator: Folke Tersman, Institutet för framtidsstudier

Stora delar av mänskligheten har i hundratals år väntat på 
”en ny man”; mer känslosam, mindre våldsam och roligare 
att vara med. Några hävdar att han sedan ett halvsekel 
är under uppbyggnad i Sverige – främst via en masku-
linitetsförändrande föräldraförsäkring – medan andra 
menar att  den  jämställde  svenske  mannen  mest är en 
gångbar myt i säljandet av nationalchauvinistiska bilder 
av svenskhet. Oavsett vilket står det klart att samtidens 
politiska stridsfält – från våldsbejakande extremism och 
fallande skolresultat till metoos avslöjanden  och social 
isolering – allt oftare diskuteras i termer av maskuliniteter 
och perverterade manlighetsideal. Utifrån detta diskutera-
de vårens första ”offentliga samtal” en rad aktuella frågor 
med genusvetare och genusvetenskapens kritiker: Vad är 
maskulinitet? Hur byggs och förändras maskuliniteter över 
tid? Vilken roll spelar de i nationell identitet? I våldsamma 
miljöer? I normbildning? 

"Den AI som vi pratar om här, djupinlärning, har ett mål 
som är specificerat av en människa eller en organisa-
tion, och målet är ofta att öka engagemanget online. 
Man ska titta på fler filmer, klicka på fler annonser. 
Det är lätt att tro att mina mål helt överensstämmer 
med Googles mål. Men mitt mål är kanske att titta på 
relevanta filmer från olika perspektiv om en politisk 
fråga till exempel, medan Googles mål är att få mig att 
spendera så mycket tid som möjligt på Youtube och 
fortsätter ge mig mer av samma sak."

Emma Engström deltog tillsammans med Moa Bursell 
och Pontus Strimling från IFFS kontor i den nationella 
temadagen Digital@idag med samtalet ”Så påverkar AI 
oss redan idag”.
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Medverkande: Helena Hill, docent i idéhistoria och lektor i 
genusvetenskap vid Södertörns högskola och Ulf Mellström, 
professor i genusvetenskap vid Karlstads universitet
Panel: Annika Strandhäll, riksdagsledamot och jämställdhets-
politisk talesperson (S) och Ivar Arpi, ledarskribent Svenska 
Dagbladet och författare till Genusdoktrinen

Offentliga samtal: Vem vinner  
nätkriget? Misstro och nätaktivism  
i lögnens tid
I samarbete med Vetenskapsrådet    
2020-10-29, Nalen (online)

Det pågår ett krig på webben mellan olika berättelser om 
verkligheten. Detta krig utkämpas av nätsoldater med 
tydliga politiska agendor. Men vilka politiska idéer är det 
som står i centrum för detta krig? Vilka är bäst rustade att 
föra nätkriget? Vad innebär nätkriget för den etablerade 
journalistiken och dess kanaler? Hur påverkas i det långa 
loppet demokratin och det offentliga samtalet? Om detta 
handlade denna del av seminarieserien offentliga samtal 
där forskare möter praktiker. Seminarier sändes live och 
spelades även in för att visas i efterhand på UR Play.

Medverkande: Mattias Ekman, docent i medie- och kommuni-
kationsvetenskap vid Stockholms universitet och Tine Ustad 
Figenschou, professor i medievetenskap vid Oslo Metropolitan 
University
Panel: Jonathan Lundberg, journalist och författare till Sverige-
vänner – ett reportage om det svenska nätkriget och Lisa Bjur-
wald, debattör, journalist och författare till Skrivbordskrigarna. 
Hur extrema krafter utnyttjar internet och Sebastian Bay, 
Forskare FOI, tidigare projektledare och analytiker på MSB
Moderator: Folke Tersman, Institutet för framtidsstudier

Internetdagarna
I samarbete med Internetstiftelsen    
2020-11-24 (online)

Internetdagarna är en konferens som arrangeras av Inter-
netstiftelsen med syfte att vara ett kunskapsnav för alla som 
är intresserade av frågor om internets utveckling. I år hölls 
konferensen online och Institutet för framtidsstudier stor 
för ett av konferensens teman: Demokrati och värderingar 
i tider av kris. Under en heldag presenterade forskare från 
institutet sin syn på frågor om expertisens roll i demokratin, 
värderingar i krissituationer, matematikens och statistikens 
roll i krishantering samt hur vi bör fatta beslut under stor 
osäkerhet.

Medverkande: Karin Bäckstrand, professor i samhällsveten-
skaplig miljöforskning, Kirsti Jylhä, doktor i psykologi, Orri 
Stefánsson, docent i praktisk filosofi, Olle Häggström, profes-
sor i matematisk statistik och Karim Jebari, doktor i praktisk 
filosofi
Moderator: Olle Torpman, Institutet för framtidsstudier

Basinkomstens nya våg – medborgar-
lönsexperiment i välfärdsstater
2020-11-26, Institutet för framtidsstudier (online)

På onlineseminariet presenterades och diskuterades 
rapporten Basinkomstens nya våg, som analyserar experi-
ment med medborgarlön i Finland och Nederländerna och 
undersöker vad dessa kan säga oss om vilka konsekvenser 
en basinkomst skulle få i avancerade välfärdsstater. Med-
verkade gjorde rapportens tre författare samt moderator 
Ludvig Beckman.

Medverkande: Simon Birnbaum, docent i statsvetenskap 
vid Södertörns högskola, affilierad forskare vid Institutet för 
framtidsstudier samt verksam vid Institutet för bostads- och 
urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet, Jurgen De Wis-
pelaere, Professor, Stockholm School of Economics in Riga 
och Adjunct Professor in Philosophy of Social Policy, Tampere 
University och Robert van der Veen, statsvetare vid University 
of Amsterdam
Moderator: Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap vid 
Stockholms universitet

Disinformation Campaigns –  
Challenging Our Democracy
I samarbete med Transnational Consortium on Human Security 
2020-12-02, University of Ottowa (online)

Detta onlineseminarium arrangerades av Transnation-
al Consortium on Human Security, i vilket Institutet för 
Framtidsstudier ingår genom forskningsprojektet Vålds-
bejakande hot och inre säkerhet. På seminariet diskute-
rades det hot som desinformation utgör mot demokratiska 
institutioner med särskilt fokus på Covid-19 pandemin och 
det amerikanska valet.

Medverkande: General John Allen, The Brookings Institution, 
Mikael Tofvesson, MSB, Dr. Joel Finkelstein, Princeton Univer-
sity och Phil Gurski, uOttawa SET Program Director, President 
and CEO of Borealis Threat and Risk Consulting Ltd
Moderator: Paul Goldenberg, Rutgers University 

Samtidsarenan: Det organiserade 
kriminella våldet. Om verklighet, 
mediebild och konsekvenser
I samarbete med Samtidsarenan och Kulturhuset Stadsteatern 
2020-12-04, Kulturhuset Stadsteatern (online)

I det här onlineseminariet diskuterade forskare och jour-
nalister utvecklingen av våld, extremism och organiserad 
brottslighet idag, dess konsekvenser, hur det skildras i 
media och samspelet mellan forskning, journalistik och 
politik på detta medieattraktiva område. Seminariet live-
sändes via Kulturhuset Stadsteaterns digitala kanaler och 
Samtidsarenans hemsida. Samtidsarenan, ett initiativ från 
kommunikationskontoret Bohm Bohm Room, är en sek-
toröverskridande plattform med syfte att stimulera samtal 
om kultur och samhälle.
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Medverkande: Joakim Palmkvist, kriminalreporter, Petter Beck-
man, projektutvecklare och redaktör #ettSthlm/Mitt I, Tina 
Askanius, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, och 
Jerzy Sarnecki, professor emeritus i kriminologi
Moderator: Cecilia Garme

Samtidsarenan: Riskerna med AI-hype
I samarbete med Samtidsarenan och     
Kulturhuset Stadsteatern     
2020-12-04, Kulturhuset Stadsteatern (online) 

Detta var det andra av två seminarier som arrangerades 
tillsammans med Samtidsarenan och Kulturhuset Stads-
teatern. I det här online seminariet pratade Karim Jebari, 

doktor i praktisk vid filosofi vid Institutet för framtidsstudier, 
om den hype och dem ogrundade påståenden om vad 
AI kan göra som präglar vår samtida diskussion om feno-
menet. AI är en kraftfull teknologi som kan göra mycket 
nytta, men det finns en risk att vi orsakar stora problem om 
vi inte har en klar bild av dess begränsningar. Seminariet 
livesändes via Kulturhuset Stadsteaterns digitala kanaler 
och Samtidsarenans hemsida.

Medverkande: Karim Jebari, doktor i filosofi vid Institutet för 
framtidsstudier.

Tanken på en villkorslös grundersättning för samhäl-
lets alla medlemmar har diskuterats av och till sedan 
1700-talet, men under senare år – inte minst under 2020 
års pandemi och lamslagning av världsekonomin – har 
olika förslag om basinkomst fått spridning och relevans 
som aldrig tidigare i historien. Ett viktigt inslag i denna 
nya våg av intresse är en rad experiment i olika delar 
av världen, och i en rapport som IFFS gav ut 2020 ana-
lyserar ledande basinkomstforskare medborgarlönsex-
periment i Finland och Nederländerna och undersöker 
vad dessa säger om vilka konsekvenser en basinkomst 
skulle få i avancerade välfärdsstater. Rapporten teck-

nar en bild av de politiska processer som ledde fram 
till experimenten och belyser i vilken mån dessa och 
liknande experiment kan klargöra hur en basinkomst 
skulle påverka samhället. Varför har dessa experiment 
genomförts? Vilka vetenskapliga och politiska lärdomar 
finns att dra? Och vad – om något – kan de säga oss 
om basinkomstens önskvärdhet och genomförbarhet?
 Basinkomstens nya våg – Lärdomar från medborgar-
lönsexperiment i välfärdsstater, av Birnbaum, Simon; De 
Wispelaere, Jurgen; van der Veen, Robert; Halmetoja, 
Antti; Pulkka, Ville-Veikko 

Basinkomstens nya våg 
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Kortföreläsningar i 
samarbete med  
Utbildningsradion
Föreläsningarna finns tillgängliga på IFFS 
Play och UR Play.

Det kulturella djuret – om människans evo-
lution och tänkandets utveckling, med Pat-
rik Lindenfors, forskare i zoologisk ekologi.

Beslutsfattande under stor osäkerhet, med 
Karim Jebari, forskare i filosofi

Moraliska avvägningar vid covid 19-åtgärder, 
med H. Orri Stefánsson, forskare i filosofi

Inkomststöd åt alla. Basinkomstens nya 
våg, med Simon Birnbaum, forskare i stats-
vetenskap

Ungdomar och framtidstro, med Stephanie 
Plenty, forskare i psykologi och sociologi

Psykologin bakom klimatskepticism och 
klimatförnekelse, med Kirsti Jylhä, forska-
re i psykologi

Hur påverkar släktbakgrund livschanser i 
dagens Sverige? med Martin Kolk, forskare 
i demografi

Organiserad brottslighet i Sverige med 
Amir Rostami, forskare i sociologi

Italienska maffiagrupper – en kort intro-
duktion med Carina Gunnarsson, forskare 
i statsvetenskap

Hur kan samhället agera motkraft mot 
gängkriminalitet? med Carina Gunnars-
son och Amir Rostami i samtal med Ceci-
lia Garme

Kulturkartan 2020, med Bi Puranen, gene-
ralsekreterare för World Values Survey

I coronapandemins fotspår – reaktioner i 
världen, med Bi Puranen, generalsekrete-
rare för World Values Survey

Med migranternas röst – värderingar bland 
mingranter i Sverige, med Bi Puranen, ge-
neralsekreterare för World Values Survey, 
och Jim Frölander, projektledare

Psykologiska aspekter av coronapande-
min, med Kirsti Jylhä, forskare i psykologi

När använder vi artificiell intelligens (AI) 
och vad innebär det?, med Emma Eng-
ström, forskare i miljöteknik och artificiell 
intelligens

Etik och politiska beslut om vården, med 
Erica Falkenström, forskare i pedagogik

Föredrag och panel-
medverkan
Forskarna berättar om sin forskning utan-
för akademin där arrangören är en annan 
än Institutet för framtidsstudier.

Arrhenius, Gustaf, Webseminarium om 
arbetskooperativ med riksdagsledamot 
Rebecka Le Moine (MP), Riksdagen, 2020-
04-20

Arrhenius, Gustaf, ”Uthållighet bland offent-
liga nyckelaktörer och allmänhet”, Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, 
2020-05-01

Arrhenius, Gustaf, ”How to ensure a green 
recovery so that Wales meets its commit-
ments to sustainability and continues to 
address the demands of climate change 
without exacerbating economic inequali-
ty”, Roundtable, Welsh Government, 2020-
05-01

Arrhenius, Gustaf, ”Det nya risklandska-
pet”, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, 2020-05-12

Arrhenius, Gustaf, ”Vad väntar runt hörnet 
och vad borde vi därför göra nu? Ett samtal 
om framtiden”, Blindspot Talk, 2020-05-15

Arrhenius, Gustaf, "Forskarens roll i den 
offentliga debatten", SMERs etikdag, 2020-
12-10

Berndt Rasmussen, Katharina, ”Implicit 
Bias and Discrimination”, Neurodagen, In-
stitutionen för Neurovetenskap, Uppsala 
universitet, 2020-11-19

Broome, John, ”What does philosophy have 
to do with climate change?”, British High 
Commission, Kuala Lumpur: Science for 
Climate Action, 2020-11-25.

Broome, John, ”Individual denialism”, UWC 
ISAK Japan School, Philosophy Club, 2020-
12-05.

Buijsman, Stefan, ”How maths makes the 
world more manageable”, Nobel Calling, 
2020-10-05 

Buijsman, Stefan, ”Keynote on mathema-
tics”, Nationale Wiskunde Dagen, 2020-
02-01 

Buijsman, Stefan, ”Mathematics, AI and the 
world around us”, Brainpool zoom lectures, 
2020-11-12

Buijsman, Stefan, ”AI, opportunities and li-
mitations”, Geest uit de fles, 2020-07-16 

Buijsman, Stefan, ”(philosophy of) mathe-
matics in our life”, Nobel Week, 2020-11-10

Buijsman, Stefan, Keynote mathematics, 
Mathconference Zuid-Kennemerland, 2020- 
04-23 

Buijsman, Stefan, ”AI, opportunities and 
limitations”, Viqtor Davis, 2020-04-24 

Buijsman, Stefan, ”Mathematics and phi-
losophy”, SIB Groningen, 2020-11-05 

Buijsman, Stefan, Book presentation AI, 
Spui25, 2020-06-17 

Buijsman, Stefan, Keynote on AI, Mens 
2030, 2020-11-19 

Buijsman, Stefan, Keynote on AI, Recruit-
mentTech, 2020-11-19 

Bykvist, Krister, ”To be or not to be, that 
is the question – but what is the answer?, 
Tipping Point Event, 2020-11-05

Bäckstrand, Karin. Expertpanel, "En kli-
matplan som håller", Klimatriksdagen och 
Naturskyddsföreningen, 2020-04-15

Bäckstrand, Karin, Expertpanel, "Ett ödes-
val för klimatet", Mistra, 2020-10-22

Bäckstrand, Karin, Expertpanel, Presen-
tation Klimatpolitiska Rådets rapport 2020, 
Klimatpolitiska rådet, 2020-03-12

Bäckstrand, Karin, "Demokrati, risk och 
säkerhet", Internetstiftelsen, 2020-11-24.

Bäckstrand, Karin, "Hur står det till med 
regeringens klimatpolitik", Rotary Uppsala, 
2020-12-04

Bäckstrand, Karin, "Statsvetare pratar 
politik - Hur står det till med svensk kli-
matpolitik", ABF /Stockholms universitet, 
2020-09-21

Carlsson, Christoffer, ”Gängkriminalite-
tens problem och upplösning”, Forskning 

"Maffian vill gärna framhålla att 
man är på något vis hedervärd och 
att man hjälper fattiga. Men det är 
mer en mytbildning […] Maffian 
har absolut ingen ideologi, det är 
ekonomiska intressen som styr. 
Man vill tjäna pengar och det gör 
att man engagerar sig i alla möjliga 
sektorer där det går att tjäna peng-
ar. Man samarbetar också med de 
aktörer man kan tjäna pengar på."

När det blev svårare att hålla semi-
narier skapades tillsammans med 
Utbildningsradion en serie kortare 
föreläsningar ämnade för tv. En av 
dem handlade om den italienska 
maffian och hölls av statsvetaren 
Carina Gunnarsson, ett ämne hon 
också talade om i ”Utrikesbyrån” i 
SVT.
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för en bättre värld – avgörande kunskap om 
gängvåld och ojämlikhet, Rifo, 5 februari.

Fairbrother, Malcolm, "Do We Value Pe-
ople Who Don't Exist Yet? Climate Change, 
Debt, and Attitudes towards Policies for 
Improving Future Lives", Stockholms uni-
versitet, februari. 

Greaves, Hilary. Effective Altruism Stu-
dent Summit, oktober.

Jebari, Karim, ”On genetic engineering and 
life extension”, Nobelmuseet, 2020-03-12 

Jebari, Karim, ”The risk of AI hype”, SIJU/
Seminarium om AI och Etik, Svenska För-
eningen för IT och Juridik, 2020-10-15

Jylhä, Kirsti, ”Ilmastonmuutoksen kieltämi-
sen psykologiset taustat” (Translation from 
Finnish: ”Psychological underpinnings of 
climate change denial”), The legal team of 
the Green Parliamentary Group, Finland, 
2020-03-12

Jylhä, Kirsti, ”Hur kan feminismen ta kam-
pen för klimatet?”, Feministiskt Forum, 
Stockholm, 2020-10-10 

Jylhä, Kirsti, ”Pandemins psykologi”, Fre-
dagsakademi, Region Örebro, 2020-11-27

Kolk, Martin, Föreläsning demografi för 
Ekots utrikeskorrar, december 2020 

Lindenfors, Patrik, ”Sekulär humanism”, 
Utbildning i idédebatt och opinionsbild-
ning, WilberforceAkademin, 2020-02-07

Linton, Magnus, Författarsamtal, Förlags-
klubben, 2020-01-16

Linton, Magnus, ”Språk, text, nerv”, Språk-
rådet, 2020-10-02

Linton, Magnus, ”Facktextens former”, 
Jönköpings litteraturhus, 2020-10-19 

Linton, Magnus, ”Vår tids besatthet av berät-
telsen”, Länsteatern Halland, 2020-03-10 

Linton, Magnus, ”Text, mening, föränd-
ring”, Inspektionen för socialförsäkringen, 
2020-08-31 

Linton, Magnus, ”Berättande vetenskap”, 
Stockholmia förlag, 2020-10-23 

Markström, Klas, ”De svåra valen”, Kun-
skapsveckan, UMU, 2020-10-27 

Puranen, Bi, Concept note presentation, 
The Wee Project, Womens Economic Em-
powerment, Bill & Melinda Gates Founda-
tion and UCSD, London, 2020-01-15

Puranen, Bi, ”Violence against women, 
who are they and why?”, Migrant Women, 
OECD, Paris, 2020-05-06

Puranen, Bi, ”SRHR in three African countri-
es”, BMGF workshop, Bill & Melinda Gates 
Foundation, 2020-02-19

Puranen, Bi, ”SRHR in three African coun-
ries”, EBA workshop with SIDA, EBA, Stock-
holm, Utrikesdepartementet, 2020-02-12

Puranen, Bi, ”With the migrant’s voice”, Mig-
rant conference, Helsingfors, 2020-04-26

Puranen, Bi, Bildungsday, Berlin, 2020-05-20

Puranen, Bi, ”Migranter i Dalarna”, Region 
Dalarna, 2020-04-22

Puranen, Bi, SIGHT, 2020-11-30

Puranen, Bi, Onsdagsklubben, 2020-12-14

Puranen, Bi, ”Med migranternas röst – till-
liten är grunden för en gemensam sam-
hällsuppfattning”, VERDANDI, Stockholm, 
2020-01-16

Puranen, Bi, ”Handlingskraft för en hållbar 
skola – att se kunskap som en samhälls-
fråga”, Linnéuniversitetet, Växjö, 2020-01-
28-29

Puranen, Bi, ”Morgondagens kompetens-
försörjning”, EUROEQUALITY, Stockholm, 
2020-01-30

Puranen, Bi, ”Framtidens Integration”, FO-
RES, Stockholm, 2020-01-31

Puranen, Bi, ”Att se kuskap som en sam-
hällsfråga – tillit är grunden för en gemen-
sam samhällsuppfattning”, Stockholms läns 
bildningsförbund, 2020-02-18

Böcker & bokkapitel
Lindenfors, Patrik, Kristendom, Fri Tanke

Linton, Magnus, ”Knarkaren – Födelse, liv, 
död”, Historiska typer, Gidlunds förlag

Puranen, B., ”Migration ur ett bildningsper-
spektiv – om tillit, värderingar och sam-
hällsförståelse”, Folkbildning och Forsk-
ning, Årsbok 2020.

Tersman, Folke & Torbjörn Tännsjö, Folk 
& vilja. Ett försvar av demokratin i vår tid, 
Fri Tanke.

Debattartiklar 
Debattartiklar som skrivits av forskare vid 
IFFS, med eller utan forskare vid andra verk-
samheter. De forskare som är verksamma 
vid IFFS står först.

2020-03-11, ”Enkla råd kan rädda tusentals 
liv”, Svenska dagbladet (Debatt) 
Olle Häggström, Tom Britton, Peter Jagers 
& Holger Rootzén

2020-04-02, ”En mer sofistikerad debatt 
kan rädda liv”, Göteborgs-Posten (Kultur-
debatt) H. Orri Stefánsson

2020-04-09, ”FHM behöver inrätta ett 
etiskt råd”, Svenska dagbladet (Debatt) 
Gustaf Arrhenius, Krister Bykvist, Folke 
Tersman, Rebecca Stern

2020-04-30, ”Alternativ coronastrategi för 
Sverige kan rädda liv”, Dagens Nyheter 
(Debatt) Olle Häggström, Stefan Schubert, 
Olof Johansson Stenman, Joacim Rocklöv 
& Markus Stoor

2020-05-12, ”Regeringens krispolitik mås-
te rymmas i klimatramverket”, Dagens 
Nyheter (Debatt) Karin Bäckstrand, Johan 
Kuylenstierna, Ingrid Bonde, Katarina Ecker-
berg, Åsa Löfgren, Tomas Kåberger, Markku 
Rummukainen & Sverker Sörlin

2020-05-17, ”Coronakrisen mer oroande för 
dem som går till jobbet”, Dagens Nyheter 
(Debatt) Bi Puranen, Tomas Axelson & Jo-
nas Stier

2020-04-06, ”Nationalkaraktären får nytt 
liv i corona-kampen”, Expressen (Kulturde-
batt) Patrik Lindenfors

2020-05-13, ”Desinformation från livets 
gränsmarker”, Göteborgs-Posten (Kultur-
debatt) Patrik Lindenfors

2020-07-11, ”Den svenska flaggan är en 
problematisk symbol”, Göteborgs-Posten 
(Kulturdebatt) Patrik Lindenfors 

2020-11-08, ”Måttet klimatavtryck missar 
viktiga etiska värden”, Expressen (Debatt) 
Julia Mosquera

2020-12-01, ”Regeringens styrning har inte 
fungerat i coronakrisen”, Dagens Nyheter 
(Debatt) Bo Rothstein

2020, "We are all in this together? More 
than you think", UN.org, Marc Fleurbaey

Övriga egenpro-
ducerade artiklar, 
recensioner och 
bloggtexter
Angner, Erik & Gustaf Arrhenius, ”The Swe-
dish Exception?”, Behavioural Public Policy 
– Blog, 2020-04-23

Angner, Erik & Gustaf Arrhenius, ”Det svens-
ka undantaget”, Kvartal, 2020-05-07

Barry, C. and Steele, K. "Individual Differen-
ce-Making and Climate Change: Tragedy of 
Collective Action or Culpable Collusion?", 
Public Ethics Blog, 2020-12-21.

Engström, Emma, ”AI is not just another 
new technology”, WASP-HS blog, bloggtext, 
2020-11-19 

Fairbrother, Malcolm, ”Trust in Institutions 
and Attitudes towards the Future”, Trust-
gov, 2020-04-20

Fairbrother, Malcolm, ”Brexit and the risks 
of economic nationalism”, Social Europé, 
2020-02-27
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Falkenström, Erica, ”Etiska stressen fanns 
redan före pandemin”, Medborgarnas coro- 
nakommission, 2020-11-23

Gunnarson, Carina, ”Så påverkar Corona 
maffian i Italien”, Forskning och framsteg, 
2020-09-04

Gunnarson, Carina, ”Sweden and Corona”, 
European Consortium of Political Resear-
ch: Standing Group on Organised Crime, 
bloggtext, 2020-03-30

Gunnarson, Carina, ”Ferrante visar på väg-
ar ut ur maffians förtryck”, Svenska Dagbla-
det/Under strecket, 2020-06-23  

Jebari, Karim, ”Medskick”, Rådet reflekte-
rar. Risk i en digital tid av Digitaliserings-
rådet, Digitaliseringsrådet  

Jonsson, Jan O., ”Skolgången viktig för 
unga med invandrarbakgrund i coronati-
der”, FORTE FOKUS.

Lindenfors, Patrik, ”Sekulär hädelse och 
integration”, i Sans Magasin Nr. 3

Lindenfors, Patrik, ”Unorthodox vittnar om 
frigörelse från en religiös sekt”, Opulens, 
2020-05-04 

Lindenfors, Patrik, ”För inkompetent för att 
veta om det”, Ordfront Nr. 2 

Lindenfors, Patrik, ”Du väljer själv, men ald-
rig självständigt”, Sans Magasin Nr. 2 

Lindenfors, Patrik, ”Olika färg på utsidan. 
Recension av Human Diversity. The Biolo-
gy of Gender, Race, and Class av Douglas 
Murray”, Axess Nr. 6

Lindenfors, Patrik, ”Det handlar mycket 
mer om gener än man kan tro. Recension 
av Blueprint – Hur DNA ritar om vår psyko-
logi av Robert Plomin”, Respons Nr. 3

Lindenfors, Patrik, ”Tro mig! Recension 
av Not Born Yesterday av Hugo Mercier”, 
Axess Nr. 5

Lindenfors, Patrik, ”Handlar skönhet verkli-
gen bara om skönhet? Recension av Skön-
hetens evolution – Hur Darwins bortglömda 
teori om det sexuella urvalet formar djurri-
ket – och oss av Richard Prum”, Respons 
Nr. 1

Lindenfors, Patrik, ”Danielsson är en bra 
författare, men för fram märkliga tankar. 
Recension av Världen själv av Ulf Daniels-
son”, Respons Nr. 4

Mosquera, Julia, "Kriserinas bördor - kan 
vi fördela dem rättvist?", Insikt, 2020-06-20

Myrdal, Janken, anmälan av Alexanderle-
genderna i tid och rum, Karin Hult & Gun-
hild Vidén (red.), Historisk Tidskrift 140:1

Myrdal, Janken, anmälan av Sveriges med-
eltid, Dick Harrison, Historisk Tidskrift 140: 
30

Puranen, Bi, ”Så blev kunskap och upplys-
ning slutet på tuberkulosen”, Dagens Ny-
heter, 2020-03-22

Puranen, Bi, ”Statistiken ljuger inte. Vi måste 
skydda de sårbara migranterna”, Dagens 
Nyheter, 2020-03-27

Puranen, Bi, ”Vad vet migranter om Sveri-
ge”, Kvartal, 2020-08-27

Roussos, Joe, "What's hot in uncertain 
reasoning? Awareness Growth, i The Re-
asoner, 2020-11-01

Schultz, Mårten, ”Riskorienterade ansvars-
modeller kopplat till digitalisering”, i Rådet 
reflekterar. Risk i en digital tid av Digitalise-
ringsrådet, Digitaliseringsrådet

IFFS i tryckta medier
2020-01-01, Om konsten att berätta med 
vetenskap, Statsvetenskaplig tidskrift, 
Magnus Linton

2020-01-03, Vision 2070, ETC Lördag, Pon-
tus Strimling

2020-01-03, Det tjänar grannarna i ditt om-
råde, Gefle Dagblad, Carina Mood

2020-01-03, Il va vous transmettre la bosse 
des maths, Journal du Dimanche, Stefan 
Buijsman

2020-01-08, Tisdagar på Kulturhuset tar 
sikte på framtiden, Borås Tidning, Karin 
Bäckstrand

2020-01-09, Fel att högskolans fokus rik-
tas mot forskningen, Svenska Dagbladet, 
Arne Jarrick

2020-01-17, Hur många värderingar ska 
man bocka av för att räkna sig som svensk? 
Kristianstadsbladet, IFFS

2020-01-22, Inser regeringen verkligen all-
varet?, Kvällsposten, Expressen, GT, Amir 
Rostami

2020-01-23, Året har börjat med fel sorts 
fyrverkerier, Gotlands Allehanda, Amir 
Rostami

2020-01-23, Efter sprängdåden krävs enig-
het. Inte politiska bråk, Nordvästra Skånes 
Tidningar, Landskrona Posten, Sydsvenskan, 
Helsingborgs Dagblad, Amir Rostami

2020-01-24, Kriminolog: ”Mc-krig, är inte 
hela förklaringen, Svenska Dagbladet, Amir 
Rostami

2020-01-24, Vårdkrisen inget Stockholms-
problem, Enköpings-Posten, Upsala Nya 
Tidning, Karim Jebari

2020-01-25, Rimfrost överallt, Skånska 
Dagbladet, Norra Skåne, Amir Rostami

2020-01-30, Föreläsning om sanning och 
kunskapsmotstånd, Ljusnan, Arne Jarrick

2020-02-02, Polisen fokuserar på mc-gäng-
en efter dåden, Dagens Nyheter, Amir Ro- 
stami

2020-02-08, Amerikanska självbilden är 
mer stora bilar och kött, DagensETC, Kirsti 
Jylhä

2020-02-12, Besatt av att förändra världen, 
Universitetsläraren, Kirsti Jylhä

2020-02-22, Regionernas lobbyister ‘är en 
skönhetsfläck’, TT Nyhetsbyrån, Upsala 
Nya Tidning, Stefan Svallfors

2020-02-23, PR-branschen förändrar po-
litikers värderingar, DagensETC, Anna 
Tyllström

2020-02-24, Gratis författare till alla uni-
versitet – Så ska forskartexterna bli bättre, 
Marknad Örebro, Magnus Linton

”Kalibreringen av antal dödade in-
divider, utvunnet näringsvärde, i 
vilken mån olika arter kan uppleva 
lidande/välbefinnande och livs-
medelsindustrins produktionspro-
cessers olika klimatavtryck är i dag 
några av de moraliskt relevanta pa-
rametrar filosofer jobbar med. Det 
är ett etiskt ramverksarbete som 
ofta avslöjar såväl matindustrins 
brister i etiska standarder som vår 
moraliska cherrypicking i fråga om 
det vi väljer att äta.”

I en av många debattartiklar av 
forskare vid IFFS som publicerad-
es under året reagerar filosofen 
Julia Mosquera på att det ibland 
framhålls att det är bättre att äta 
en typ av kött än ett annat ur kli-
mathänseende, utan att någon tan-
ke ägnas åt det lidande som man 
därmed bara förflyttar från en art 
till en annan. 8 november i Expres-
sen.  
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2020-02-26, Lobbyisterna ’en skönhets-
fläck’, Folkbladet Västerbotten, Stefan 
Svallfors

2020-03-02, Axel injicerade ett chip för 
att slippa nyckelkort, Göteborgs-Posten, 
Karim Jebari

2020-03-02, Språkhjälp gav forskare mer 
pengar, Tidningen Curie, Magnus Linton

2020-03-05, Kan färre barn lösa klimatkri-
sen? Forskning & F ramsteg, Martin Kolk

2020-03-05, Injicerar ett chip för att slippa 
nyckelkort, Bohusläningen, Karim Jebari

2020-03-06, Modellen som kan förutse vår 
moral, Karriär, Pontus Strimling

2020-03-09, Vad händer när barn mördar 
barn?, Upsala Nya Tidning, Amir Rostami

2020-03-11, Rekordung doktor studerar hur 
barn lär sig matematik, Tidningen Curie, 
Stefan Buijsman

2020-03-20, Decennier av FN-kritik mot 
Sverige, Smålandsposten, IFFS

2020-03-22, Så blev kunskap och upplys-
ning slutet för tuberkulosen, Dagens Ny-
heter, Bi Puranen

2020-03-23, AI ska arbeta för människans 
bästa, Västerbottens-Kuriren, Anders Ek-
holm

2020-03-23, EU för försiktigt och långsamt, 
Västerbottens-Kuriren, Anders Ekholm

2020-03-26, Juholt är kvar på Island, Os-
karshamns-Tidningen, IFFS

2020-03-27, Statistiken ljuger inte. Vi mås-
te skydda de sårbara migrante…, Dagens 
Nyheter, Bi Puranen

2020-03-30, Ingen skulle välja att sluta i 
det här ögonblicket, Hallandsposten, IFFS

2020-03-31, Ingen skulle välja att sluta i det 
här ögonblicket, Hallands Nyheter, IFFS

2020-04-06, Analyysi: Populistit flirttaile-
vat ilmastoskeptisyydellä – mistä ilmaston-
muutosta vähättelevä viesti on peräisin ja 
kuka sen ostaa?, YLE, MOT, Kirsti Jylhä

2020-04-07, Svenskast, Kvällsposten, Ex-
pressen, GT, Patrik Lindenfors

2020-04-16, Grovt missvisande om sprid-
ningstal, Svenska Dagbladet, Gustaf Arr-
henius

2020-04-17, Makten över ordet, Fokus, 
Stefan Svallfors

2020-04-22, Hur kommer krisen forma vår 
framtid?, Byggindustrin, Bi Puranen

2020-04-22, Byggt för att bota, Byggindu-
strin, Bi Puranen

2020-04-22, Hur kommer krisen forma vår 
framtid?, Byggindustrin, Bi Puranen

2020-04-23, Framtids-scenarion: Så ser 
Sverige ut ett år efter coronapan…, Expres-
sen, Pontus Strimling

2020-04-30, Välfärd och demografi hänger 
ihop, Västerviks-Tidningen, Martin Kolk

2020-04-30, På plats över tid, Svensk Polis, 
IFFS

2020-05-09, Livet efter corona. Sex saker 
i ditt liv som kommer förändra…, Dagens 
Nyheter, Gustaf Arrhenius

2020-05-09, Forskare: politiker och pr-bran-
schen lever i symbios, Svenska Dagbladet, 
Anna Tyllström, Stefan Svallfors

2020-05-09, Christian Unge: Jag trodde det 
var över – men backen är lång, Svenska 
Dagbladet, Gustaf Arrhenius

2020-05-09, Livet efter corona. Sex saker 
i ditt liv som kommer förändra…, Dagens 
Nyheter, Gustaf Arrhenius

2020-05-09, Christian Unge: Jag trodde det 
var över – men backen är lång, Svenska 
Dagbladet, Gustaf Arrhenius

2020-05-09, Handslag, famntag eller hys-
terisk vinkning?, Svenska Dagbladet, Chris-
tofer Edling

2020-05-13, Viruset beter sig som fake 
news, Göteborgs-Posten, Patrik Lindenfors

2020-05-13, Regeringens krispolitik måste 
rymmas i klimatramverket, Dagens Nyhe-
ter, Karin Bäckstrand

2020-05-15, Intervju El Pais, NYT, Newsy, 
NBC om Corona. E.g. Sweden Stayed Open. 
A Deadly Month Shows the Risks, Martin Kolk

IFFS i media
Nedan redovisas antal tillfällen då IFFS har 
nämnts i svenskt media, med eller utan 
forskarna. Men flera av forskarna syntes 
också i internationell media under året. 
Som exempel kan nämnas en artikel med 
Gustaf Arrhenius om coronakrisen och 
expertena i franska L’Obs, Malcolm Fair-
brother om danskarnas ovilja att betala 
för mer klimatvänliga produkter i danska 

Institutet för framtidsstudier  
– omnämnanden

Här ingår de inslag där IFFS nämns med 
eller utan forskarna.

Omnämnanden på webb, redaktionellt 
material. Omnämnanden i print inklu-
derar nyhetsbyråer. Omnämnanden i 
etermedia inkluderar radio, tv, podcasts 
och Youtube. Omnämnanden på sociala 
medier omfattar omnämnanden på Twit-
ter och Facebook och inkluderar även 
IFFS egna inlägg i dessa kanaler.

Politiken, Martin Kolk om den svenska 
coronastrategin i brasilianska El País och 
amerikanska NBC, Kirsti Jylhä som inter-
vjuades om sin forskning för ett personpor-
trätt i finska Helsingin Sanomat, och Stefan 
Buijsman som intervjuats i en rad europe-
iska nyhetstidningar om bland annat sin 
forskning om hur man lär sig matematik. 

Forskarna i media – omnämnanden 

Här ingår de inslag där forskarna nämns vid 
namn, med eller utan Institutet för framtids-
studier. Observera att några av forskarna 
syns i media som följd av andra roller än vad 
de har som forskare vid IFFS, bland annat 
som romanförfattare och styrelseledamot 
i föreningar. De namn som dyker upp i so-
ciala medier återspeglar vilka av forskarna 
som har synts mest i media i stort under 
året. Det är bland andra kriminologerna 
Amir Rostami, Joakim Sturup och Chris-
toffer Carlsson, World Values Surveys ge-
neralsekreterare Bi Puranen och filosofen 
Karim Jebari.
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2020-05-16, Politikutveckling har blivit en 
vara på en marknad, Dagens Nyheter, Anna 
Tyllström, Stefan Svallfors

2020-05-16, Barbara Bergström gör guld 
av segregationen, Aftonbladet, Anna Tyll-
ström, Stefan Svallfors

2020-05-16, Politikutveckling har blivit en 
vara på en marknad, Dagens Nyheter, Anna 
Tyllström

2020-05-17, Coronakrisen mer oroande för 
dem som går till jobbet, Dagens Nyheter, 
Bi Puranen

2020-05-17, Björn Wiman: Så döljer folk-
hemmets fasad coronastrategins ba…, 
Dagens Nyheter, Bi Puranen

2020-05-19, Helig drogpolitik på väg bort, 
Tidningen Syre, Magnus Linton

2020-05-20, Studie om världens värdering-
ar ska ge uppdaterad kulturkarta, Kyrkans 
Tidning, Bi Puranen

2020-05-20, Tidigare politiker befolkar PR- 
byråer, TT Nyhetsbyrån, Svenska Dagbla-
det, Anna Tyllström

2020-05-23, Lång väg kvar till en ”ondske-
full superintelligens, DagensETC, Karim 
Jebari, Olle Häggström

2020-05-25, Vilka nya vanor blir kvar efter 
coronakrisen?, TT Nyhetsbyrån, Marie-
stads-Tidningen, Pontus Strimling

2020-05-29, Folkvalda väljer bli lobbyister, 
Dagens ETC, Anna Tyllström

2020-05-29, Kristdemokraterna, Dagens 
ETC, Anna Tyllström

2020-05-30, Vilka nya vanor blir kvar efter 
coronakrisen?, TT Nyhetsbyrån, Folkbla-
det Västerbotten, Pontus Strimling

2020-06-01, Vilka nya vanor blir kvar efter 
coronakrisen?, Västerbottens-Kuriren, Mot-
ala & Vadstena Tidning, Östgöta Corres-
pondenten, Katrineholms-Kuriren, Upsala 
Nya Tidning, Västerviks-Tidningen, Got-
lands, Eskilstuna Kuriren, Pontus Strimling

2020-06-03, 180 namn på listan – mest 
unga män med invandrarbakgrund, Upsala 
Nya Tidning, Pontus Strimling

2020-06-03, Vilka nya vanor blir kvar när 
viruskrisen är över?, Norrländska Social-
demokraten, Pontus Strimling

2020-06-05, Uskomaton muutos, Helsingin 
Sanomat, Kirsti Jylhä

2020-06-07, Misslyckandet med att skyd-
da äldre hänger ihop med våra värderingar, 
Gefle Dagblad, Bi Puranen

2020-06-08, Vi försöker fråga biosfären 
vad den tycker, Dagens Nyheter, IFFS

2020-06-11, Även mainstreampartier kan 
vara populistiska, Expo, Kirsti Jylhä

2020-06-12, Klassviruset, Fokus, Bi Puranen

2020-06-15, Vilka vanor blir kvar efter coro- 
nakrisen?, Skaraborgs Allehanda, Pontus 
Strimling

2020-06-15, Så kommer midsommar att splitt-
ra svenskarna, Dagens Nyheter, Bi Puranen

2020-06-20, Kunstmatige intelligentie is 
nog altijd vrij dom, Financieel Dagblad, 
Stefan Buijsman

2020-06-22, Ferrante visar på vägar ut ur 
maffians förtryck, Svenska Dagbladet, Ca-
rina Gunnarsson

2020-06-22, Att äldre värderas lågt är ett 
demokratiproblem, Nerikes Allehanda, Bi 
Puranen

2020-06-23, Book review: Pluses And Mi-
nuses, The Scotsman, Stefan Buijsman

2020-06-28, Robot als ‘menselijk’ gevaar: 
de valkuilen van kunstmatige intelligentie, 
AD, Stefan Buijsman

2020-06, Coronavirus shows we must 
change out economy to recognise that 
human wealth depends on nature's health, 
The Independent, P. Dasgupta

2020-07-01, Vilka nya vanor blir kvar efter 
coronakrisen? Kristianstadsbladet, Pontus 
Strimling

2020-07-01, Het is niet onmogelijk dat wij 
het brein ontcijferen, Filosofie Magazine, 
Stefan Buijsman

2020-07-03, Det brister i S interna demo-
krati, Aktuellt i Politiken, Stefan Svallfors

2020-07-11, AI: Alsmaar intelligenter’, maar de 
robot wint nog niet, Trouw, Stefan Buijsman

2020-07-12, Svenska flaggan är en proble-
matisk symbol, Göteborgs-Posten, Patrik 
Lindenfors

”Vi ser redan nu experternas åter-
komst. Alla frågar experterna. Vi 
har aldrig sett så många professo-
rer och experter i tidningen. Man 
har pratat länge om att det varit 
’experternas kris’ och att alltför 
mycket plats ges till tyckande. När 
en sådan här kris kommer så får vi 
ett totalt omslag.”

Coronapandemin har påverkat 
våra vanor, orsakat olika bransch-
ers uppgång och fall och också 
förändrat vår syn på vad som är 
normalt. Många ställer sig frågan 
om vad som kommer att bli bestå-
ende förändringar och det är flera 
forskare på IFFS som uttalat sig om 
detta under året, bland andra Pon-
tus Strimling, Martin Kolk, Erik Ang-
ner och, som här, Gustaf Arrhenius, 
vd och professor i praktisk filosofi i 
Dagens Nyheter, 9 maj 2020. ”Vissa pr-byråer fungerar i prakti-

ken som en förlängning av partier. 
Det finns vad man inom biologin 
kallar en symbios. För dem [par-
tierna] är det här så naturligt, att 
de inte ens ser problemet. Jag tror 
att de tycker att det är helt normalt 
och så här politik sköts.”

Under våren uppmärksammades 
den flytande gränsen mellan poli-
tik och pr i samband med Nyamko 
Sabunis nära kontakt med före 
detta politiker som numera arbetar 
som konsulter. Stefan Svallfors och 
Anna Tyllström har studerat flödet 
av människor mellan politiken och 
pr-byråerna och är inte förvånade. 
Här Anna Tyllström 9 maj 2020 i 
Svenska dagbladet.
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2020-07-14, Humanist vill ta bort korset i 
flaggan, Dagen, Patrik Lindenfors

2020-07-14, Inget stöd för utbytt svensk 
flagga, Dagen, Patrik Lindenfors

2020-07-14, Artificiële intelligentie kan ons 
leven verbeteren, Primo Magazine, Stefan 
Buijsman

2020-07-19, Två ledare mördades – så flög 
mc-klubbarna under radarn, Svenska Dag-
bladet, Amir Rostami

2020-07-20, De yngre klarar inte kriserna 
utan Farmors dunderhonung, Dagens Ny-
heter, Bi Puranen

2020-08-13, Så gör framtidsforskare för att 
se bortom pandemin, Dagens Nyheter, Bi 
Puranen

2020-08-14, Jesper Sandström: Så lyckas 
Sverige med digital revolution, Svenska 
Dagbladet, IFFS

2020-08-17, Åtgärderna mot gängvåldet 
delar svenska folket, GT, Expressen, Kvälls-
posten, Amir Rostami

2020-08-18, Döm gärna fler svenska gäng i 
Danmark, Svenska Dagbladet, Amir Rostami

2020-08-20, Snälla borgerliga, kan ni inte 
bete er mer som Thatcher?, Dagens ETC, 
Kirsti Jylhä

2020-08-20, De gängkriminella behöver vår 
empati, Kvällsposten, Amir Rostami

2020-08-20, De gängkriminella behöver vår 
empati, Expressen, Amir Rostami

2020-08-23, Födelsedag: Bengt Wester-
berg, Nya Ludvika Tidning, Vestmanlands 
Läns Tidning, Sydöstran, Blekinge Läns 
Tidning, Göteborgs-Posten, Örnsköldsviks 
Allehanda, Borlänge Tidning, Gefle Dag-
blad, Falu Kuriren, Mora Tidning, Södra 
Dalarnes Tidning, IFFS

2020-08-25, Vi äldre värderas rekordlågt – 
det är problemet!, Mitt i Järfalla, Bi Puranen

2020-08-28, Miljardaffärer med kopplingar 
till Gävle, Gefle Dagblad, IFFS

2020-08-29, Flera bolag med extrema isla-
mister i miljardhandel, Arbetarbladet, IFFS

2020-08-29, Underskattade kunskapsluck-
or, Smålandsposten, Bi Puranen

2020-08-31, Daniel Braw: Underskattade 
kunskapsluckor, Oskarshamns-Tidningen, 
Barometern, Bi Puranen

2020-09-01, Nationellt projekt drar igång 
på Öland, Oskarshamns-Tidningen, Baro-
metern, IFFS

2020-09-01, ”Bigert gestaltar klimathotet, 
TT Nyhetsbyrån, Mats Bigert

2020-09-04, ”Bigert gestaltar klimathotet, 
Karlskoga Tidning-Kuriren, Sydöstran, Mats 
Bigert

2020-09-04, Samlevnad på schemat ett 
hopplöst uppdrag, Barometern, Oskars-
hamns-Tidningen, Bi Puranen

2020-09-05, Radikala islamister del av 
samhället – även i länet, Folkbladet Väster-
botten, Amir Rostami

2020-09-05, Mats Bigert gestaltar klimat-
hotet i konsten, Strömstads Tidning / Nor-
ra Bohuslän, Mats Bigert

2020-09-05, Domarna mot Gävles utpeka-
de islamister, Gefle Dagblad, Amir Rostami

2020-09-05, Mats Bigert ser att klimatho-
tet kan gestaltas genom konsten, Hallands 
Nyheter, Mats Bigert

2020-09-05, Han gör konst av klimathotet, 
Dagens Nyheter, Mats Bigert

2020-09-05, Det handlar om folk i periferin, 
Nerikes Allehanda, Amir Rostami

2020-09-05, Radikala islamister del av sam-
hället – även i länet, Folkbladet Västerbot-
ten, Amir Rostami

2020-09-05, Det handlar om folk i periferin, 
Nerikes Allehanda, Amir Rostami

2020-09-05, Domarna mot Gävles utpeka-
de islamister, Gefle Dagblad, Amir Rostami

2020-09-05, Bigert gestaltar klimathotet, 
Blekinge Läns, Katrineholms-Kuriren, Väs-
terviks-Tidningen, Mats Bigert

2020-09-07, Bigert gestaltar klimathotet, 
Gotlands Allehanda, Norrbottens-Kuriren, 
Östgöta Correspondenten, Värmlands Folk-
blad, Vimmerby Tidning, Upsala Nya Tid-
ning, Nya Wermlands-Tidningen, Motala & 
Vadstena Tidning, Borås Tidning, Gotlands 
Tidningar, Eskilstuna Kuriren, Söderman-
lands Nyheter, Mats Bigert

2020-09-07, Mats Bigert ser att klimatho-
tet kan gestaltas genom konsten, Göte-
borgs-Posten, Mats Bigert

2020-09-07, Inget integrationsproblem att 
invandrare inte delar majorite…, Dagens 
Nyheter, Bi Puranen

2020-09-08, Bigert gestaltar klimathotet, 
Ystads Allehanda, Mats Bigert

2020-09-08, Mats Bigert gör konst av kli-
mathotet, Oskarshamns-Tidningen, Mats 
Bigert

2020-09-08, Kalvar, arkeologiska fynd och 
balett – unikt konstprojekt i Dyestad, Baro-
metern, Mats Bigert

2020-09-08, Bigert gestaltar klimathotet, 
Skaraborgs Allehanda, Mats Bigert

2020-09-08, Han gestaltar klimathotet, Små- 
landsposten, Mats Bigert

2020-09-08, Mats Bigert gör konst av kli-
mathotet, Barometern, Mats Bigert

2020-09-08, Kalvar, arkeologiska fynd och 
balett – unikt konstprojekt i Dyestad, Os-
karshamns-Tidningen, Mats Bigert

2020-09-08, Mats Bigert ser att klimatho-
tet kan gestaltas genom konsten, Alingsås 
Tidning, Mats Bigert

2020-09-09, Både brottsoffer och arena, 
Dagens industri, Amir Rostami

2020-09-09, Bidragsfusk viktig inkomst-
källa för de kriminella klanerna, Svenska 
Dagbladet, Amir Rostami

2020-09-09, Både brottsoffer och arena, 
Dagens industri, Amir Rostami

2020-09-09, Magnus Linton hjälper fors-
kare skriva bättre, Göteborgs Universitet, 
Magnus Linton

2020-09-10, Kriminologen: Klanerna större 
hot än gatugängen, TT Nyhetsbyrån, Sö-
dermanlands Nyheter, Skånska Dagbladet, 
Falu Kuriren, Norran, Östgöra Correspon-
denten, Amir Rostami

2020-09-11, Kriminologen: Klanerna större 
hot än gatugängen, Sala Allehanda, Katrine-
holms-Kuriren, Motala & Vadstena Tidning, 
Borlänge Tidning, Ljusnan, Ljusdals-Pos-
ten, Arbetarbladet, Västerviks-Tidningen, 
Hudiksvalls Tidning, Norrtelje Tidning, 
Upsala Nya Tidning, Mora Tidning, Eskil-
stuna Kuriren, Tidningen Ångermanland, 
Sundsvalls Tidning, Bärgslagsbladet/Arbo-
ga Tidning, Söderhamns-Kuriren, Vimmerby 

”Det är fortfarande för tidigt att 
avgöra vilka nationella åtgärds-
paket mot coronaviruspandemin 
2020 som har fungerat och vilka 
som inte har det. Det är dock inte 
för tidigt att studera skillnaderna 
mellan de strategier som valts i 
olika länder, och det sammanhang 
inom vilka de blivit till. I Sverige är 
det experterna som leder vägen, 
och det tycks som att svenskarna i 
allmänhet är nöjda med det.”

Det blev mycket skriverier i såväl 
svensk som internationell press 
om den svenska coronastrategin. 
Erik Angner och Gustaf Arrhenius 
skrev en bloggpost för Behavioural 
Public Policy Blog som sedan över-
sattes till svenska för nättidskriften 
Kvartal med titeln ”Det svenska un-
dantaget.
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Tidning, Upsala Nya Tidning, Enköpings- 
Posten, Nerikes Allehanda, Piteå-Tidning-
en, Vestmanlands Läns Tidning, Gotlands 
Allehanda, Fagersta-Posten, Gefle Dagblad, 
Dala-Demkraten, Avesta Tidning, Länstid-
ningen Södertälje, Norrbottens-Kuriren, 
Norra Skåne, Dagen, Amir Rostami

2020-09-11, Gängen måste stoppas från 
att ta över företag, Dagens industri, Amir 
Rostami

2020-09-11, Krossa gängen utan att krossa 
rättsstaten, Norran, Amir Rostami

2020-09-16, Årets jämlikhetspris går till 
t-banans fackliga kämpar, Dagens ETC, 
Gustaf Arrhenius

2020-09-19, Vetenskapen inspirerar när 
klimathot blir konst, Nordvästra Skånes 
Tidningar Mats Bigert

2020-09-19, ”Vetenskapen inspirerar när 
klimathot blir konst, Landskrona Posten, 
Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Mats 
Bigert

2020-09-19, På med hörlurarna – utforska 
framtiden, Upsala Nya Tidning, Folke Ter-
sman

2020-09-21, Pandemin lockar amerikaner till 
”zoomstäder, TT Nyhetsbyrån, Martin Kolk

2020-09-22, Så blir framtiden, Mitt i Solna, 
Karim Jebari

2020-09-22, Så blir framtiden, Mitt i Sö-
derort Farsta-Sköndal, Karim Jebari

2020-09-22, ”Så blir framtiden – Stockholm 
2070, Mitt i Kungsholmen, Mitt i Huddinge, 
Mitt i Söderort Liljeholmen-Älvsjö-Grön-
dal-Hägersten, Mitt i Upplands-Bro, Mitt 
i Skärholmen, Mitt i Tyresö, Mitt i Söder-
malm, Mitt i Vallentuna, Mitt i Södra Ros-
lagen, Mitt i Östermalm, Mitt i Söderort 
Hammarby-Skarpnäck, Mitt i Värmdö, Mitt 
i Sundbyberg, Mitt i Tyresö, Mitt i Upplands 
Väsby, Mitt i Spånga, Mitt i Lidingö, Mitt 
i Västerort, Mitt i Danderyd, Karim Jebari

2020-09-22, Expertpanelen, Mitt i Täby, Mitt 
i Vasastan, Mitt i Söderort, Mitt i Järfälla, 
Mitt i Botkyrka, Mitt i Bromma, Karim Jebari

2020-09-23, Pandemin lockar amerikaner 
till ’zoomstäder’, Folkbladet Västerbotten, 
Martin Kolk

2020-09-23, Samhället utmanas av den 
alternativa rättskipningen, Svenska Dag-
bladet, Amir Rostami

2020-09-24, Tvål – en hal historia, Vi, Pon-
tus Strimling

2020-09-26, Proportionella val skyddar 
minoriteter bättre än en domstol, Göte-
borgs-Posten, Folke Tersman

2020-09-28, Sätt tryggheten först!, Upsala 
Nya Tidning, Amir Rostami

2020-09-30, ”Tomrummet är det största 
hotet mot demokratin, Vestmanlands Läns 
Tidning, Folke Tersman

2020-10-03, ”Kram nej tack, Göteborgs- 
Posten, Christofer Edling

2020-10-06, ”Roboten – Framtidens journa-
list?, DagensETC, Olle Häggström

2020-10-14, Känd kriminolog får tung kritik, 
DagensETC, Amir Rostami

2020-10-18, Hur tätt bör barnen i en sys-
konskara komma i ålder? Göteborgs-Pos-
ten, Martin Kolk

2020-10-18, 25 historiker och författare: Sve-
rige får inte tiga om rättsövergreppet mot 
Jurij Dmitrijev, Dagens Nyheter, Arne Jarrick

2020-10-22, Demokratin i USA bättre än 
sitt rykte, Dagens industri, Folke Tersman

2020-10-27, ”Jakten på våra omedvetna 
fördomar, #FoFo, Katharina Berndt Ras-
mussen

2020-10-28, Så ska nyanlända få bättre för-
utsättningar, Borlänge Tidning, IFFS

2020-10-28, Nyanlända ska få bättre förut-
sättningar in i samhället, Avesta Tidning, 
IFFS

2020-11-02, Stefan Buijsman stelt ons ge-
rust: de mens is slimmer dan een doorsnee 
computer, Noordhollands Dagblad, Stefan 
Buijsman

2020-11-02, Valet i USA är avgörande för 
världens klimat, Dagens Nyheter, Karin 
Bäckstrand

2020-11-03, Kriminologen: Så utnyttjar nät-
verken myndigheterna, Jönköpings-Pos-
ten, Amir Rostami

2020-11-03, Un peu de maths pour mieux 
comprendre notre monde, Ouest France, 
Stefan Buijsman

2020-11-03, Mathematics and philosophy, 
20 minutes, Stefan Buijsman

2020-11-04, Så ska nyanlända få bättre förut-
sättningar, Falu Kuriren, Mora Tidning, IFFS

2020-11-05, Därför hoppar de av, nu, Chris-
toffer Carlsson

2020-11-13, Basinkomst en utväg från en usel 
arbetsmiljö, Västerbottens-Kuriren, IFFS

2020-11-13, Uppförandekoden: Kontinen-
tal hälsning dödsdömd i Sverige, Svenska 
Dagbladet, Karim Jebari

2020-11-14, Filosofernas försvar av den 
hotade demokratin, Borås Tidning, Folke 
Tersman

2020-11-16, Så har egoism och penning-
hunger skapat den svenska covidkata…, 
Dagens Nyheter, IFFS

2020-11-17, ”Klimatforskarna pekar på hop-
pet, Nya Ludvika Tidning, Värnamo Nyhe-
ter, Karim Jebari

2020-11-18, ”Klimatforskarna pekar på hop-
pet, Hudiksvalls Tidning, Hudiksvalls Tidning, 
Nya Wermlands-Tidningen, Värmlands Folk-
blad, Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, Hel-
singborgs Dagblad, Vetlanda-Posten, Nord-
västra Skånes Tidningar, Nerikes Allehanda, 
Örnsköldsviks Allehanda, Karim Jebari

2020-11-18, Farhågor och fakta om klimat, 
Svenska Dagbladet, Karim Jebari

2020-11-18, ”Klimatforskarna pekar på hop-
pet, Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, Ka-
rim Jebari

2020-11-19, Nu börjar Jönköpings nya skriv-
festival, Jönköpings-Posten, Magnus Linton

2020-11-19, ”Varsel, swing och fakta, Upp-
salatidningen, Arne Jarrick

2020-11-22, Filosofernas försvar av den ho-
tade demokratin, Blekinge Läns Tidning, 
Folke Tersman

2020-11-23, Etiska stressen fanns redan 
före pandemin, Medborgarnas coronakom-
mission, Erica Falkenström

2020-12-01, Japan världens mest sekulari-
serade land, Dagen, Bi Puranen

2020-12-01, Canadisk topforsker blev over-
rasket: Er danskerne virkelig så stålsat imod 

"I områden där staten inte har full 
kontroll fyller de rollen och skapar 
det som ibland kallas för paral-
lellsamhällen. Det kan bestå av 
beskyddarverksamhet, kreditlån-
givning, utpressning och medling 
som gör invånarna beroende av 
dem. Och då kan det lika gärna 
handla om andra typer av kriminel-
la organisationer som om släktba-
serade nätverk", säger han.
 "Just nu är konsekvenserna väl-
digt lokala. Men om de inte kont-
rolleras kommer de inte att stan-
na där. De här grupperingarna vill 
hela tiden ha mer makt."

Skjutningar och sprängningar har 
fortsatt utgöra ett problem och be-
rättar under året i flera intervjuer 
med media om kriminella organi-
sationer som på olika sätt utma-
nar det svenska rättssamhället. 
Här den 23 september i Svenska 
dagbladet.
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at betale 2 kroner mere for mælk?, Politi-
ken, Malcolm Fairbrother 

2020-12-01, Japan världens mest sekulari-
serade land, Dagen, Bi Puranen

2020-12-02, Edmund Burke – konserva-
tismens egen profet, Vestmanlands Läns 
Tidning, Folke Tersman

2020-12-10, Miljö och jämställdhet blir allt 
viktigare i hela världen, Kyrkans Tidning, 
Bi Puranen

2020-12-12, Ljusglimtar – trots år av ökande 
utsläpp, TT Nyhetsbyrån, Karin Bäckstrand

2020-12-13, Polisen: Uppsala har två krimi-
nella familjenätverk, Upsala Nya Tidning, 
Amir Rostami

2020-12-13, ”Fem år av ökande utsläpp – men 
ljusglimtar finns, Södra Dalarnes Tidning, 
Karin Bäckstrand

2020-12-13, ”Fem år av ökande utsläpp – men 
ljusglimtar finns, Falu Kuriren, Dala-Demo-
kraten, Gefle Dagblad, Nerikes Allehanda, 
Ljusdals-Posten, Upsala Nya Tidning, Nya 
Ludvika Tidning, Mora Tidning, Folkbla-
det Östergötland, Arbetarbladet, Söder-
hamns-Kuriren, Länstidningen Södertälje, 
Vestmanlands Läns Tidning, Ljusnan, Örn-
sköldsviks Allehanda, Sundsvalls Tidning, 
Tidningen Ångermanland, Hudiksvalls Tid-
ning, Karin Bäckstrand

2020-12-14, ”Pandemin visar att mänskliga 
värden varit förbisedda under många år, 
Vårdfokus, Erica Falkenström

2020-12-16, Fem år av ökande utsläpp – men 
ljusglimtar finns, Norrländska Socialdemo-
kraten, Karin Bäckstrand

2020-12-18, Det handlar alltid om värde-
ringar, Gefle Dagblad, Bi Puranen

2020-12-28, Hemma hos utopisterna. Dan 
Jönsson låter tankarna vandra i e…, Dagens 
Nyheter, Folke Tersman

2020-12, Er danskerne virkelig så stålsat 
imod at betale 2 kroner mere for maelk?, 
Politiken, Malcolm Fairbrother

2020, Interview with Helena Schäfer, Philo-
sophie Magazin, Special Issue 16, Autumn/
Winter 2020–2021, John Broome

IFFS i tv,    
radio och podcasts

Tv
2020-02-14, ”#104 Kan man älska för myck-
et?, Malou efter tio/Tv4, Karim Jebari

2020-04-06, ”lmastoepäilyn kylväjät, YLE, 
MOT, Kirsti Jylhä

2020-05-19, ”Mathematics and philosophy, 
France24, Stefan Buijsman

2020-05-20, ”Maffian älskar corona, Eko-
nomibyrån, Carina Gunnarsson

2020-05-28, ”Saker som pandemin ändrar, 
Tv4, Karim Jebari

2020-06-03, ”Filosofiskt perspektiv på un-
dergången, Undergången/Svt, Karim Jebari

2020-06-18, ”Vad kostar du?, Ekonomiby-
rån/Svt, Gustaf Arrhenius

2020-06-24, Upplevd ensamhet verkar inte 
ha ökat i USA, kommentar på en studie, Ve-
tenskapsradion Nyheter/Sveriges Radio, 
Kirsti Jylhä

2020-08-13, Morgonstudion/Svt, Erik Ang-
ner

2020-08-20, ”Svarta svanar: När historien 
byter riktning. Evigt liv, Utbildningsradion, 
Karim Jebari

2020-09-01, Maskulina normer – en fara 
för klimatet, Vetenskapsradion På djupet/
Sveriges Radio, Kirsti Jylhä

2020-09-09, ”Om demokratins utmaningar. 
Fri Tanke, UR Samtiden – Konsten att tänka 
klart, Gustaf Arrhenius/Folke Tersman

2020-10-03, ”Mathematics and philosophy, 
BFM Business, Stefan Buijsman

2020-10-08, Samtal om Folk och Vilja, Kun-
skapskanalen, Gustaf Arrhenius

2020-10-28, Kommentar om koldioxidneu-
trala mål 2050, Australian Broadcasting 
Corporation, Katie Steele.

2020-10-30, ”Filosofiska salongen: Vad är 
ett gott samhälle?, Malou efter tio/Tv4, Ka-
rim Jebari

2020-11-03, ”Mathematics and philosophy, 
France24, Stefan Buijsman

2020-11-17, ”Framtidens skola, Karim Jebari

2020-11-26, Förmiddag i P4 Örebro, inter-
vju om coronapsykologi, Sveriges Radio, 
Kirsti Jylhä

2020-12-03, ”Mathematics and philosophy, 
Komodo TV, Stefan Buijsman

2020-12-07, Forum, Amir Rostami

2020-12-10, Forum, Bi Puranen

Radio 
2020-01-12, Det gemensamma – tragedi 
eller möjlighet?, Filosofiska rummet, Eric 
Brandstedt

2020-01-31, Kulturnytt 15:45, Kulturnytt i 
P1, Magnus Linton

2020-02-17, Kommunala befolkningsprog-
noser, Morgonstudion, Martin Kolk

2020-02-23, Kohandel i Bryssel, etisk artifi-
ciell intelligens, Palmeutredningen mot av-
slut, Godmorgon världen, Anders Ekholm

2020-02-28, Is change on the way for 
Sweden’s zero tolerance drug policy?, Ra-
dio Sweden, Magnus Linton

2020-03-08, Våra verkliga värderingar? Om 
implicita fördomar, Filosofiska rummet, 
Katharina Berndt Rasmussen

2020-03-20, Balansgång mellan smitt-
skydd och en fungerande ekonomi, Ve-
tenskapsradion Nyheter/Sveriges Radio, 
Martin Kolk

2020-03-23, Hur lydiga är vi?, Nordegren 
& Epstein i P1, Bi Puranen

2020-03-29, De svåra prioriteringarna, Filo-
sofiska rummet, Gustaf Arrhenius

2020-03-31, Vem blir du i krisen?, Kropp & 
Själ, Patrik Lindenfors

2020-04-14, Om covid-19 och framtiden, 
Klara på Corona i P1, Karim Jebari

2020-05-13, Om energi och Agenda 2030, 
Kjells Agenda 2030/P4, Karim Jebari

2020-05-30, Värdet av en åldrings liv, Kon-
flikt, Bi Puranen

2020-05-31, Framtiden som forskningsfält, 
Filosofiska rummet, Gustaf Arrhenius

2020-06-02, Så påverkar Corona de ungas 
framtid, Vetenskapsradion På djupet, Julia 
Mosquera

Institutet heter ju på engelska In-
stitute for FUTURES studies, i plu-
ral. Det är inte så att man försöker 
bara förutsäga framtiden utan man 
tänker sig av olika scenarier som 
man använder för att tänka på vad 
man kan göra för att det inte ska 
bli illa utan bra i de här olika sce-
narierna så att man är förberedd. 
Det använder vi ju i det vardagliga 
livet också. 

Gustaf Arrhenius, vd och forskare 
i filosofi deltog i två avsnitt av Filo-
sofiska rummet i P1 under året, om 
framtidsforskningens roll och om 
de svåra prioriteringarna i kristid 
som får konsekvenser för framti-
den. Här deltar han i programmet 
på distans från en studio i Kalmar 
31 maj.
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2020-06-09, Ekdahl & Ekdahl, SVT, Bi Puranen

2020-06-17, Studio Ett, Bi Puranen

2020-06-23, Face recognition technology 
and democracy, Morgonpasset i P3, Karim 
Jebari

2020-06-24, Nyheter från Vetenskapsradi-
on, Vetenskapsradion Nyheter, Kirsti Jylhä

2020-06-24, Med Anneli och Siri, Morgon 
i P4 Södertälje, Kirsti Jylhä

2020-06-24, P1-morgon, Kirsti Jylhä

2020-07-10, Ställföreträdande Gud – Lands-
fadern, Människor och tro, Karim Jebari

2020-07-15, Med Tommy Öster och Linnea 
Cart-Lamy, Morgon i P4 Väst, IFFS

2020-07-17, Ställföreträdande Gud – Gurus, 
Människor och tro, Karim Jebari

2020-07-24, Ställföreträdande Gud – Idoler, 
Människor och tro, Karim Jebari

2020-07-31, Ställföreträdande Gud – Influe-
rare, Människor och tro, Karim Jebari

2020-08-03, Studio Ett 20200803 22:12, 
Studio Ett, Amir Rostami

2020-08-03, Studio Ett, Amir Rostami

2020-09-01, Maskulina normer – en fara 
för klimatet, Vetenskapsradion På djupet, 
Kirsti Jylhä

2020-09-01, Med Annika Ilmoni, Förmid-
dag i P4 Kalmar, IFFS

2020-09-04, Nyheter, P4 Örebro, Amir 
Ro-stami

2020-09-04, Morgon, P4 Örebro, Amir Ro- 
stami

2020-09-10, Studio Ett, Staffan Julén

2020-09-16, P1-morgon, IFFS

2020-09-20, Demokratin under attack, men 
hur ska den överleva?, Filosofiska rummet, 
Folke Tersman

2020-09-26, Ekots lördagsintervju: Isabel- 
la Lövin, Ekots lördagsintervju, Anna Tyll-
ström

2020-10-28, Med Lina Hård och Lars Svan, 
Förmiddag i P4 Dalarna, IFFS

2020-11-26, Förmiddag i P4 Örebro, Sveri-
ges Radio, Kirsti Jylhä

2020-11-29, Transhumanismen – en möj-
lighet att optimera människan eller ett hot 
mot det mänskliga?, Filosofiska rummet, 
Karim Jebari

2020-12-29, Morgonpasset i P3, Sveriges 
Radio, Karim Jebari

2020-10-06, AI, Oog op morgen, Stefan 
Buijsman

2020-06-12, AI, Ruud de Wild, Stefan Buijs-
man

2020-06-26, AI, Focus, Stefan Buijsman

2020-07-14, AI, Oeverloos, Stefan Buijsman

2020-07-22, Mathematics and philosophy, 
Radio New Zealand, Stefan Buijsman

2020-07-31, Mathematics and philosophy, 
Australian National ABC RN, Stefan Buijs-
man

2020-10-23, Är matte en medfödd talang?, 
P1, Stefan Buijsman

2020-11-13, AI, Entrepreneur Connect 
Show, Stefan Buijsman

Podcasts
2020-01-07, 04. Hindrar Fukushima oss 
från att nå klimatmålen?, Klimatprat, Ka-
rim Jebari

2020-01-10, Människan, det kulturella dju-
ret, Lära från lärda, Patrik Lindenfors 

2020-01-27, Mats Lindgren – VD & grund-
are Kairos Future – Framtidsspanaren, Kon-
kurrenskraft 

2020-02-03, Oikos – den nya tankesmed-
jan, Ledarredaktionen, Pontus Strimling 

2020-02-03, 40. Bi Puranen, Prata till punkt 
med ärkebiskopen, Bi Puranen 

2020-02-13, #104 Kan man älska för myck-
et? Alexandra Pascalidou och Karim Jebari, 
Malous filosofiska salong, Karim Jebari 

2020-03-12, On implicit bias and equality 
statistics, Soundtelling, Karim Jebari 

2020-03-26, Balansgång mellan smitt-
skydd och en fungerande ekonomi, Veten-
skapsradion Nyheter, Martin Kolk 

2020-03-28, Agenda debatt, SVT, Bi Pura-
nen

2020-04-09, Bathina – en podcast med Dil-
sa Demirbag-Sten, Bathinas skilda möten 

2020-04-21, Medverkan i podd om sjukdo-
mars historia, Henrik Arnstad En svensk 
tiger, Bi Puranen

2020-04-21, Om konsten att tänka klart, 
Scalateatern, Fri Tanke, Bi Puranen

2020-04-24, Medverkan i podd om epide-
miologi, Halwylska, Bi Puranen

2020-05-07, Samhällsvetarpodden, Gustaf 
Arrhenius/Erik Angner 

2020-05-08, #31 Andreas Skog – Om digi-
taliseringen av offentlig sektor, Framtids-
studion, IFFS

2020-05-11, Avsnitt 21: I kamp mot en osyn-
lig fiende, Hallwylska podden, Bi Puranen 

2020-05-18, Corona – så fattar man beslut 
under stor osäkerhet, Aftonbladet Daily, 
Karim Jebari

2020-05-20, Om postmodernism, Folktea-
tern Gävleborg Bubblan, Karim Jebari 

2020-05-21, Sista studiecirkeln! Kapitel 8 
Främlingsfientlighet och sirenernas sång, 
Scocconomics, IFFS 

2020-05-27, Human enhancement/Trans-
humanism, Tekniska museet /Hyper Hu-
man, Karim Jebari

2020-06-14, Om moral, text och mening, 
Samtidspodden, Magnus Linton 

2020-07-01, En slags halvårskrönika, Af-
tonbladet Daily, Gustaf Arrhenius 

2020-07-02, Från chaufför till operatör, AI 
och jobben, Karim Jebari 

2020-07-07, 4. AI och etiken, AI och jobben, 
Karim Jebari 

2020-07-07, 6. AI och den mänskliga exis-
tensen, AI och jobben, Karim Jebari 

2020-07-27, Karim Jebari om att hacka hjär-
nan och Christopher Garplinds födelse-
dagskalas, Eftermiddag i P3, Karim Jebari 

2020-07-30, Nu bromsar vi åldrandet, Le-
darredaktionen, Anders Sandberg 

2020-08-02, Metafysiska Laboratoriet, Ka-
rim Jebari 

2020-08-27, Essä, Inläst, Samhälle: Vad vet 
migranter om Sverige?, Kvartal, Bi Puranen 

2020-09-05, Om kristendom och livsåskåd-
ningar . Fri Tanke/ Konsten att tänka klart, 
Patrik Lindenfors 

2020-10-21, How can democracy catch up 
with the globalized economy?, Mind the 
shift, Folke Tersman 

2020-11-01, Ilmastotalous OSA 4: Talouden 
Ideologia (Translation from Finnish: Clima-
te economy PART 4: Ideology of economy), 
Hyvän sään aikana, Kirsti Jylhä 

2020-11-09, Folk & vilja. Ett försvar för 
demokratin i vår tid, Lära från lärda, Folke 
Tersman 

2020-11-13, #110 – Parasitpodden™, God 
Ton™, Bi Puranen 

2020-11-13, Hur sköts narrativet om vår de-
mokrati?, Kommunikationspodden, Folke 
Tersman 

2020-11-18, Moder Teresa – fredspristagare 
och helgon, Bildningsbyrån, Patrik Linden-
fors 

2020-12-04, Fredagsintervjun: Vården be-
höver mer maskiner och mindre regler, 
Kvartal, Anders Ekholm 

2020-12-05, Veckopanelen: Det starka sam-
hället finns inte, Kvartal, Anders Ekholm 

2020-12-07, Kairos Kommenterar – Basin-
komstens nya våg, Kairos Future: Fram-
tidsstudion 

2020-12-07, #200 Vikten och betydelsen av 
demokrati med Folke Tersman, Lära Från 
Lärda – En fackbok och en författare, Folke 
Tersman 
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2020, 80 000 hours podcast series, Hilary 
Greaves

2020-10, Effective Altruism Student Sum-
mit, Hilary Greaves

IFFS i onlinemedia
2020-01-07, När det privata tar över på job-
bet, Chefstidningen

2020-01-07, Forskaren: Riskerar missa 
klimatmålen utan kärnkraft, Expressen, 
Karim Jebari

2020-01-03, LISTA: Så mycket tjänar gran-
narna i ditt bostadsområde – klyftorna i 
Gävle väntas öka, Gefle Dagblad, Carina 
Mood

2020-01-05, Befolkningen väntas slå nytt 
rekord – och nu kommer folk från andra 
kommuner, Svt.se, Martin Kolk

2020-01-05, Forskare slår larm: Stora risker 
med AI, Svt.se, Olle Häggström

2020-01-08, Fel att högskolans fokus rik-
tas mot forskning, Svenska Dagbladet, 
Arne Jarrick

2020-01-09, Ett andra Tyskland?, Axess, 
Patrik Lindenfors

2020-01-10, Våra förfäders tal, Axess, Pat-
rik Lindenfors

2020-01-11, Samhället måste skydda re-
ligionsfriheten för barn, fPlus, Patrik Lin-
denfors

2020-01-11, Varning för missbruk av barn-
konventionen, Expressen, Patrik Linden-
fors

2020-01-13, Det råder fullt gatukrig – vad 
fattas svenska rättsstaten: Förmåga, vilja 
och moral?, Samtiden, Amir Rostami

2020-01-14, Rikspolischefen först ut i är-
kebiskopens podcast, Svenska kyrkan, Bi 
Puranen

2020-01-15, Sverigerekord i grovt våld – 
men ingen bryr sig, fPlus, Amir Rostami

2020-01-15, Varningen: Ny farlig trend spär 
på våld och sprängningar, fPlus, Amir Ro- 
stami

2020-01-15, Martin Klepke: Social demo-
kraterna – en del av ett nytt socialliberalt 
block, Arbetet, Stefan Svallfors

2020-01-16, Hur många värderingar ska man 
bocka av för att räkna sig som svensk?, 
Kristianstadsbladet, IFFS

2020-01-21, När ska regeringen inse all-
varet i det som sker?, Expressen, Amir 
Rostami

2020-01-22, Efter sprängdåden krävs enig-
het. Inte politiska bråk, Helsingborgs Dag-
blad, Amir Rostami

2020-01-22, Ledare: Efter sprängdåden 
krävs enighet. Inte politiska bråk, Syd-
svenskan, Amir Rostami

2020-01-22, Dalabonden Erik Lindström 
skrev dagbok varje dag – hans anteck-
ningar får liv i ny bok: ’Kl 11 afled min lille 
gosse’, Dalarnas Tidningar, Avesta Tidning, 
Janken Myrdal

2020-01-22, Är medelklassen orsaken till 
vårdens haveri?, Dagens arena, Karim Je-
bari

2020-01-22, Riksdagen röstar om kärnkraf-
tens framtid, Expressen, Karim Jebari

2020-01-22, Mc-brottsligheten lika stor 
som bortglömd, Aftonbladet, IFFS

2020-01-22, Riksdagen röstade nej till fort-
satt drift av Ringhals, Expressen, IFFS

2020-01-23, Året har börjat med fel sorts 
fyrverkerier, Helagotland.se, Amir Rostami

2020-01-23, Vårdkrisen inget Stockholms-
problem, Enköpings-Posten, Upsala Nya 
Tidning, Karim Jebari

2020-01-24, Rimfrost överallt, Skånska Dag-
bladet, Amir Rostami

2020-01-24, LÄSARTEXT: Föreläsning om 
sanning, fake news och kunskapsmot-
stånd, Helahälsingland.se, Arne Jarrick

2020-01-27, Konferensen arrangeras i Växjö, 
Vxonews, Bi Puranen

2020-01-28, Det dolda hotet från mc-gäng-
en – den största kriminella gruppen i Sveri-
ge: Väljer att inte synas, SVT Nyheter, Amir 
Rostami

2020-01-31, Kreativt skrivande ska hjälpa 
forskare att nå utanför institutionerna, Sve-
riges Radio P1, Magnus Linton

2020-02-01, Pandemin lockar amerikaner 
till zoomstäder, Norrländska Socialdemo-
kraten, Martin Kolk

2020-02-01, Gratis författare till alla uni-
versitet – så ska forskartexterna bli bättre, 
Örebronyheter, Magnus Linton

2020-02-03, Framtidens integration, Svt.
se, Bi Puranen

2020-02-04, Gratis författare till alla uni-
versitet – så ska forskartexterna bli bättre, 
IT-Pedagogen, Magnus Linton

2020-02-04, Klimatfrågan – politisk och glo-
bal upphettning, Mänsklig Säkerhet, IFFS

2020-02-04, Lena Sommestad slutar som 
landshövding i Halland, SVT Nyheter Hal-
land, IFFS

2020-02-04, Slopa bidrag är inte effektiv 
klimatpolitik Svenska Dagbladet IFFS

2020-02-06, Genusvetenskapen är en halm- 
gubbe för hot och hat, Universitetsläraren, 
Magnus Linton

2020-02-06, Ny metod upptäcker revolu-
tioner genom statistik, Forskning.se, Patrik 
Lindenfors

2020-02-10, Nyfiken på evigt liv, Welma 
Blog, Karim Jebari

2020-02-10, Besatt av att förändra världen, 
Universitetsläraren, Kirsti Jylhä

2020-02-10, Nu kan forskare upptäcka sam-
hällsförändringar... , Tidningen Syre, IFFS

2020-02-12, Olikheter mellan lärosäten 
motiverar olika styrformer, Universitetslä-
raren, Stefan Svallfors

2020-02-13, Höj straffen för grova vålds-
brott, Hemmets Vän, Amir Rostami

2020-02-14, #104 Kan man älska för myck-
et? Alexandra Pascalidou och Karim Jebari, 
Tv4.se, Karim Jebari

2020-02-14, Trendbrott i svensk narkotika-
politik, Svenska Dagbladet, Magnus Linton

2020-02-14, Därför har synen på rökning 
ändrats så snabbt, Hem & Hyra, Pontus 
Strimling

2020-02-16, Så har befolkningen föränd-
rats i din kommun, SVT Nyheter, IFFS

2020-02-17, Experten: Så förändras Sveri-
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