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Detaljbild av skulpturen Tipping Point skapad 
av konstnärsduon Bigert & Bergström. Den 
visades i Skåne i ett stort frömagasin under 
några sommarveckor 2021. På bilden visas 
en del av skulpturen som utgörs av ett klot ur 
vilken det rinner strimlade klimatrapporter.

Läs mer om Tipping Point som utgör en av de 
konstnärliga projekt som pågick på institutet 
under året, på s. 68. Läs också ett utdrag ur 
utställningskatalogen skrivet av sociologen 
Malcolm Fairbrother på s. 33, ”Balansakter 
för en blomstrande värld”.  
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I det korta andrummet mellan coronakris och global 
flykting- och säkerhetskris hann Institutet för framtids-
studier (IFFS) avsluta ett mycket produktivt 2021, tolv 
månader då forskningen trots pandemi återigen växte 
snabbt: sammanlagt beviljades institutet under året 14 
nya externa anslag, vid årsslutet drevs totalt 50 externfi-
nansierade forskningsprojekt vid IFFS och den direkta 
verksamheten i dessa projekt uppgick under året, vid 
sidan av statsanslaget, till 40,1 miljoner kronor – en 
ökning med 24 procent jämfört med 2020.

IFFS uppdrag är att bedriva forskning om avgörande 
framtidsfrågor, informera beslutsfattare samt delta i 
den typ av samhällsdebatt som i skrivande stund do-
mineras helt av kriget i Ukraina med dess globala säker-
hetshot och existentiella risker. Under 2021, det första 
året med IFFS nya forskningsprogram Mänsklighetens 
vägval – demokrati, teknik, samhälle och framtida genera-
tioner (2021–2026), startades ett flertal forskningsprojekt 
med bäring på den oroliga verklighet som nu våren 
2022 vecklar ut sig i världen. Forskningsområdet ”De-
mokratins problem och möjligheter” – som långsiktigt 
undersöker demokratins försvagade ställning i världen 
och den oroande utvecklingens säkerhetspolitiska, eko-
nomiska och sociala konsekvenser – är en av det nya 
programmets fyra tematiska hörnpelare. Amerikan-
ska korruptions- och oligarkforskaren Janine Wedel, 
på IFFS sedan 2018, startade under 2021 det av Veten-
skapsrådet finansierade projektet Moderna vikingar i 
Öst – Sveriges roll i skapandet av institutioner, elitnätverk 
och informella praktiker under 1990-talets ekonomiska re-
former i Ryssland och beviljades under 2021 ytterligare 
medel för en stor expansion av institutets forskning om 
olika västländers ekonomiska och strategiska roller i 
formeringen av Putins Ryssland. 

Ett flertal andra under 2021 startade forskningsprojekt 
inom IFFS demokratitema undersöker hur demokratin 
i Sverige och jämförbara länder långsiktigt kan säkras 
i en omgivning av alltmer aggressiva autokratier, och 
de sätt med vilka undermineringen av demokratin suc-
cessivt sker; ökad faktisk eller förment politisk polarise-
ring, marginalisering av vetenskapens ställning, digita-

lisering av krigföring och strategiskt försvar, artificiell 
intelligens som verktyg för framtida samhällspåverkan, 
etc. Forskning om existentiella risker, extrema scena-
rion, irreversibla planetära processer och katastrofala 
utfall (av till exempel bio- eller kärnvapen, klimatkol-
lapser, politiska enheters sammanbrott eller förlorad 
kontroll över teknologisk utveckling) har länge drivits 
av IFFS, men riskforskningen har stärkts och byggts 
ut i det sexåriga program som med start 2021 guidar 
forskningsverksamheten. Studiet av existentiell sårbar-
het – hur osäkerhet normativt bör bedömas, förebyggas 
och analyseras – har inte bara en självklar plats i IFFS 
demokrati- eller teknologitema, utan framför allt i det 
filosofiskt och moraliskt utmanande forskningsområ-
de som nu dominerar institutets normativa forskning: 
”Framtida generationer”. 

IFFS mest omfattande forskningsprojekt, det sexåri-
ga Klimatetik och framtida generationer, finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond, gick under året igenom en 
halvtidsutvärdering med mycket stor uppskattning från 
externa bedömare. Sedan 2020 drivs det stora forsk-
ningsprojektet Transformativa partnerskap för hållbar ut-
veckling vid IFFS, om hur de globala hållbarhetsmålen 
och Agenda 2030 kan implementeras framgångsrikt, 
både i Sverige och internationellt. I angränsning till 
ovanstående forskning inleddes 2021 det nya tvärve-
tenskapliga projektet Hållbar folkmängd – möjlig lev-
nadsstandard, som söker svar på frågan om hur stor 
befolkningen på jorden kan vara och samtidigt vara 
hållbar i relation till de resurser som finns och givet en 
viss livskvalitet – och hur vi kan åstadkomma en sådan 
stabil population.

Forskningsaktiviteten har varit hög under 2021, med 
drygt 160 vetenskapliga artiklar publicerade i fackgran-
skade tidskrifter eller antologier, fem utgivna vetenskap-
liga monografier och 23 artiklar i IFFS working papers 
serie. Men även den utåtriktade verksamheten, ledd 
av institutets kommunikationsavdelning, har lämnat 
betydande bidrag till svensk och internationell kun-
skapsproduktion. Institutets forskare har medverkat i 
ca 180 artiklar publicerade i svensk press under året. 
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Forskningsresultat från IFFS har dessutom nämnts i 
ytterligare 40 unika artiklar (till exempel ledarartiklar, 
recensioner och krönikor). Forskarna har medverkat i 
60 inslag i etermedier. Totalt antal omnämnanden i 
svensk massmedia uppgår till 1 378. De ämnen som 
dominerar i medieuppmärksamheten är kriminalitet, 
klimat, covid-19-pandemin och ny teknologi, men un-
der året har också konst- och kommunikationsprojektet 
Tipping Point, en utväxt från institutets klimatetikpro-
jekt, haft premiär med hyllande recensioner i de stora 
tidningarna. Antologin Klimat och moral, som IFFS gav 
ut i samarbete med förlaget Natur & Kultur, recen-
serades under hösten stort i landets alla rikstäckande 
tidningar och listades som en av årets bästa böcker av 
Sydsvenskan. 

Pandemin har förstås präglat stora delar av verksam-
heten även 2021, och flera nya undersökningar med 
fokus på de ännu oavslutade covid-19-erfarenheternas 
långsiktiga konsekvenser har under året etablerats; 
normativa aspekter av hälsoresurshantering, individers 
anspråk kontra gruppers anspråk, skärpta metoder för 
att mäta värdet av jämlik fördelning av hälsa, zoono-
sernas roll i framtida relationer mellan människa, djur 
och natur, etcetera. Samhällsrelevansen av institutets 
medialt uppmärksammade forskning om våldsbeja-
kande organisering och antisociala karriärer växte 
dessvärre kraftigt till sig under 2021, till följd av de 
återkommande skjutningarna i kriminella gängmiljöer 
och mordens sociala och politiska efterverkningar. Det 
nya forskningsprogrammets fjärde forskningsområde 
”Det socialt hållbara samhället” – med forskning om 
integration, diskriminering, kriminalitet, ojämlikhet 
och långsiktig normutveckling – utökades under året 
med det internationella projektet Åtgärder mot våldsam 
extremism, som undersöker om avskräckande åtgärder 
påverkar våldsam extremism annorlunda än traditio-
nell kriminalitet. Även forskningsprojektet Migranters 
barn – startat under 2021 och som bland annat under-
söker hur utbildningssystemet, välfärdssamhället och 
jämlikhetsarbete tillsammans formar unga människors 
integration i ett nytt land – sorterar under IFFS tema 
om det socialt hållbara samhället.

En spegling av en liten del av den framtidsforskning 
som gjorts på IFFS under 2021 kommer i bokform ut 
2022 under titlarna Det svenska tillståndet (Studentlit-
teratur), där 22 forskare beskriver utveckling av brott-
lighet i Sverige med särskilt fokus på våldsbrottslighet, 
Integration bland unga – en mångkulturell generation 
växer upp (Makadam), där två av IFFS sociologiprofes-
sorer följer integrationsprocesser och normbildning hos 
19 000 ungdomar i fyra europeiska länder under fem 
år, och Explaining Inaction on Climate Science: Denial, 
Obstruction and Inertia (prel. titel, Routledge), i vilken 
IFFS klimatpsykologiforskning presenterar rön och 
analys om klimatförekelsens individuella och kollektiva 
dimensioner. En mer heltäckande och fördjupad bild 
av IFFS forskning under 2021 ges på sidorna som följer. 
Med 2021 i ryggen ser vi nu fram emot ett nytt år av 
studier av verkligheten, framtiden och mänsklighetens 
problem, val och möjligheter – i hopp om att du och 
andra vill följa oss!

Gustaf Arrhenius, vd
Professor i praktisk filosofi

Gustaf hälsar budgetavdelningen på Finansdepartementet välkommen då 
de besökte oss i september 2021 för att ta del av forskning om organiserad 
brottslighet.
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Nytt forskningsprogram
 – en framtidsspaning för institutet
Vem ska ta notan för omställningarna klimatförändringarna för med sig? Vilken roll 
spelar elitskolor i formandet av ett samhälles elit? Hur kommer nya bioteknologiska 
uppfinningar påverka samhället? Vad krävs för att åstadkomma en integration av 
utrikes födda – i alla dess dimensioner? Det här är några av många frågor som i 
institutets nya forskningsprogram pekas ut som både spännande forskningsfrågor 
och brännande samhällsfrågor. Mänsklighetens vägval – demokrati, teknik, sam-
hälle och framtida generationer trädde i kraft 2021 och kommer att sätta ramen 
för forskningsverksamheten till och med 2026. 

Varför ett forskningsprogram? 
–  Det är inte så vanligt med forskningsin-

stitut i Sverige men sådana har i allmänhet 
forskningsprogram för att ge verksamheten 
en tydligare riktning. Det ska fungera som 
inspiration och som bäst utgöra en form av 
framtidsspaning, men också göra det tydligt 
både internt och externt vad vi ägnar oss åt, 
säger Gustaf Arrhenius, vd och författare till 
det aktuella forskningsprogrammet 

Forskningsprogrammen på Intsitutet för 
framtidsstudier (IFFS) författas av den per-
son styrelsen har utsett till vd vilket gör att 
de har präglats mycket av den person som 
innehar posten. Det kan man se när man tit-
tar på tidigare program, på 2000-talet förfat-
tade av sociologen Peter Hedström, statsve-
taren Joakim Palme och ekonomihistorikern 
Lena Sommestad. Det innebär också att när 
styrelsen har godkänt en vd och därmed ett 
forskningsprogram, så är forskningen helt 
forskarstyrd.

Gustaf Arrhenius är filosof och det märks 
såväl på detta nya forskningsprogram som på 
det han skrev när han först rekryterades till 
posten som vd. Då gällde det perioden 2015–
2020 och han började från noll. Redan då 
var dock ambitionen att programmet skulle 
vara utpräglat tvärvetenskapligt.

– Eftersom jag ville att programmet skulle 
vara tvärvetenskapligt tog jag hjälp av en 
handfull forskare jag ville ha med och bad 
dem om deras visioner. Sedan var ju frå-
gan, hur ska jag hitta forskare som kan göra 
allt detta? Men det gick, och det var väldigt 

roligt! Vi lyckades faktiskt bedriva forskning 
på nästan alla punkter tack vare externa 
finansiärer och rekryteringen av fantastiskt 
bra forskare.

Flera av de ämnen man plockade upp i för-
sta programmet hamnade på den samhälle-
liga agendan under programperioden. 

– Fördelningen av resurser i vården är en 
fråga som blev väldigt aktuell i och med 
pandemin och som vi kommer att fortsätta 
med. Att styrningen av offentlig verksamhet 
ska vara evidensbaserad, experternas roll i 
politiken, var ansvaret ska ligga vid utveck-
lingen av nya teknologier som artificiell 
intelligens, är andra exempel på frågor som 
låg i programmet och som har seglat upp i 
den offentliga debatten de senaste åren. 

När det var dags att utforma det andra 
programmet gav det goda utfallet från det 
tidigare självförtroendet att hugga på sådant 
som kändes spännande och inte bry sig så 
mycket om vad andra ansåg vara intressant 
för tillfället. 

– Forskningsprogrammet ska ju röra sig 
i den samhällsvetenskapliga forskningens 
framkant och då gäller det att våga plocka 
sådant som inte förväntas. Min uppfattning 
är att alla frågor i programmet är både heta 
i den mening att de är på dagordningen och 
att de utgör pressande frågor som behöver 
lösas i samhället. Det innebär att många av 
dem också har nära till policy-världen.

– Det nya programmet är mer omfattande 
än det förra, men det är för att jag inte vill 
tappa allt det roliga vi redan har på gång. Bio-
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teknologi är ett exempel på ett ämne som vi 
har lagt till, det är ett område där det händer 
jättemycket just nu och som vi hoppas kom-
mer att diskuteras mer framöver. Betydelsen 
av socialt erkännande och respekt som driv-
kraft för människor är ett annat område vi 
tror kommer att få allt större betydelse. Det 
har ju till exempel visat sig vara viktigt för 
rekryteringen till kriminella sammanhang. 
Ett område jag också hoppas mycket på är 
grön tillväxt. Men det är viktigt att påminna 
sig om att programmet delvis utgör en öns-
kelista, för att kunna göra det vi vill behöver 
vi vara duktiga på att få finansiering till allt 
vi vill göra utan att tappa allt det roliga vi 
redan har på gång, säger Gustaf Arrhenius.

IFFS ska gärna fylla luckor och bedriva 
forskning på frågor som inte får tillräcklig 
uppmärksamhet på andra håll. Tvärveten-
skapligheten utgör i sig en sådan lucka då 
universiteten arbetar mer disciplinärt. Att 
arbeta över disciplingränserna gör också att 
teori- och metodutvecklingen drivs framåt – 
ett av institutets uppdrag.

– När IFFS bildades tänkte man att fram-
tidsforskning skulle bli ett eget akademiskt 
ämne, men så har det inte blivit. Nu tänker 
vi istället att tvärvetenskapligheten öppnar 
dörren för både teori- och metodutveck-
ling. Att det fungerar märks till exempel i 
projektet Hållbar folkmängd – möjlig levnads-
standard. Här behöver vi en modell för att 
studera utsläpp i relation till befolknings-
tillväxt, men någon sådan finns inte. När vi 
lånade en modell från ekonomin upptäckte 
vi att de förutsättningar som är inbyggda i 
den inte stämmer med den verklighet vi vill 
studera, och så sker en metodutveckling där 
filosofin och sociologin går samman och ska-
par något nytt.

Något som inte fanns med i det förra 
forskningsprogrammet men som bidragit till 
IFFS profil de senaste åren är tillkomsten av 
projekt på det relativt nya området konstnär-
lig forskning. Här bedrivs ofta forskningen 
av konstnärer som tar sin utgångspunkt i 
processer och verksamheter inom alla konst-
arter, även det egna konstnärsskapet. 

Det började med att dokumentärfilmaren 
Staffan Julén behövde en medelsförvaltare 
för sitt projekt Den värsta lögnen är den doku-

mentära. Eftersom ämnet passade in i forsk-
ningsprogrammets demokratitema välkom-
nades projektet trots att det var något av en 
udda fågel.

– Jag var skeptisk till en början, men man 
måste våga lite också! Sedan kom ju konst-
närsduon Bigert & Bergström till oss och 
ville göra en konstinstallation på tema kli-
mat och där fick vi till ett väldigt intressant 
utbyte mellan konstnärerna och forskare i 
projektet Klimatetik och framtida generationer 
som ledde till inspiration för båda parter. 

Den konstnärliga forskningen kommer att 
fortsätta att ha plats på IFFS på experimen-
tell basis. Ett skäl till det är att utbytet mel-
lan de två världarna har lett till att institutet 
nått ut med forskning på nya sätt.

– Konst kan få människor att tänka i nya 
banor utan att erbjuda några svar, och det 
är ju något vi vill åstadkomma också när vi 
kommunicerar vår forskning. Att väcka frå-
gor och inte bara servera svar är en viktig 
uppgift, säger Gustaf Arrhenius.

Läs mer om konstnärlig forsk-
ning i Staffan Juléns text som 
inleder kapitlet Public outreach, 
s. 66.
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FORSKNINGSPROJEKT EFTER TEMA

Framtida generationer
FORSKNINGSLEDARE: Gustaf Arrhenius och Krister Bykvist

Den globala klimatförändringen är vår tids största utmaning och under detta tema 
undersöks framtida generationers förutsättningar. Temat fokuserar bland annat 
på klimatetik, hållbar utveckling, grön tillväxt, hinder för klimatåtgärder och sociala 
dilemman.

Transformativa partnerskap 
för hållbar utveckling 2030
En analys av synergier, effektivitet och 
legitimitet av FNs partnerskap och samver-
kansinitiativ i förverkligandet av de globala 
målen och Agenda 2030

Privat-offentliga partnerskap (PPP) har på senare 
tid fått betydande uppmärksamhet på den glo-
bala nivån. Som en del av Agenda 2030 deklare-
rade FN:s medlemsländer att hållbar utveckling 
ska uppnås i partnerskap med flera aktörer, som 
stater, näringsliv, städer och civilsamhälle. Men 
kan dessa partnerskap bidra till förverkligandet 
av de globala målen? Det övergripande syftet 
med detta projekt är att studera om, hur och när 
PPP kan bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 
och fungera som ett medel för att påskynda 
transformativa förändringar mot hållbarhet.

Projektledare: Karin Bäckstrand (samhälls- 
vetenskap)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Ian Higham, 
Essraa Hussein 

Finansiär: Formas
Tidsplan: 2021–2025
Beviljat anslag: 19 998 258 kr

Hållbar folkmängd – möjlig 
levnadsstandard
Hur stor kan befolkningen på jorden vara och 
samtidigt vara hållbar i relation till de resurser 
som finns och en given nivå av välbefinnande? 
Och hur kan vi åstadkomma en stabil eller mins-
kande befolkningsmängd? Projektet förenar teo-
rier och forskare inom demografi, populations-
etik, sociologi, nationalekonomi, teknologi och 
miljövetenskap.

Projektledare: Gustaf Arrhenius (filosofi)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Frida Bender, 
Emma Engström, Malcolm Fairbrother, Karim Jeba-
ri, Martin Kolk, Magnus Linton, Joe Roussos 

Finansiär: Global Challenges Foundation
Tidsplan: 2021–2023
Beviljat anslag: 6 500 000 kr

Klimatetik och framtida  
generationer
Vad bör den nuvarande generationen göra åt kli-
matförändringarna, givet att våra val inte bara 
påverkar livsvillkoren för framtida generationer 
utan också vilka och hur många människor som 
kommer att existera? Hur mycket naturresurser 
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 relationer-
na mellan generationer.

Projektledare: Gustaf Arrhenius (filosofi)

Biträdande projektledare: Krister Bykvist och 
Göran Duus-Otterström

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Emil Anders-
son, Andrea Asker Svedberg, Ralf Bader, Katha-
rina Berndt Rasmussen, Paul Bowman, Geoffrey 
Brennan, John Broome, Karin Bäckstrand, Tim- 
othy Campbell, Simon Caney, Erik Carlson, Roger 
Crisp, Partha Dasgupta, Malcolm Fairbrother, 
Elizabeth Finneron-Burns, Marc Fleurbaey, Hilary 
Greaves, Johan Gustafsson, Anders Herlitz, 
Clare Heyward, Robert Huseby, Karim Jebari, 
Martin Kolk, Julia Mosquera, Edward Page, Emilie 
Prattico, Wlodek Rabinowicz, Melinda Roberts, 
Joe Roussos, Katie Steele, Orri Stefansson, Olle 
Torpman, Stéphane Zuber.

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Tidsplan: 2018–2023
Beviljat anslag: 40 930 000 kr
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Institutets flaggskepp halvvägs framme
2018 gick starten för vad som är institutets 
flaggskepp, det sexåriga och av Riksbankens 
Jubileumsfond finansierade forskningspro-
grammet Klimatetik och framtida generationer, 
lett av Gustaf Arrhenius, vd och professor i 
praktisk filosofi, med stöd av Krister Bykvist, 
professor i praktisk filosofi,  och Göran 
Duus-Otterström, professor i statsvetenskap.

Programmets övergripande frågeställning 
är vad den nuvarande generationen borde 
göra åt klimatförändringarna, givet att våra 
val inte bara påverkar livsvillkoren för fram-
tida generationer utan också hur många och 
vilka människor som kommer att existera. 
Här finns många frågor som utgör utma-
ningar för existerande teorier om etik och 
rättvisa, varför programmet engagerar ett 
flertal filosofer. Men här ställs också en rad 
frågor av mer empirisk karaktär och bland 
de fler än 30 forskare som idag är knutna till 
programmet finner vi därför också ekono-
mer, demografer, sociologer och statsvetare.

Vid utgången av 2020 hade programmet 
nått halvvägs och kunde i sin rapport till 
Riksbankens Jubileumsfond berätta om en 
lång rad händelser. 20 workshops, två kon-
ferenser, 150 besökande forskare, 300 veten-
skapliga föredragningar och 203 publicerade 
eller kommande vetenskapliga artiklar. Dess-
utom tre egenpublicerade antologier med 
arbetsrapporter, en webbplats som uppdate-

ras löpande och 19 spin off-projekt varav 9 
redan fått egen finansiering.

Så vad har man då kommit fram till? 
Göran Duus-Otterström som leder den del 
av programmet som fokuserar på klimaträtt-
visa vill gärna lyfta fram idéer om vem som 
ska stå för notan för klimatförändringarna.

– En intressant och potentiellt viktig idé, 
som programmedlemmen John Broome 
har utvecklat, är att vi borde ”låta framti-
den betala” för klimatpolitikens kostnader. 
Genom att ta långsiktiga lån skulle världens 
stater kunna finansiera klimatpolitiken utan 
att själva ta några kostnader. Det är inte, 
tycker Broome, den mest rättvisa lösningen, 
men det är möjligen det bästa vi kan hoppas 
på givet det nuvarande motståndet mot att 
offra sig. 

– Ett annat resultat handlar om huruvida 
man borde räkna utsläppen i konsumtionsle-
det i stället för att som idag räkna dem i pro-
duktionsledet. Forskning i programmet visar 
att det nog vore mer rättvist att räkna dem i 
konsumtionsledet. Konsumenterna kan pre-
cis som producenterna sägas orsaka utsläpp, 
och de som konsumerar mest utsläpp tende-
rar att vara rikare. Huruvida en övergång till 
konsumtionsbaserade utsläppsmått skulle 
reducera totala utsläpp är dock oklart.

I en annan del av programmet har man 
studerat hur klimatförändringar påverkar 

Läs mer om John Broomes 
tankar i kapitlet ”Att beskatta 
framtidens människor – klimat- 
banken och den värdelösa 
moralen” i antologin Klimat och 
moral. Nio tankar om hettan. 
Boken samlar bidrag från flera 
av programmets forskare, sam-
manställda av redaktör Magnus 
Linton på uppdrag av IFFS. På 
nästa uppslag finns ett utdrag 
ur Julia Mosqueras kapitel 
”Djuren och vi – om storlekens 
betydelse”. 

Under den årliga konferensen träffades några av projektdeltagarna fysiskt på kontoret i Stockholm medan övriga deltog på distans.
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Att undersöka och övervinna 
de psykologiska hindren för 
klimatåtgärder
Att globala klimatförändringar existerar stöds 
idag av omfattande vetenskapliga bevis. Så 
varför ser vi inte mer ambitiösa klimatåtgärder? 
Varför finns det så mycket motstånd mot bete-
endeförändringar som avsevärt skulle minska 
de utsläppen av växthusgaser? Och vad betyder 
det att vara klimatförnekare? Här undersöks de 
psykologiska barriärerna för klimatåtgärder och 
motståndet mot att utveckla åtgärder hos såväl 
beslutsfattare som allmänhet. Frågorna besva-
ras genom två korrelationsstudier och en expe-

demografin. Här har man visat att om vi 
idag föder fler barn än som ersätter oss själva 
kommer det att påverka framtida genera-
tioners möjligheter till reproduktion på ett 
negativt sätt. Det innebär att vi behöver 
ifrågasätta antagandet om allas rätt att själv 
bestämma hur många barn man vill ha.

Det senare kan man läsa om i en artikel 
skriven av filosoferna Timothy Campbell 
och Julia Mosquera, och demografen Martin 
Kolk. Att få forskare att samarbeta tvärveten-
skapligt har varit ett viktigt mål från start. 
Men hur förenar man discipliner som under 
lång tid har utvecklats i stuprör?

– Det här är en utmaning, men eftersom 
vi förstod redan från början att det skulle 
bli det har vi arbetat väldigt medvetet med 
att försöka skapa samarbeten över de disci-
plinära gränserna, säger Gustaf Arrhenius.

En metod man använt sig av är speed-dej-
ting där man aktivt parar ihop forskare som 
i sina olika discipliner arbetar med liknande 
frågeställningar. Man har också uppmuntrat 
forskare baserade utomlands att komma till 
Stockholm för kortare eller längre perioder, 
och på samma sätt gärna sett att Stockholms-
baserade forskare besökt universitet och 
forskningsinstitut utomlands.

Vikten av att träffas fysiskt i ett så stort 
projekt för att lära sig förstå andra discipli-
ners språk och metoder har visat sig vara 
så stor att man beslutat sig för att ha årliga 
konferenser där man träffas i två dagar för 
att diskutera forskningen i projektet. Det är 
också en anledning till varför man hittills 

har genomfört betydligt fler workshops än 
vad som ursprungligen var planerat. Och 
ansträngningarna har burit frukt.

– Det är glädjande att se att projektet har 
lett till tvärvetenskapliga samarbeten om 
såväl artiklar som spin-off projekt. Det här 
är ju ett mål för hela institutets verksamhet, 
att få till en tvärvetenskaplig miljö där man 
inspirerar varandra att hitta nya vägar!, säger 
Gustaf Arrhenius.

Att projektdeltagarna redan hade träffats 
fysiskt flera gånger gjorde också övergången 
till det digitala under pandemitiden lättare. 
Under både 2020 och 2021 hölls regelbundna 
digitala ”catch-up”-möten för att följa upp 
möjliga samarbeten och man kunde fort-
sätta hålla workshops och rundabordssamtal 
för att inte tappa kontakten. 

De många workshops som organiserats, 17 
st bara under de första tre åren, har också 
bidragit till något annat – att man knutit 
till sig ett växande internationellt nätverk av 
forskare som arbetar med de frågor som pro-
jektet söker svar på. Tack vare den tvärveten-
skapliga profilen har man lyckats förena flera 
tidigare existerande nätverk och inkluderat 
forskare som tidigare inte känt sig hemma 
där. Allt fler forskare söker sig nu också till 
institutet med egen finansiering för kortare 
eller längre besök, tack vare den höga pro-
fil på klimatetikområdet som institutet nått 
genom projektet.

– Programmet har redan gjort institutet 
till ett världsledande centrum på klimatetik-
området, säger Gustaf Arrhenius.

There is a very rich scientific literature 
on different emission pathways and the 
climatic changes associated with them. 
There are also a substantial number of 
analyses of the long-term macro economic 
effects of climate policy. But science  
cannot say which level of warming we 
ought to be aiming for or how much 
consumption we ought to be prepared to 
sacrifice without an appeal to values and 
normative principles. 

The research program Climate Ethics and 
Future Generations aims to offer this kind 
of guidance by bringing together the nor - 
m a tive analyses from philosophy, econo-
mics, political science, social psychology, 
and demography. The main goal is to 
deliver comprehensive and cutting-edge 
research into ethical questions in the 
context of climate change policy.

This volume showcases a first collection 
of eleven working papers by researchers 
within the program, who address this 
question from different disciplines.

Find more information at climateethics.se.
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rimentell studie som görs i fyra länder (Sverige, 
Storbritannien, Nya Zeeland och USA).

Projektledare: Kirsti Jylhä (psykologi)

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2019–2022
Beviljat anslag: 3 150 000 kr

Samhällskontrakt och  
framtida generationer
Samhällen förändras ständigt. Rättviseprinciper-
na om hur vi skall organisera samhället på ett 
rättvist sätt, måste kunna appliceras upprepade 
gånger, för att kunna adressera nya orättvisor. 
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Denna aspekt hos rättviseprinciperna har un-
dersökts väldigt lite. Ett mål är att utforska hur 
kontraktsteorier för rättvisa kan hantera föränd-
ringar i samhället, i teknologier och omständig-
heter, och tillägg av framtida generationer. Ett 
andra mål är att utforska denna typ av dynamiskt 
beslutsfattande inte bara i kontraktsteori utan 
också i populationsetik, etiken som behandlar 
fall där olika människor existerar i olika utfall.

Projektledare: Johan Gustafsson (filosofi)

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Tidsplan: 2021–2023
Beviljat anslag: 2 520 000 kr

Tipping Point
Konstnärlig gestaltning ger nya möjligheter att 
nå ut och kommunicera centrala frågeställningar 
rörande miljö, etik och ansvar. Detta projekt tar 
avstamp i det sexåriga forskningsprojektet Kli-
matetik och framtida generationer. Konstnärsdu-
on Bigert & Bergström och filmaren Staffan Julén 
leder arbetet och har stöd av ett vetenskapligt 
råd med forskare knutna till forskningsprojek-
tet. Resultatet blev ett multikonstverk som visu-
aliserar de komplexa interaktionerna mellan å 
ena sidan våra beslut idag, och å andra sidan 
liv, livsvillkor och klimatförändringar i framtiden.

Projektledare: Lars Bergström (konstnär)

Biträdande projektledare/Övriga: Mats Bigert, 
Staffan Julén

Finansiär: Formas
Tidsplan: 2019–2022
Beviljat anslag: 1 760 015 kr

Varför tas inte  
uppmaningarna från klimat-
forskning på allvar? 
Studier av klimatförnekelsens olika former 
och effekter

I detta projekt tar vi den politiska dimensionen av 
klimatfrågan på allvar och granskar de nätverk, 
idéer och intressen som konstruerar och popula-
riserar motståndet mot effektiv klimatpolitik med 
fokus på utvinningsindustrin, tankesmedjor och 
högerpopulism. Projektet vill långsiktigt säkra 
kunskapen om klimatförnekelse, tvärvetenskap-
ligt undersöka olika dimensioner av densamma 
samt sprida kännedomen om klimatförnekel-
sens olika aspekter till en bredare allmänhet.

Projektmedlemmar på IFFS: Kirsti Jylhä 

Finansiär: Formas
Tidsplan: 2021
Medelsförvaltare: Chalmers tekniska högskola
Beviljat anslag till IFFS: 533 611 kr

”Longtermismens” rationella 
grund
”Longtermism” är en gren av filosofin som fram-
häver att det som är avgörande för värdet av våra 
handlingar är dess konsekvenser långt in i fram-
tiden. Dessa tidsperspektiv innebär att behöva 
ta hänsyn till en hög grad omedvetenhet. Inom 
beslutsteori syftar ”omedvetenhet” på okända 
osäkerheter, osäkerhet inte bara kring vilket 
alternativ som är rätt, utan även osäkerhet om 
vilka möjligheter som över huvud taget finns. 
Här utforskas hur rationellt beslutsfattande kan 
hantera omedvetenhet och förändringar i med-
vetenhet med långa framtidsperspektiv, särskilt 
när det gäller framtida händelser som har väldigt 
låg risk men höga insatser.

Projektledare: Joe Roussos (filosofi)

Finansiär: Longview
Tidsplan: 2021–2022
Beviljat anslag: 518 977 kr

Skadestånd under osäkerhet
Projektet tar sig an en av de mest omdiskute-
rade ansvarsrättsliga frågeställningarna i väst-
världen de senaste decennierna; osäkerhet som 
ansvarsrättsligt problem och skadestånd på 
risknivå. Kan risk påverka orsaksbedömningen 
så att den ska betraktas som en probabilistisk 
bedömning, snarare än en antingen-eller-be-
dömning? Kan risk i sig betraktas som en skada? 
Exempel på situationer där detta aktualiseras är 
i patientskaderätten, när en felaktig diagnos ger 
en patient lägre chans att överleva, eller i olika 
miljöskadesammanhang.  

Projektledare: Mårten Schultz (juridik)

Finansiär: Johan och Jakob Söderbergs stiftelse
Tidsplan: 2021
Beviljat anslag: Stipendium

KOMMANDE 2022

Normer och risker
Hjälper sociala normer att hantera kollek-
tiva hot?

Projektet undersöker hur dynamiken mellan so-
ciala normer och samarbete är både orsak och 
konsekvens av samhälleliga hot, och använder 
sig av covid-19-pandemien och klimatföränd-
ringarna som typsituationer där samarbete be-
hövs för att hantera ett samhälleligt hot.

Projektledare: Guilia Andrighetto (filosofi)

Övriga: Ferdinanda Wijermans
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2022-2025
Beviljat anslag: 5 089 000 kr
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Detta är ett bearbetat utdrag ur Julia Mosqu-
eras kapitel ”Djuren och vi –om storlekens 
betydelse” i antologin Klimat och moral (red. 
Magnus Linton), Natur och Kultur, 2021. 

Fokuserar man klimatförändringarnas sam-
lade konsekvenser för djur – i ljuset av råd-
ande läge och potentiella framtids pers pek-
tiv – menar somliga, något över raskande, 
att kli mat förändringarna i själ va verket kan 
leda till ett optimistiskt snarare än pessi-
mistiskt scenario för icke-mänskliga varelser. 
Enligt det pessimistiska scenariot kom mer 
klimatför änd ringarna att leda till en minsk-
ning av vilda djurs genomsnittliga väl färd 
till följd av torka, förökning av para siter, 
extremväder och därav följande bränder som 
de i Australien, etc. Ett sådant scenario utgår 
från att klimatförändringarna kommer att få 
konse kvenser som på det hela taget är skad-
liga för djur. Moral filosoferna Catia Faria 
och Eze Paez har i kontrast till detta lyft fram 
vad de kallar ett optimistiskt scenario. De 
menar att vilda djurs genom snittliga välfärd 
tvärtom kommer att bli högre tack vare kli-
matförändringarna, om vi tillbakavisar den 
idylliska synen på naturen, enligt vilken djur 
som lever i na turen har bra liv. Men många 
vilda djur är de facto svårt plågade i natu-
ren och klimatförändringarna kan, enligt 
författarna, leda till en nettominskning i 
djurs lidande. Klimatförändringarna kan 
minska mängden vilda djur som eko system 
kan livnära, vilket medför att ett stort antal 
djur som annars hade fötts till dåliga liv inte 
existerar. Om detta vore klimatförändringar-
nas främsta konsekvens av relevans för djur, 
menar de, skulle det leda till en nettominsk-
ning av mängden lidande i naturen.  

Men många skulle säga att klimat föränd-
ringarna förmodligen kommer få mycket 
större och mer komplexa konsekvenser än så 
för djurs liv. De kommer antagligen få olika 
konsekvenser för olika djurarter och påverka 
olika djurpopulationers storlek på olika sätt. 
Många etiker menar därför att det är oklart 
om vi borde utgå från det pessimistiska eller 

det optimistiska scenariot för klimatföränd-
ringarnas konsekvenser för djur, och bland 
fältets professionella tänkare är det inte själv-
klart – som det annars brukar låta i debatten 
– att det pessimistiska scenariot gäller.

Det har snart gått ett halvt sekel sedan 
djuren på allvar klev in på moralfilosofins 
scen. Miljöetik och djuretik har sedan dess 
ofta gått hand i hand eftersom omsorg om 
djurens välmående setts som en naturlig del 
av en djupare omsorg om miljön och inte 
minst skydd av den. Men naturskydd och 
djuretik har under sen are år blivit två skilda 
forskningsfält med mål och praktiska förslag 
som visat sig vara olika, ibland motstridiga.

Miljöaktivister strävar efter att skydda 
naturliga enheter och processer, som skogar 
och ekosystem, från människors ingripande. 
Djuretiken å andra sidan strävar efter att 
värna djurens intressen. Och de olika posi-
tionerna kan hamna i konflikt med varandra 
eftersom de fäster intrinsikalt värde (egen-
värde, till skillnad från instrumentellt värde) 
vid olika enheter, djur inom det djuretiska 
förhållningssättet och naturliga enheter eller 
processer i sin helhet inom naturvården. 
Tydligast framträder konflikten på praktisk 
nivå, där positionerna kan leda till åtgärder 
som kränker det andra synsättets grundläg-
gande mål. Naturvårdare kan ibland rekom-
mendera att ett betydande antal djur av en 
viss art avlivas för att skydda ett område från 
en invasiv art eller säkerställa att den natur-
liga miljön – i ett slags ursprunglig mening – 
kan utvecklas ”naturligt”. Andra naturvårds-
rekommendationer kan vara att inte ingripa 
när vilda djur riskerar att dö i naturen.

Enligt en intressant rapport från Skogs-
styrelsen betar älg och andra hjortdjur varje 
år skog för 7,2 miljarder kronor i Sverige, 
något Skogsstyrelsen menar utgör ett allvar-
ligt hot mot Sveriges övergång till ett fos-
silfritt och klimatanpassat samhälle. Enligt 
myndigheten leder kostbehovet hos en ökad 
hjortviltspopulation till påskyndade kli-
matförändringar, försvagad motståndskraft 
mot skadeattacker och minskad biologisk 

Värdelösa liv – djur vs natur
Julia Mosquera

”Men även om fler 
människor innebär 
ett ökat resurstryck 

väcks sällan, 
av uppenbara 

skäl, förslag om 
att eliminera 

människor för att 
motverka klimat-
förändringarna.
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mångfald. Skogsstyrel sen uppmanar därför 
regeringen att vidta ett antal åtgärder, av 
vilka några består i att min ska älg stammen 
genom att uppmana mark ägare och jägare 
att döda djuren.

Rapporten väcker ett antal brådskande och 
filosofiskt intressanta frågor. Klimatfrågan 
kan angripas från flera håll och en mängd 
olika åtgärder kan bidra till det övergri-
pande målet om utsläppsminskning och en 
övergång till ett fossilfritt samhälle. Men alla 
åtgärder är inte lika önskvärda ur moralisk 
synpunkt, och de flesta av dem leder till kon-
flikter mellan olika värden som vi har goda 
skäl att ta hänsyn till, som att motverka kli-
matförändringarna, främja djurens välfärd 
samt värna miljön eller ekosystem – som i 
exemplet ovan.

Hur dessa tre värden ska behandlas är en 
filosofisk och politisk fråga, och några av 
dess teman förtjänar mer uppmärksamhet. 
För det första är en ökning av antalet indi-
vider, både mänskliga och icke-mänskliga, 
nästan alltid en utmaning i förhållande till 
klimatförändringarna eftersom fler individer 
– allt annat lika – tär på jordens resurser och 
ökar de sammantagna koldioxidutsläppen. 
Men även om fler människor innebär ett 
ökat resurstryck väcks sällan, av uppenbara 
skäl, förslag om att eliminera människor för 
att motverka klimatförändringarna.

Olika djurarters populationstäthet kan 
minsk as på olika sätt, men alla sätt är inte 
lika etiska. Man kan fråga sig om det är 
moraliskt försvarbart att jägare eliminerar 
ett betydande antal individer av en viss art, i 
det här fallet älg och andra hjortdjur, medan 
andra mer effektiva klimatåtgärder i männ-
iskans värld inte genomförs.

En annan utmaning är att avgöra sko-
gens naturliga förmåga att binda koldioxid 
per kvadratmeter i områden där dessa djur 
lever. Skogars potential att binda koldioxid 
är begränsad, och det gäller även skogar som 
har rätt slags träd och jord och ligger på rätt 
breddgrad. Till detta kommer att älgstam-
mens storlek, bland andra variabler, är bero-
ende av storleken på vissa rovdjursstammar. 
Vargar är en av hjortdjurens främsta preda-
torer, men inte heller vargstammens storlek 
är konstant. Under de senaste femtio åren 

har den svenska vargstammen fluktuerat 
enormt och vid ett skede nästan utrotats. 
Idag har stammen återhämtat sig något men 
är betydligt mindre än i många jämförbara 
länder. Och i sammanhanget är det viktigt 
att förstå att Sveriges nuvarande älgbestånd 
i stor utsträckning är ett resultat av tidigare 
åtgärder för att reglera vargstammen.

Berättelsen om Sverige, älgen, vargen och 
klimatet visar hur komplicerat det är att 
etiskt kalibrera en effektiv klimatpolitik. Ide-
aliskt vore om det fanns åtgärder med stor 
effekt som inte äventyrade andra värden, och 
mer kraft borde läggas på att identifiera vilka 
sådana ingrepp i stor skala som faktiskt är 
möjliga och hur politiken kan styras ditåt. 
Konflikten mellan naturvård och djuretik är 
bara en av många arenor där värden krockar. 
Det som är bra för miljön som helhet är inte 
nödvändigtvis bra för de djur som lever i 
den. Och även om ett ekosystem i gott skick 
kan bidra till att motverka klimatföränd-
ringarna, kan den etiska kostnaden för att 
försvara det ibland överstiga nyttan. Valet 
av rätt klimatpolitik handlar om att jonglera 
med flera värden för att hitta det bästa, eller 
minst dåliga, sättet att tillmötesgå så många 
värden som möjligt – efter att man kollektivt 
kommit fram till hur mycket vi bryr oss om 
vart och ett av dem. 

Trots att många frågor om djur och klimat 
är både biologiskt och filosofiskt inveck-
lade finns det trots allt några saker vi vet 
med säkerhet. Sedan 1970-talet har världens 
befolkning fördubblats. Under samma tid 
har populationerna av ryggradsdjur mins-
kat med 65 procent i Afrika, 33 procent i 
Nordamerika, 45 procent i Asien, 24 pro-
cent i Europa och Centralasien och med 
94 procent i Syd- och Centralamerika. 75 
procent av den isfria landytan och 66 pro-
cent av haven har kraftigt påverkats av oss 
människor. 85 procent av våtmarkerna har 
försvunnit. Hälften av korallreven är borta. 
Avskogningen fortsätter. Och den främsta 
orsaken bakom förlusten av biologisk mång-
fald på land är förändrad markanvändning. 
Klimatförändringarna har haft och kommer 
att få enorma konsekvenser för djur.

Och deras lidande försvinner inte bara för 
att man blundar.

”Berättelsen 
om Sverige, 

älgen, vargen och 
klimatet visar 

hur komplicerat 
det är att etiskt 

kalibrera en effektiv 
klimatpolitik.
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Demokratins problem 
och möjligheter
FORSKNINGSLEDARE: Ludvig Beckman, Gustaf Arrhenius och Folke Tersman

Trots demokratins stora framgång under det senaste århundradet kan vi idag se en 
tillbakagång. Uppfattningen att demokratin inte effektivt kan tackla vår tids viktigaste 
problem sprider sig. I det här temat undersöks de faktiska hoten mot demokratin 
och hur den kan utvecklas och förbättras.

”Den värsta lögnen är den 
dokumentära”
Vad innebär ett subjektivt dokumentärfilms-
språk i post-sanningens tid?

I detta projekt undersöks hur ett konstnärligt, 
subjektivt berättande kan utveckla dokumentär-
filmen och sprida kunskap till miljöer som nor-
malt inte tar del av konstnärlig forskning. Lång-
filmen LYUBOV – Kärlek på ryska, jämförs med 
Svetlana Aleksijevitjs kommande bok på sam-
ma tema och analyseras utifrån genrernas och 
konstnärernas subjektiva urval och gestaltning. 
Projektet tar sig an begrepp som ”verklighet”, 
”dokumentär”, ”fakta” och ”sanning”, som idag är 
både omstridda och under omförhandling som 
följd av nya teknologier, nya medier och politiska 
och populärkulturella förändringar.

Projektledare: Staffan Julén (dokumentär-
filmsregissör)

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2018–2022
Beviljat anslag: 6 900 000 kr

Demokratins avgränsnings-
problem
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 praktiska och politiska problem visar 
på vikten av att ompröva grundläggande idéer 
om demokratins principer, samt hur de ska för-
stås och tillämpas. Projektet för samman forska-
re från en rad olika discipliner i syfte att belysa 
de filosofiska, legala, ekonomiska och politiska 
aspekterna av avgränsningsproblemet.

Projektledare: Gustaf Arrhenius (filosofi)

Biträdande projektledare: Ludvig Beckman

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Vuko Andric, 
Ludvig Beckman, Katharina Berndt Rasmussen, 

Paul Bowman, Axel Grosseries, Klas Markström, 
Virginie Pérotin, Ashwini Vasanthakumar

Finansiär: Marianne och Marcus Wallenberg
Tidsplan: 2017–2022
Beviljat anslag: 5 170 000 kr

Makten över kunskaps- 
underlagen
Trots förändringar av styrsystem, styrformer och 
styrmedel har hälso- och sjukvården svårt att 
komma till rätta med allvarliga organisatoriska 
problem, som brist på vårdplatser, brister i ar-
betsmiljö och bemanning, samt att ge vård på 
lika villkor. För att förbättra styrningspraktiken 
beställer såväl staten som regioner kunskaps-
underlag i form av rapporter och utredningar, 
vilka kan leda fram till och ligga till grund för 
beslut och ge dem legitimitet. Projektet kartläg-
ger och analyserar kunskapsunderlag som berör 
ledning, styrning och organisering av hälso- och 
sjukvården, samt undersöker på vilka grunder 
dessa kunskapsunderlag har kommit till och 
använts.

Projektledare: Erica Falkenström (pedagogik)

Finansiär: Forte
Tidsplan: 2018–2023
Beviljat anslag: 4 917 000 kr

Nätvärde
En longitudinell studie av kvinnors och 
mäns sociala nätverk i svensk civil- 
ekonomutbildning och dessas effekt på 
karriärresultat

Hur uppstår och utvecklas könsskillnader i karri-
ärfrämjande nätverk bland studenter på en topp-
rankad ekonomiutbildning? Vilken betydelse har 
dessa skillnader för kvinnors och mäns tidiga 
karriärutveckling? Vi kombinerar en kvantitativ 
kartläggning av studenters nätverk med djup-
gående intervjustudier om studenternas nätver-
kande. Dessa relaterar vi sedan till tidiga karri-
ärutfall, såsom jobbposition och lön. Projektet 
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Det här är ett utdrag ur Ludvig Beckmans bok 
All makt åt folket – om en bortglömd idé 
(Fri tanke förlag, 2021).

En vanlig uppfattning är att det inför framti-
dens utmaningar krävs en fullständig omda-
ning av nivån för politiskt beslutsfattande. I 
dag tas de flesta besluten av självständiga sta-
ter. Men enskilda stater kan inte lösa klimat-
problemen på egen hand. Endast en världs-
regering med våldsmonopol kan genomföra 
sociala och ekonomiska reformer som krävs 
för att begränsa utsläppen av växthusgaser 
och för att hantera konsekvenserna av ett 
förändrat klimat. En effektiv klimatpolitik 
är nödvändig för att rädda mänskligheten 
från massivt lidande och förödelse och kan 
endast åstadkommas om nuvarande stater 
överger sin självständighet och suveränitet. 
Om det stämmer, är frågan om folksuverä-
nitet längre spelar någon roll? Kravet på att 
ett styrelseskick är legitimt i förhållande till 
sina egna invånare riskerar att skymma vad 
som krävs för att åstadkomma nödvändiga 
politiska reformer.

Det finns förvisso skäl att vara skeptisk 
inför tanken på en världsregering med vålds-
monopol. Argumentet att en sådan ordning 
bör införas eftersom den kan lösa ett över-
hängande problem har mycket gemensamt 
med de klassiska utopisternas sätt att reso-
nera. Att en samhällsmodell kan lösa proble-
men är enligt utopisten ett fullt tillräckligt 
argument för att den bör införas. Men en 
samhällsmodell bör inte införas bara för att 
den erbjuder en lösning på något eller några 
problem. En samhällsmodell är önskvärd 
bara om den är bättre än alla alternativ efter 
att allt tagits i beaktande. Därför räcker det 
inte som argument för en världsregering att 
den löser klimatproblemen.

Låt oss ändå för argumentets skull anta 
att en världsregering är det bästa alternativet 
när alla relevanta för- och nackdelar tagits i 
beaktande. Frågan är vad som i så fall hän-
der med tanken om folksuveränitet? Vore en 
världsregering slutet för drömmen om att 

Folksuveräniteten i framtiden
Ludvig Beckman

den offentliga makten ska utgå från folket?
Folksuveräniteten utesluter inte en radikal 

omstöpning av den internationella politiska 
ordningen. Men den ställer krav på hur en 
sådan ordning ska utformas för att vara legi-
tim. Det är utmanande att föreställa sig en 
fördelning av makt mellan centrala, regio-
nala och lokala institutioner och möjlighe-
ter till politiskt deltagande på global nivå 
som rimligen kan accepteras av jordens alla 
invånare. Skulle en världsregering vid någon 
tidpunkt komma till stånd vore det viktigare 
än någonsin att beakta förutsättningarna för 
dess legitimitet. Just i detta visar sig folksuve-
ränitetens betydelse.

För att en politisk ordning ska vara legitim 
är det vare sig tillräckligt att den kan lösa 
akuta problem eller att den är demokratisk. 
Folksuveräniteten kräver mer. Den kräver 
att styrelseskicket är utformat på ett sätt 
som utgör en rimlig sammanvägning av alla 
invånares grundläggande intressen. ”Rimlig” 
i betydelsen av att den skulle kunna accepte-
ras av alla. Det skulle kräva ett nytt globalt 
samhällskontrakt motsvarande hur motstri-
diga religiösa anhängare en gång kunde enas 
om toleransens fördelar eller hur ideologiska 
motståndare inom befintliga nationer en 
gång kunde enas om demokratin och rätts-
staten. Men till skillnad från tidigare histo-
riska överenskommelser är skalan nu upp-
förstorad och skillnaderna mellan dem som 
ska komma överens betydligt större. Det är 
inte självskrivet att det är möjligt att ge skäl 
för en demokratisk världsregering som rim-
ligen kan accepteras av alla. Kanske uppstår 
sådana skäl först om effekterna av klimatför-
ändringarna blir tillräckligt omfattande.

Folksuveräniteten ger oss redskap för att 
kritiskt bedöma både existerande och före-
slagna politiska styrelseformer. Troligen är 
inget av dagens styrelseskick helt och fullt 
legitimt när det bedöms från den utgångs-
punkt som folksuveräniteten påbjuder. Prin-
cipen att suveräniteten tillhör folket är ännu 
ett löfte mer än en realitet. Å andra sidan är 
somliga styrelseskick sannolikt mer legitima 

”Vore en 
världsregering 

slutet för drömmen 
om att den 

offentliga makten 
ska utgå från folket?
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än andra, det vill säga ”mindre orimliga” uti-
från perspektivet av vad alla invånare skulle 
kunna acceptera.

Så vad exakt krävs för att ett styrelseskick 
ska vara legitimt utifrån folksuveränitetstan-
ken? Kan jag inte ge några konkreta besked? 
Det är värt att påminnas om att folksuverä-
nitetens historia fortfarande är kort. Före-
ställningen om att den offentliga makten 
bör utgå från folket har inte mer än några 
hundra år på nacken. Det är en lång tid för 
en människa men endast ett ögonblick för 
mänskligheten. Folksuveräniteten är en poli-
tisk innovation och det tar tid för innovatio-
ner att utvecklas till fulländning. Folksuverä-
niteten är ännu ung.

Dessutom är kunskapen som krävs för att 
avgöra när styrelseskick är legitima brist-
fälliga. Kunskapen är begränsad, både om 
effekterna av olika politiska system och om 
vad som gör att en politisk ordning rimli-
gen kan accepteras av alla. Kunskapen om 

politiska system baseras på lärdomar och 
erfarenheter av de styrelseformer som finns 
och har funnits. Det totala antalet ”observa-
tioner” av styrelseformer och deras effekter 
på människors välmåga är begränsat. Det 
saknas visserligen inte variation. Många poli-
tiska experiment har gjorts genom tiderna 
och många av dem har misslyckats. Ett av 
dessa experiment är det styrelseskick vi och 
många andra lever under nu. Det kallas för 
representativ demokrati och är ännu under 
utvärdering.

En definitiv slutsats om vad folksuveräni-
teten kräver går knappast att hoppas på. Vad 
som utgör en rimlig avvägning mellan mot-
stridiga intressen rymmer så många osäker-
hetsfaktorer att inget slutgiltigt besked kan 
förväntas vara inom räckhåll. Men i varje sty-
relseskick måste en bestämd avvägning göras 
och åtminstone för tillfället bli den rådande. 
Det handlar om att väga möjligheter till 
inflytande mot krav på effektivt besluts-
fattande, om att säkerställa representativi-
tet i beslutande organ utan att undergräva 
möjligheterna till politisk stabilitet, om att 
bygga ett samhälle som ger trygghet mot 
våld, yttre hot och naturkatastrofer och som 
samtidigt ger största möjliga utrymme för 
individuell frihet, om att skapa en ekonomi 
som ökar invånarnas välstånd och som låter 
alla invånare få del av välståndsökningen. 
Inte minst befäster styrelseskicket utrymmet 
för att korrigera dessa avvägningar. Folksuve-
räniteten säger oss att avvägningarna mellan 
olika intressen och möjligheterna att korri-
gera det sätt varmed de regleras ska utfor-
mas på ett sätt som alla invånare rimligen 
kan acceptera. Det finns ingen anledning att 
tro att någon ännu har ett fullödigt svar på 
vad folksuveränitet i den meningen kräver. 
Folksuveräniteten är inte manifest, inte full-
bordad. Men den ger oss verktyg, en metod, 
och en riktning på vägen mot ett samhälle 
där folket är den högsta lagen.

FOTO: MIKAEL LUNDBLAD

”Det är värt att påminnas om 
att folksuveränitetens historia 

fortfarande är kort. Föreställningen 
om att den offentliga makten bör 
utgå från folket har inte mer än 

några hundra år på nacken.

Projektet ”Demokratins avgränsningsproblem” avslutades 
under 2021 och en del av resutaten finns i artikelsamlingen 
Studies on the democratic boundary problem (red. Paul 
Bowman) som gavs ut av institutet i januari 2022. Den finns 
att läsa kostnadsfritt på www.iffs.se. Undersökandet av var 
gränserna går för demokratin fortsätter i ett projekt som 
startar 2022 och handlar om hur migration och ursprungs-
befolkningar ruckar på uppfattningen om var en demokratis 
geografiska gränser egentligen kan gå, se s. 22.

STUDIES ON THE DEMOCRATIC BOUNDARY PROBLEM

 STUDIES ON  
 THE DEMOCRATIC  
 BOUNDARY PROBLEM
 Editor: Paul Bowman

This volume addresses a fundamental and yet under-studied problem in democratic 
theory and practice: who should have a right to take part in which decisions?  
This “democratic boundary problem” is reflected in questions about who should 
be entitled to participate and vote in any association or political unit, whether at 
the national, local, regional or supra-national level. A key question is what the 
relevant conditions for inclusion of democratic participation should be: the people 
affected by decisions or the people subjected to laws or rules? In addition, the 
democratic boundary problem raises questions about the nature of agents that 
can or should be eligible for democratic inclusion. Is democracy only for human 
beings? The democratic boundary problem is thought-provoking and invites us 
to reconsider widely-held presumptions about what democracy is. 

The eleven working papers included in this volume edited by Paul Bowman offer 
new and thought-provoking insights into the boundary problems of democratic 
theory, written by an international and multi-disciplinary group of scholars from 
the disciplines of philosophy, political science, law and mathematics. Contributing 
authors include Vuko Andrić, Gustaf Arrhenius, Ludvig Beckman, Katharina Berndt 
Rasmussen, Robert E. Goodin, Axel Gosseries, Jonas Hultin Rosenberg, David 
Miller, Klas Markström and Ashwini Vasanthakumar. The research included here 
received funding from the Marcus and Marianne Wallenberg Foundation and the 
Swedish Research Council.
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vill öka kunskapen om hur könsskillnader inom 
näringslivseliter uppstår och reproduceras samt 
möjliga effekter.

Projektmedlemmar på IFFS: Gergei Farkas 
och Anna Tyllström (biträdande projektledare), 
Viktoria Ahlman, Corrie Hammar, Hilma Lindskog, 
Claudia Padilla, Eliott Tallqvist, Malva Tyllström, 
Sofiya-Yaryna Voytiv 

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Tidsplan: 2018–2022
Medelsförvaltare: Lunds Tekniska Högskola
Beviljat anslag till IFFS: 4 800 000 kr

Moderna vikingar i öst 
Sveriges roll i skapandet av institutioner, 
elitnätverk och informella praktiker under 
1990-talets ekonomiska reformer i Ryss-
land

Efter Sovjetunionens sammanbrott var ambitio-
nen att västfinansierade ekonomiska reformer 
och privatiseringar av tidigare statliga tillgång-
ar skulle lägga grunden för en välfungerande 
marknadsekonomi i Ryssland. Åren som följde 
innebar en sällsynt möjlighet för regeringar, in-
ternationella finansinstitutioner, ekonomer och 
politiska och ekonomiska eliter att forma det 
ekonomiska system som sedan skulle växa fram 
i det forna öst. . Projektets syfte är att studera 
hur svenska och ryska institutioner och eliter på-
verkade varandra och förändrades som en följd 
av de ekonomiska reformer som genomfördes i 
Ryssland efter Sovjetunionens fall.

Projektledare: Janine Wedel (statsvetenskap)

Övriga: Mattias Alvarsson, Staffan Julén, Ilja 
Viktorov

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2021–2024
Beviljat anslag: 4 293 000 kr

Uppdrag: ”Konstnärlig chef”
De senaste åren har diskussioner kring ledar-
skap, styrning och organisation inom scenkon-
sten i Sverige förts såväl i offentlig debatt som 
internt i branschen. Tydligt är att när professio-
nalisering av chefs- och ledarskap efterfrågas 
bemöts det med argument som beskriver de 
konstnärliga perspektiven som hotade. Med 
tanke på de brister i arbetsmiljö som framkom-
mit 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 ut-

gångspunkt i konstnärlig praktik – tittat just på 
skärningspunkten ledarskap och konstnärskap.

Projektledare: Carolina Frände (regissör)

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2020–2023
Beviljat anslag: 3 889 910 kr

Företag som politiska  
aktivister 
Omfattningen och uppkomsten av politiskt 
ansvarstagande bland företag

Politiskt ansvarstagande (CPR, Corporate Politi-
cal Responsibility) avser lobbyverksamhet som 
ämnar påverka politiska utfall i frågor som rör 
kulturell mångfald, miljö, livsstilsval, 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.

Projektledare: Niels Selling (statsvetenskap)

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2019–2023
Beviljat anslag: 3 150 000 kr

Sekvenser under  
demokratiseringsprocesser
Varför lyckas vissa demokratiseringsförsök och 
andra inte? Varje år spenderas miljoner på att 
stötta demokrati i världen med väldigt lite evi-
dens för vilket stöd som gör skillnad. Projektet 
försöker identifiera vilka händelseförlopp som le-
der 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 bety-
delsen av ekonomisk utveckling och utbildning 
för möjligheten till lyckade demokratiseringsför-
sök. Vissa nyckelreformer behöver vara på plats 
för att stödet till demokratisering ska lyckas. 

Projektledare: Patrik Lindenfors (zoologisk 
ekologi)

Finansiär: Marianne och Marcus Wallenberg
Tidsplan: 2018–2021
Beviljat anslag: 2 900 000 kr
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Där näringslivets  
nätverk föds
En longitudinell studie av könsskillnader 
i sociala nätverk bland ekonomistudenter 
vid en elitutbildning, och deras karriäref-
fekter

Trots att de är väl representerade bland ekonom-
studenter når få kvinnor toppositioner i näringsli-
vet 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 näringslivseliter-
nas karriärer. 

Projektledare: Gergei Farkas (sociologi)

Biträdande projektledare: Nils Gustafsson, Anna 
Tyllström

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Jesper Eklöf, 
Corrie Hammar, Tove Salomonsson, Filip Streif-
fert, Oskar Tyllström

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2018–2022
Beviljat anslag: 2 600 000 kr

Det demokratiska själv- 
försvarets dilemman i euro-
peisk public service
Detta projekt studerar hur public service i Euro-
pa har svarat på den växande närvaron av brett 
definierade populistiska och extremistiska par-
tier – politiska aktörer som tenderar att motsätta 
sig skyddet av minoriteter, jämställdhet mellan 
könen, migranters och flyktingars rättigheter 
och som har fått ökat stöd de senaste åren.

Projektmedlemmar på IFFS: Josef Hien

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2021–2023
Medelsförvaltare: Stockholms universitet
Beviljat anslag till IFFS: 629 222 kr

KOMMANDE 2022

Demokratins territorium
Hur extraterritoriella gränskontroller och 
urfolkens krav på självbestämmande för-
ändrar avgränsningen av demokratins folk

Hur bör avgränsningen av det demokratiska 
folket se ut, om ett samband mellan jurisdiktion 
och territorium inte längre kan tas för given? Syf-
tet med projektet är att besvara frågan utifrån 
två typfall: extraterritoriella gränskontroller och 
ursprungsbefolkningarnas rätt till självbestäm-
mande.

Projektledare: Ludvig Beckman (statsveten-
skap)

Övriga: Ulf Mörkenstam 

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2022–2025
Beviljat anslag: 4 772 000
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Ramverk för att predicera hur 
AI-teknik sprids
För att kunna avgöra vilka etiska, sociala och 
miljömässiga effekter artificiell intelligens har 
på olika samhällsområden behöver vi vetenskap-
ligt underbyggda metoder för att förutsäga hur 
spridningen utvecklas. Några sådana ramverk 
finns inte. Och syftet med detta projekt är att ut-
veckla ett sådant i form av en matematisk modell 
som sedan ska kunna användas för att identifiera 
spridningshastigheten hos en rad nya applikatio-
ner och utvärdera dess sociala konsekvenser. På 
så sätt blir det möjligt att identifiera stora poten-
tiellt negativa förändringar som riskerar att snart 
vara ett faktum, men också positiva förändringar 
som med nuvarande styrsystem skulle dröja.

Projektledare: Pontus Strimling (national- 
ekonomi)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Emma Eng-
ström, Sebastian Krakowski, Minna Persson, Irina 
Vartanova, Jennifer Viberg Johansson 

Finansiär: Marcus och Amelia Wallenberg
Tidsplan: 2020–2024
Beviljat anslag: 6 000 000 kr

Kan användandet av artificiell 
intelligens i rekryterings-
processen leda till en ökad 
inkludering av missgynnande 
grupper? 
En studie av svenska företag

Artificiell intelligens förväntas förändra jobbre-
kryteringen genom ”intelligenta” algoritmer som 
kraftigt effektiviserar bedömningsprocessen 

och minskar förekomsten av diskriminering. 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 effekterna av rekrytering med algorit-
mer i verkliga organisationer, varken i Sverige el-
ler 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.

Projektledare: Moa Bursell (sociologi) 

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2020–2023
Beviljat anslag: 4 350 000 kr

Förstudie om styrnings- och 
policyrelaterad forskning 
om nollvisionen i ett hållbart 
samhälle
2017–2020 drevs ett multidisciplinär forsknings-
program om Nollvisionen och detta projekt vill ta 
fram ett nytt med avstamp i det förra. Målet är ett 
program med fokus på policyrelevant forskning 
om säkra och hållbara transporter. Institutet har 
primärt deltagit genom fokus på etiska frågor 
om framtida teknik, samt hur Nollvisionen bör 
revideras och anpassas för framtida behov.

Projektmedlemmar på IFFS: Björn Lundgren

Finansiär: Trafikverket
Tidsplan: 2021
Medelsförvaltare: Örebro universitet
Beviljat anslag till IFFS: 55 769 kr

Nya teknologiers 
samhällspåverkan
FORSKNINGSLEDARE: Pontus Strimling och Moa Bursell

För att klara globala utmaningar som fattigdom och klimatförändringar behöver vi 
teknologiska innovationer. Redan idag är mänskligheten inbäddad i ett teknologiskt 
ekosystem av bland annat generella teknologier som har påtagliga effekter på vår 
vardag. Men även små misstag i hur de introduceras och används kan leda till 
negativ samhällspåverkan. Det här temat försöker förstå denna process.
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Det här är en översättning av inlägget ”Protect 
me from what AI wants? The binge-watching 
problem part 3”, som publicerades på bloggen 
aifutures.org, 7 december 2021. 

1984 sa Amos Tversky att hans forskning 
helt enkelt hade visat vad som sedan länge 
varit känt bland annonsörer och försäljare 
av begagnade bilar – något William Pounds-
tone diskuterar i sin bok om hur prisstra-
tegier har påverkats av beslutsteori. Medan 
köpmän sedan årtusenden förstått att de 
val vi gör påverkas av hur olika alternativ 
presenteras, etablerades det relativt nyligen 
inom den ekonomiska vetenskapen när 
Amos Tversky och Daniel Kahneman visade 
hur våra val systematiskt avviker från teorin 
om rationellt beslutsfattande, och när Cass 
Sunstein och Richard Thaler konceptuali-
serade hur valarkitekturer kan forma våra 
beslut.

Medan de tidigare köpmännen troligen 
var tidiga med att använda sig av olika stra-
tegier för presentera sina varor för att främja 
handel, ligger dagens marknadsförare långt 
före de f lesta när det gäller implemente-
ringen av artificiell intelligens (AI). Mark-
nadsförare på Alphabet (Google), Amazon, 
Meta (Facebook) och Microsoft, satsar stort 
på AI. Dessa företag utgör idag de tre största 
digitala annonsplattformarna i USA och de 
har stort inflytande över utvecklingen och 
spridningen av AI. Av detta verkar det som 
att utvecklingen av artificiell intelligens nu 
främst drivs av metoder för effektiv annon-
sering.

AI används för att få dig att stanna kvar
Den viktigaste uppgiften för 63 procent av 
världens marknadsförare är att generera 
trafik till olika platser på nätet, och ”leads”, 
potentiella kunder. Till exempel lyder Face-
books emissionserbjudande: 

”if our users decrease their level of engagement 
with Facebook, our revenue, financial results, 
and business may be significantly harmed.”

Mer engagemang innebär bättre tillgång 

Skydda mig från vad AI vill?
Emma Engström

till data, större precision i förutsägelser, och 
mer tid för annonsexponering. Andrew Ng, 
grundaren av Google Brain, har sagt att det 
är data snarare än algoritmer som utgör den 
mest avgörande resursen för många av de 
mest framgångsrika AI-företagen. För att få 
dessa data är man beroende av att få infor-
mation om hur användare beter sig på nätet.

AI används därför ofta för att just främja 
ökat engagemang på webbplatser och i 
appar. Ett sätt att göra detta på är genom 
rekommendationer. Karen Hao menar i 
MIT Technology Review att rekommenda-
tionsalgoritmer är bland de mest kraftfulla 
tillämpningarna av maskininlärning idag. 
Sådana AI-drivna beslutshjälpmedel finns i 
alla större appar. Här kan det vara värt att 
notera att den mängd tid som skandinaviska 
ungdomar lägger på att se på videor på nätet 
har ökat från två till fyra timmar dagligen 
på fyra år.

Potentiella konflikter mellan AI-leve-
rantörer och AI-användare
Det faktum att AI ofta utvecklas för att öka 
användarnas engagemang på internet för 
med sig en potentiell spänning eftersom 
system som främjar ökad användning kan 
över tid gynna leverantörerna mer än använ-
darna. Det finns tecken som pekar på att 
rekommendationssystemen uppmuntrar val 
som inte alltid bidrar till användarnas lång-
siktiga mål. Användarnas uttalade avsikter 
och deras faktiska beteende tycks ibland vara 
tämligen inkonsekventa:

1. För det första överensstämmer inte 
alltid skärmtid med användarnas person-
liga mål. I Sverige använder 80 procent av 
befolkningen sociala medier, men färre än 
en fjärdedel av dessa tycker att det är värde-
fullt spenderad tid. Hela 40 procent tycker 
att det är mer eller mindre meningslöst. 45 
procent av vuxna med smartphones tycker 
att de använder sina mobiler för mycket och 
42 procent av totalen försöker begränsa sin 
användning. En studie av 200 000 användare 
av mobilappar, gjord av Center for Humane 

FOTO: CATO LEIN

”Det kan komma 
en tid då vi 

användare börjar 
kräva teknologier 

som inte bara 
tillgodoser våra 

nycker, utan 
stöttar oss i våra 
ambitioner för 

framtiden.
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Technology, visar att den tid de var olyckliga 
(unhappy) under användandet var 2,4 gånger 
längre än den tid de var glada (happy). 

2. För det andra har delning av felaktig 
information på nätet visat sig vara oförenlig 
med användarnas faktiska attityder. Gordon 
Pennycook m.fl. rapporterar att i en studie 
om drygt 1 000 amerikaner tyckte de flesta 
undersökningsdeltagare att det var viktigt att 
bara dela sanna nyheter på sociala medier, 
men deras tendens att dela en nyhet påverka-
des inte av deras bedömningar av rubrikens 
sanningshalt. Detta beteende förklarades av 
Pennycook m.fl. med att de distraherades av 
andra faktorer vid delningstillfället.

3. För det tredje uttrycker personer i 
undersökningar ofta oro för sin person-
liga integritet, medan deras användning 
av sociala medier och delning av personlig 
information inte återspeglar denna attityd. 
I verkligheten är användare ofta dåliga på 
att skydda sina data och ibland ger de bara 
bort dem. De som säger sig ha större inte-
gritetsproblem är ofta de som avslöjar mest 
information. Detta är känt som ”integritets-
paradoxen”.

Är internetanvändare kortsiktiga 
”doers” eller långsiktiga ”planners”?
Det verkar vara skillnad mellan webbanvän-
daren som närsynt ”doer” och webbanvända-
ren som framsynt ”planner”. Vårt beteende i 
det förflutna är inte alltid en bra indikator 
på våra önskemål för framtiden. Det verkar 
alltså som att ett AI-drivet beslutsstöd som 
uttalat utformats för att gynna sina använ-
dare ibland bör påminna dem om deras lång-
siktiga mål. I ett tidigare inlägg på bloggen 
AI Futures föreslogs det att en röstassistent, 
Alice, skulle kunna mota en användarnas 
önskan om att se ytterligare ett TV-avsnitt 
på en streamingplattform för att istället få 
dem att avsluta tidigt, vilket var mer fören-
ligt med deras uttalade långsiktiga mål.

Det har visat sig att det faktiskt är möj-
ligt att konstruera en algoritm som succes-
sivt styr användare bort från deras tidigare 
beteende på nätet. Till exempel medförde 
en tidigare version av YouTubes AI-drivna 
rekommendationssystem att användare blev 
uttråkade eftersom de rekommenderades 

innehåll som var för likt det de redan hade 
sett. En uppdaterad version, Reinforce, kon-
struerades då för att maximera användarens 
engagemang över tid. Denna algoritm har 
beskrivits av kolumnisten Kevin Roose som 
”a kind of long-term addiction machine” i 
New York Times. Gordon Pennycook m.fl. 
visade att man kan öka sanningshalten i de 
nyheter som delas på Twitter genom att på 
subtila sätt uppmuntra människor att tänka 
på sanningshalten i innehållet. 

Detta tyder på att AI kan användas för att 
påverka  webbanvändares beteende över tid. 
Även om algoritmerna för närvarande mest 
tycks utnyttja vår närsynthet för att öka vårt 
engagemang, innebär detta också att AI har 
potential att hjälpa oss att nå våra långsik-
tiga mål. Att dessa mål ibland inte överens-
stämmer med plattformsleverantörernas 
datadrivna affärsmodeller utgör ett problem, 
men frågan är om inte AI-företagens kort-
siktiga fokus kan fälla dem på sikt. Det kan 
komma en tid då vi användare börjar kräva 
teknologier som inte bara tillgodoser våra 
nycker, utan stöttar oss i våra ambitioner för 
framtiden.

1. William Poundstone, Priceless. The hidden psychology 
of value. Oneworld, 2011.

2. Richard H. Thaler & Cass R. Sunstein, Nudge. Improving 
decisions about health, wealth and happiness. Yale 
University Press, 2008.

3. Janessa Lantz, ”8 strategies to survive in the attention 
economy”, ThinkGrowth.org. 2017.

4. Karen Hao 27/9 2019 YouTube is experimenting with 
ways to make its algorithm even more addictive https://
www.technologyreview.com/2019/09/27/132829/you-
tube-algorithm-gets-more-addictive/

5. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0160791X20302694

6. https://www.svt.se/kultur/unga-tittar-dubbelt-sa-myck-
et-pa-onlinevideo-som-for-fyra-ar-sedan

7. Linus Larsson, ”Sociala medier döms ut som meningslö-
sa”, dn.se, 2019.

8.https://www.humanetech.com/app-ratings

9. Gordon Pennycook m.fl., ”Shifting attention to accuracy 
can reduce misinformation online”, Nature 595, 590-595, 
2021.

10. Nina Gerber m.fl., ”Explaining the privacy paradox: A 
systematic review of literature investigating privacy attitude 
and behavior”, Computers & Security Volume 77, 226-261, 
2018.

11. Hai Lian m.fl., ”Privacy protection and self-disclosure 
across societies: A study of global Twitter users”, New 
Media & Society, 2016.

12. Termer som presenteras i ”An Economic Theory of 
Self-Control” av Richard H. Thaler & H. M. Shefrin,

Journal of Political Economy, Vol. 89, No. 2 (Apr., 1981), pp. 
392-406.

13. Kevin Roose ”The Making of a YouTube Radical” 8 juni 
2019 New York Times
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diskussioner om hur AI kan och 
bör användas.
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Det socialt hållbara samhället
FORSKNINGSLEDARE: Jan O. Jonsson, Carina Mood och Christofer Edling

Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle där människor kan leva gott och tryggt. 
Men ett sådant samhälle står ständigt inför utmaningar: från organiserad kriminalitet, 
från skillnader i värderingar mellan olika grupper, från problem med att få resurser 
att räcka till alla och från medvetna och omedvetna fördomar. Det här är vårt mest 
omfattande tema.

Våldsbejakande hot  
och inre säkerhet  
Forskning i samarbete mellan Sverige och 
Kanada

Organiserad brottslighet och våldsbejakande ex-
tremism är växande hot som ställer det svenska 
samhället inför nya utmaningar. I såväl Sverige 
som Kanada finns idag en omfattande organise-
rad kriminell miljö som utgör ett hot mot respek-
tive lands inre säkerhet. Hur uppstår, utvecklas 
och integreras dessa över tid? Utöver att bedriva 
empirisk forskning kring dessa frågor ska pro-
jektet, finansierat av Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) och Defence Rese-
arch and Development Canada (DRDC), initiera 
ett mångvetenskapligt nationellt forskarnätverk 
som syftar till att stimulera forskning om vålds-
bejakande extremism.

Projektledare: Amir Rostami (sociologi)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Henrik Aldén, 
Tina Askanius, Linn Axelsson, Amber Beckley, 
Christofer Edling, Anna Ekström, Hanna Hjelm, 
Bo Malmberg, Hernan Mondani, Jerzy Sarnecki, 
Julietta Stoencheva 

Finansiär: Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap
Tidsplan: 2020–2022
Beviljat anslag: 15 895 197 kr

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 tillströmning till vålds-
bejakande miljöer och tilltagande våld utfört av 
kriminella gäng. Hur organiseras dessa miljö-
er? Hur rör sig människor in i, ut ur och mellan 
dessa? Projektet strävar efter att identifiera både 
mekanismer som förklarar bildandet av vålds-
bejakande grupper, och kritiska faktorer i den 
process som leder individen in i sådana miljöer. 

Projektledare: Christoffer Edling (sociologi)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Christoffer 
Carlsson, Vincenzo Giuseppe Genova, Hernan 
Mondani, Amir Rostami, Jens Rydgren, Jerzy 
Sarnecki, Joakim Sturup 

Finansiär: Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap
Tidsplan: 2016–2021
Beviljat anslag: 8 285 216 kr

Hur förändras sociala  
normer? 
Normer förändras hela tiden i samhället, men 
det finns ännu ingen teori som på ett bra sätt 
redogör för vilka situationer man ska förvänta sig 
att en norm ska ändras och när den kommer vara 
stabil. Målet med det här projektet är att lägga 
grunden för en sådan teori. Med hjälp av enkät-
undersökningar och psykologiska experiment 
kommer matematiska modeller konstrueras, och 
de hypoteser som genereras kommer testas mot 
redan existerande data om normförändringar. 

Projektledare: Pontus Strimling (national- 
ekonomi)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Marie Björn-
stjerna, Kimmo Eriksson, Corrie Hammar, Lisa 
Karlberg, Isabela Hazin Antunes de Souza, Joel 
Krueger, Minna Persson, Irina Vartanova

Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tidsplan: 2021–2024
Beviljat anslag: 7 500 000 kr

Integration av unga i Sverige  
i ett flerdimensionellt  
perspektiv
Hur utvecklas integrationen bland unga med in-
vandrarbakgrund? Detta projekt vill belysa hur 
integrationens olika dimensioner utvecklas över 
tid bland ungdomar och unga vuxna i Sverige. 
Projektet studerar strukturell integration (som ut-
bildning, jobb och ekonomi), kulturell integration 
(som religion, värderingar och attityder), social 
integration (interetniska relationer och nätverk), 
samt psykologisk anpassning (som psykosoma-
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tiska besvär och utagerande beteende) och vi 
följer drygt 5 000 unga från 14 år till cirka 22 år. 

Projektledare: Jan O. Jonsson (sociologi)
Övriga projektmedlemmar på IFFS: Chaïm La Roi, 
Stephanie Plenty, Georg Treuter 

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2020–2023
Beviljat anslag: 5 789 061 kr

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

Glappet mellan tillgång och efterfrågan på barn-
omsorg och äldrevård är en stor utmaning för 
välfärdsstater i Västeuropa. Mer jämställda re-
lationer mellan män och kvinnor har inte förmått 
överbrygga vård- och omsorgsklyftan. Istället 
har en omfattande omallokering av vård- och 
omsorgsuppgifter till olika slags aktörer skett. 
Det här projektet bryter ny mark genom att ut-
veckla och empiriskt testa en teori om ‘vård- och 
omsorgskulturer’, enligt vilken gemensamma fö-
reställningar om vård och omsorg villkorar de 
politiska val som möjliggjort nya välfärdsaktörer.

Projektledare: Josef Hien (statsvetenskap)

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2021–2024
Beviljat anslag: 5 592 000 kr

Migration och jämlik sexuell 
och reproduktiv hälsa
Betydelsen av kulturella värderingars 
dynamik och samskapande för förbättrad 
praktik

Vi vet från tidigare forskning att migrantkvinnor 
från Mellanöstern och Somalia har sämre för-
lossningsutfall, lägre preventivmedelsanvänd-
ning och fler aborter än svenskar. Enligt gällande 
styrdokument uppmuntras personal inom repro-
duktiv hälsovård att införliva jämställdhetsper-
spektiv samtidigt som de ska ge en kultursensitiv 
vård. Projektets mål är att medverka till en för-
bättrad vård genom att öka förståelsen för hur 
värdekonflikter och kulturella förändringar ska 
hanteras inom hälsovården. 

Projektmedlemmar på IFFS: Minna Persson, Pon-
tus Strimlilng, Andrey Tibajev, Irina Vartanova

Samarbetspartner: Uppsala universitet
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2019–2024
Beviljat anslag: 5 358 878 kr

Tidiga arbetsutfall för unga 
vuxna (Young work)
Projektet studerar hur unga vuxnas vägar på ar-
betsmarknaden formas av faktorer på individ-, 
familje- och skolnivå. Det består av två delar, i 
den första gör vi en kartläggning och beskrivning 
av grupper med tidiga arbetsmarknadsvägar 
som kan ses som marginaliserade eller sårba-
ra. I den andra analyserar vi orsaksfaktorer och 
vägar som leder till marginaliserade eller sårbara 
positioner, med målet att bygga en bild av hur 
olika riskfaktorer samverkar och ackumuleras. 
Vi söker också identifiera positiva faktorer som 
verkar kompenserande och ger motståndskraft 
mot risker. 

Projektledare: Carina Mood (sociologi)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Anton Bjug-
gren Andersson, Simon Hjalmarsson, Stephanie 
Plenty, Georg Treuter

Finansiär: Forte
Tidsplan: 2017–2022
Beviljat anslag: 4 500 000 kr

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 framstår som osjälviska hand-
lingar, i andra fall gör vi det trots att det inte för 
med sig några framtida fördelar – vårt handlande 
motiveras då av någon form av inre drivkrafter. 
Detta projekt studerar drivkrafter bakom samar-
bete, generositet och annat prosocialt beteende. 
Inre motivation att bete sig prosocialt kontraste-
ras 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 besluts-
situationer. 

Projektledare: Erik Mohlin (nationalekonomi)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Alexandros 
Rigos

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2020–2023
Beviljat anslag: 4 305 185 kr

Förutsägelser av opinions- 
förändring 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 
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allmänna opinionen utvecklas och kommer att 
utvecklas i moralfrågor. Teorin säger att de åsik-
ter som stöds av universella argument – som till 
exempel rättvisa eller att inte skada andra – i 
längden blir mer populära och den har nyligen 
testats framgångsrikt på USA. I projektet testas 
om teorin kan göra det möjligt att 1) förutsäga 
opinionsförändringar, 2) se om opinionsföränd-
ringar korrelerar mellan länder och 3) undersöka 
om åsiktsförändringar går långsammare i länder 
där befolkningen lägger stor vikt vid icke-univer-
sella argument såsom lojalitet och auktoritet. 

Projektledare: Pontus Strimling (national- 
ekonomi)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Kimmo 
Eriksson, Isabela Hazin Antunes de Souza, Melis 
Kirgil, Minna Persson, Christos Pilichos, Irina 
Vartanova

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2020–2022
Beviljat anslag: 4 017 909 kr

”If you’re all egalitarians, how 
come you’re so racist?” 
Sociala normer, implicit bias och diskrimi-
nering 

Den svenska arbetsmarknaden plågas av etnisk 
diskriminering 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 egalitä-
ra, 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. 

Projektledare: Katharina Berndt Rasmussen 
(filosofi) 

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2020–2022
Beviljat anslag: 3 774 000 kr

Bra och rättvis fördelning av 
hälsorelaterade resurser 
Hälsoresurser är knappa. Som vi alla erfarit finns 
det under tidiga stadier av en pandemi till exem-
pel inte tillräckligt med vaccin för att vaccinera 
alla som behöver skydd. Mer allmänt har inget 
land nog med resurser för att tillfredsställa hela 
befolkningens hälsobehov. Knappheten 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 exem-
pel organ för transplantation och vaccin. Det 
här projektet söker svar på frågan hur knappa 
hälsorelaterade resurser bör fördelas på popu-
lationsnivå. Syftet är att presentera en ny ansats 
till svar på frågan som kombinerar principer med 
en reviderad teori om hur beslutsprocesser bör 
utformas. 

Projektledare: Anders Herlitz (filosofi)

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2018–2022
Beviljat anslag: 3 560 000 kr

Kan vi förändra ett diskrimi-
nerande beteende vi inte vet 
om att vi har? 
Kan omedvetna diskriminerande attityder om 
etnicitet påverka socialtjänstens handläggare 
vid bedömning av försörjningsstöd, och kan i så 
fall dessa attityder förändras varaktigt? I detta 
projekt har en rad webbaserade experiment 
använts för att utveckla och jämföra olika stra-
tegier 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. 

Projektledare: Moa Bursell (sociologi)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: David Grob-
geld
Finansiär: Forte
Tidsplan: 2017–2021
Beviljat anslag: 3 530 000 kr

Konflikt, samarbete och  
jämlikhet 
Hänger minskningen av våld i sociala konflikter 
på lång sikt ihop med en ökad social jämlikhet 
och samhällelig komplexitet? Tre studier har ge-
nomförts i projektet. En har undersökt sociala 
revolter i medeltidens Frankrike och Italien där 
huvudresultatet är att det utbredda, kulturellt de-
signade våldet inte lönade sig för revoltörerna. 
En annan har tittat på våldsregleringen i fransk 
lag som med tiden utvecklades mot allt större 
känslighet också mot icke-dödligt våld. En tred-
je visar en samvariation mellan den långsiktiga 
nedgången i dödligt våld, ökad samhällelig kom-
plexitet, samt ökad ekonomisk ojämlikhet. 

Projektledare: Arne Jarrick (historia)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Patrik 
Lindenfors, Janken Myrdal, Maria Wallenberg 
Bondesson 
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Räkna med  
skitsnack om du  
bryter mot en norm

För den som bryter mot en norm, till exem-
pel genom att lyssna på musik i hörlurar på 
en begravning, väntar ofta ett straff från 
omgivningen. Men hur straffet ser ut varie-
rar stort mellan olika länder. I en studie tog 
Kimmo Eriksson och Pontus Strimling, 
forskare vid institutet reda på hur norm-
brytare straffas i olika länder. Svenskens 
favoritstraff är – att skvallra. 

Det som reglerar vad som händer när 
någon bryter mot en norm, alltså en norm 
om en norm, kallas för metanormer. Kimmo 
Eriksson, professor i tillämpad matematik, 
har länge varit intresserad av metanormer 
och idén till studien om hur normbrytare 
straffas fick han när han läste Magdalena 
Ribbings spalter i Dagens Nyheter. 

– Det slog mig att många frågor hade 
karaktären ”den här personen i min omgiv-
ning beter sig på ett dåligt sätt, vad ska jag 
göra då?” Det är precis det den här forsk-
ningen handlar om. Det är verkligen inte 
självklart hur man ska bete sig när någon 
annan beter sig illa och uppenbarligen fun-
derar folk över det, berättade Kimmo Eriks-
son för Dagens Nyheter när studien public-
erades våren 2021. 

Forskarna samlade in svar från över 20 000 
deltagare från 57 länder om hur människor 
ser på olika normbrott. De som deltog i stu-
dien fick tio normbrott presenterade för sig. 
Till exempel att lyssna på musik i hörlurar på 
en begravning eller att ta för mycket av en 
resurs som flera ska dela på.

För varje normbrott f ick deltagarna 
bedöma fyra alternativ för att bemöta norm-
brottet. Alternativen var att berätta om den 
här personen för någon annan, medvetet 
uteslutande av normbrytaren, verbal kon-
frontation eller att inte göra något. Vissa sce-
narier hade även alternativet fysisk konfron-
tation. Forskargruppen fick veta deltagarnas 
ålder, kön och nationalitet. 

– Våra resultat visar på både likheter och 
skillnader mellan länder. I de flesta länderna 

såg vi att för lättare avvikelser från gemen-
samma sociala normer bedömdes det som 
lämpligast att inte reagera alls. Men för all-
varligare överträdelser såg vi en slående skill-
nad mellan olika länder i hur man förväntas 
agera, sa Kimmo Eriksson i pressmeddelan-
det om studien.  

Länder som var lika varandra i fråga om 
medianinkomst, jämställdhet mellan könen 
och i synen på abort och homosexualitet, 
liknade också varandra i sin bedömning av 
lämpliga straff. I Indonesien och Algeriet till 
exempel, länder med låg medianinkomst 
och otillåtande syn på homosexualitet och 
abort, bedömdes att fysisk konfrontation var 
lämpligt för allvarliga normbrott. I Finland, 
Sverige och liknande länder betraktades 
fysisk konfrontation och utstötning istäl-
let som särskilt olämpligt, medan skvaller 
tvärtom ansågs lämpligt.  

– Det är viktigt att vara medveten om de 
här skillnaderna när vi befinner oss i andra 
kulturella sammanhang. Om du är van vid 
att kunna prata fritt när någon har betett sig 
felaktigt kan du i en annan kulturell kontext 
själv komma att betraktas som normbrytare, 
säger Kimmo Eriksson.

Normer om hur normbrytare bäst bör 
straffas är inte huggna i sten eller fixerade 

Det drivs just nu flera projekt 
om normer på institutet, bland 
annat två stora projekt om hur 
normer kommer till och föränd-
ras över tid. Se ”Hur förändras 
sociala normer?” på s. 25 och 
”Hur formas och förändras 
mänskliga normer?” på s. 29.
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för tid och evighet. Sannolikt har de här 
normerna förändrats mycket i Sverige över 
tid. Enligt Pontus Strimling, som forskar om 
normförändringar, tycks ökat ekonomiskt 
välstånd leda till skiften i kulturella värde-
ringar.  

– Bland annat i synen på könen och på 
individers frihet att uttrycka sig och förverk-
liga sig själva. En tolkning av våra resultat är 
att samma skifte för med sig att uttryck som 
skvaller ses som en allt mer lämplig respons 
gentemot normbrytare, samtidigt som det 
ses som mindre lämpligt att inkräkta på 
andras frihet genom konfrontation och 
utstötning, sa Pontus Strimling i pressmed-
delandet om studien.

Funkar skvaller då? Det har inte den här 
studien undersökt, men andra experimen-
tella studier pekar på att skvaller kan vara 
minst lika effektivt som konfrontation.  

– När du skvallrar gör du också andra 
människor än normbrytaren medvetna om 
vad du anser att normen ska vara och det fyl-
ler sannolikt en viktig funktion för hur soci-
ala normer etableras, säger Pontus Strimling.

Förutom att forskarna såg skillnader i 
fråga om straff mellan olika länder, tittade 
de också på parametrarna kön och ålder. 
Men här var skillnaderna små. Mellan olika 
åldersgrupper fanns i princip inga skillnader, 
och mellan könen var skillnaderna mini-
mala.   

– Män kan tänka sig att knuffas i lite 
högre utsträckning än kvinnor, men i övrigt 
är könsskillnaderna mycket små, sa Kimmo 
Eriksson till Dagens Nyheter. 

Studien ”Perceptions of the appropriate 
response to norm violation in 57 societies” 
publicerades i Nature Communications den 
5 mars 2021. Studien genomfördes av totalt 
107 forskare i 57 länder. Forskarna ska gå 
vidare och analysera datan och undersöka 
vilka känslor människor kände inför nor-
men som bröts. Blev de arga, äcklade eller 
ledsna? Och kan känslan hänga ihop med 
synen på straffet? 

– Har människor som blir arga närmare 
till en konfrontation?, frågade sig Kimmo 
Eriksson. 

Finansiär: Marcus och Amelia Wallenberg
Tidsplan: 2017–2021
Beviljat anslag: 3 000 000 kr

Hur formas och förändras 
mänskliga normer?
Många samhällen präglas av normer som i 
det långa loppet är skadliga för befolkningen. 
Dessa normer inkluderar skattefusk, mutor och 
förtryck av minoriteter. I detta tvärvetenskapli-
ga projekt undersöks hur skadliga sociala nor-
mer kan förändras hos befolkningen. Projektet 
kombinerar modeller för beslutsfattande från 
kognitiv och social psykologi med laboratorie-
experiment och datasimuleringar. Målet är att 
bygga välgrundade modeller för hur normer 
uppstår och sprids som kan användas av be-
slutsfattare. 

Projektledare: Giulia Andrighetto (filosofi)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Andrea Gui-
do, Aron Szekely, Eva Vriens 

Finansiär: Wallenberg, Mälardalens Högskola
Tidsplan: 2017–2024
Beviljat anslag: 2 769 000 kr

Utvärdering av Sociala insats-
grupper i Stockholm stad 
Sociala insatsgrupper (SIG) syftar till att minska 
den kriminella belastningen och öka den proso-
ciala anknytningen hos individer som ofta bor i 
socialt utsatta områden. Avsikten med SIG är 
alltså att socialtjänsten, som har huvudansvaret, 
tillsammans med den lokala polisen ska sam-
ordna befintliga samhällsresurser för att ge stöd 
till unga som riskerar att hamna i (eller redan är 
medlemmar i) kriminella nätverk. Det övergri-
pande målet är att utöka kunskaperna om SIG. 
En förhoppning är att aktörerna ska kunna tilläm-
pa dessa nya kunskaper för att kunna utveckla 
verksamheten ytterligare. 

Projektledare: Jerzy Sarnecki (kriminologi)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Lily Wahlman

Finansiär: Stockholms stad
Tidsplan: 2021–2023
Beviljat anslag: 2 519 925 kr
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Överskrida gränser i socialt 
arbete 
Samverkan i partnerskap i interventioner i 
särskilt utsatta områden i Sverige

Denna studie undersöker policy och praktik rik-
tad mot områden som betecknas som ”särskilt 
utsatta”. Detta avser områden med stor social 
utsatthet, låg socio-ekonomisk status, hög an-
del immigranter, hög omsättning bland boende, 
svaga sociala band samt ett relativt svagt civil-
samhälle. Studiens övergripande fråga vill förstå 
hur nationell policy för denna typ av områden 
översätts och utformas på lokal nivå. Vi vill nå 
ökad kunskap om hur trygghet och tillit i dessa 
områden kan understödjas och hur uppkomsten 
av alternativa samhällsstrukturer kan motverkas. 

Projektledare: Carina Gunnarsson (stats- 
vetenskap)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Amir Rostami, 
Jerzy Sarnecki, Anna Zahlin

Samarbetspartner: Linnéuniversitetet
Finansiär: Forte
Tidsplan: 2019–2022
Beviljat anslag: 2 009 230 kr

Sociala förstärkningseffekter 
för inkludering av migranter i 
Dalarna, MWVS
Målet med denna undersökning är att ta fram ett 
kunskapsunderlag på kommun och regionnivå 
som kan användas för att förbättra utbildnings-
systemet så att det riktas mot arbetslivets behov, 
och de behov nyanlända har. Med det frågebat-
teri som utvecklats inom World Values Survey 
är ambitionen att fånga de värderingar som 
nyanlända har när de kommer till Sverige och 
jämföra dessa dels med majoritetsbefolkningen, 
dels med dem som bott i Sverige en längre tid. 
I projektet besöks Dalarnas 15 kommuner för 
insamling av värderingsdata i migrantgruppen. 

Projektledare: Bi Puranen (ekonomisk histo-
ria)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Yasmin Adam 
Isaaq, Daniel B Lind, Alem Fisshatzion, Jim Frö-
lander, Nurten Özkoray, Priscilla Temva Benaya, 
Zahraa Zeir

Finansiär: Region Dalarna
Tidsplan: 2020–2021
Beviljat anslag: 1 800 000 kr

Kulturell variation i synen på 
normbrytare och informella 
straffare 
Det är väl fastslaget att sociala normer påverkar 
vårt beteende, att de varierar över tid och mellan 
kulturer. Det finns numera ett stort intresse för 
kulturella skillnader i normer och värderingar, så-
väl som dess konsekvenser. Men den vetenskap-
liga förståelsen är begränsad. Projektet ställer 
upp nya hypoteser om hur kulturell variation i 
synen på normbrytare och straffare dels kan 
relateras till samhällens grad av individualism 
och upplevda hot, dels kan förutsäga hur snabbt 
normer kan förändras i olika samhällen och vid 
invandring till ett nytt land. Hypoteserna angrips 
i korskulturella studier med en kombination av 
metoder från kulturpsykologi, socialpsykologi 
och beteendeekonomi samt tidsserieanalys av 
sociologiska data på normer i olika länder. 

Projektledare: Kimmo Eriksson (matematik)

Övriga projektdeltagare på IFFS: Marie Björns-
tjerna, Pontus Strimling

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Tidsplan: 2018–2021
Medelsförvaltare: Stockholms universitet
Beviljat anslag till IFFS: 1 390 476 kr

Inkludering och exkludering 
på arbetsmarknaden 
Ett intersektionellt fältexperiment 

Projektets vill med en intersektionell ansats un-
dersöka anställningsdiskrimineringens roll för 
etnisk och könsmässig segregering och ojäm-
likhet på arbetsmarknaden. Forskningsdesignen 
ger forskarsamhället ett mycket trovärdigt test av 
på vilket sätt kön, etnicitet och deras kombina-
tion interagerar i diskrimineringsprocesser. Vi bi-
drar på ett grundläggande sätt med ny kunskap 
om orsakerna till yrkessegregering, sysselsätt-
ningsskillnader mellan grupper och ojämlikhet 
mellan grupper generellt. 

Projektledare: Magnus Bygren (sociologi)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Moa Bursell 
Filip Olsson

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2020–2022
Medelsförvaltare: Stockholms universitet
Beviljat anslag till IFFS: 1 000 000 kr

Effekterna av covid-19 på so-
ciala normer och samarbete 
Detta projekt syftar till att undersöka hur ett sjuk-
domshot, exemplifierat av covid-19-utbrottet, för-
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ändrar sociala normer och människors förmåga 
att samarbeta för att lösa sociala dilemman. Ge-
nom en empirisk studie ska projektet studera 
vilken effekt Covid-19-utbrottet haft på styrkan 
av sociala normer kring individers vilja att sam-
arbeta i en ”kollektiv risk”-form av sociala dilem-
man. Sociala dilemman utifrån kollektiva risker 
är situationer där individer gemensamt måste nå 
ett mål genom att bidra till en gemensam fond 
och därmed undvika risken för kollektiv förlust. 

Projektledare: Giulia Andrighetto (filosofi)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Andrea Gui-
do, Eva Vriens

Finansiär: Formas
Tidsplan: 2021–2022

Beviljat anslag: 992 000 kr

Migranters barn
Långtidsstudie i Norge 

Genom invandring har den etniska, kulturella 
och religiösa mångfalden ökat snabbt i Norge 
de senaste åren. Frågan om hur barn till invand-
rare anpassar sig och blir en del av såväl den 
socioekonomiska som den sociala och kulturel-
la strukturen i samhället blir ett avgörande test 
på hållbarheten för mottagarländer. Projektet 
undersöker långsiktiga integrationsprocesser 
bland barn till invandrare i Norge med fokus på 
den viktiga övergångsperioden mellan tonåren 
och tidig vuxen ålder. 

Projektmedlemmar på IFFS: Jan O. Jonsson, 
Carina Mood

Finansiär: Norwegian Research Council
Tidsplan: 2021–2024
Medelsförvaltare: Fafo Institutt för arbeidslivs- og 
velferdsforskning
Beviljat anslag till IFFS: 960 000 kr 

Hemtjänsten intervjuar  
boende och anhöriga 
Spridningen av covid-19 har varit särskilt stor 
i utsatta grupper och områden. Det här är en 
förstudie vars syfte är att utveckla en metod för 
dubbelriktad kommunikation för särskilt utsat-
ta grupper genom hälsolitteracitet – förmågan 
att förstå och använda information om hur man 
främjar hälsa. Målet är att bidra till att dämpa 
pandemins utbredning och dess effekter; att öka 
kunskapen och hitta innovativa vägar i arbetet 
mot pandemin; samt att bidra till att bygga upp 
en beredskap inför framtida pandemiutbrott. 

Projektledare: Bi Puranen (ekonomisk historia)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Jim Frölander 

Finansiär: Vinnova
Tidsplan: 2020–2021
Beviljat anslag: 932 385 kr 

Åtgärder mot våldsam  
extremism
Även om demokratiska länder skiljer sig i sina 
metoder i att bekämpa våldsextremism har alla 
gemensamt att de involverar det straffrättsliga 
systemet. Det finns en brist på utvärdering av 
rättssystemets effektivitet i bekämpningen av 
våldsam extremism. Projektet ämnar utforska 
avskräckningsmodeller i Kanada och Sverige 
och försöka identifiera ifall det förekommer nå-
gon överlappning mellan brottslighet och terro-
rism inom detta område. 

Projektledare: Michael Wolfowitz (krimino-
logi)

Finansiär: Public Works and Government Servi-
ces Canada
Tidsplan: 2021–2022
Medelsförvaltare: University of Waterloo
Beviljat anslag till IFFS: 640 000 kr

Den subjektiva integrationen
Behovet av att förstå vilka åtgärder som ger en 
positiv effekt på integrationen är stor. Avsikten 
med det här projektet är att förstå hur värdering-
ar och sociala normer förändras i samband med 
migranters flytt till Sverige och hur ankomstlan-
dets information och interventioner bäst kan 
utformas för en effektiv integrationsprocess. 
Målet är att stärka ett inkluderande samhälle där 
tredjelandsmedborgare (TLM) är en självklar del 
av samhället. Projektet har tre projektpartners 
WVS (World Values Survey), NBV (Nykterhetsrö-
relsens Bildningsverksamhet) och Fores (Forum 
för reformer) men samarbetar också med svens-
ka ambassaden i Amman och UNHCR.

Projektledare: Bi Puranen (ekonomisk historia)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Daniel B Lind, 
Jim Frölander, Olle Hammar, Anne Kasenene, 
Nurten Özkoray, Priscilla Temva Benaya, Zahraa 
Zeir

Finansiär: AMIF
Tidsplan: 2020–2022
Beviljat anslag: 4 383 000 kr

KOMMANDE 2022

Etniska stereotyper – en 
nordisk jämförelse
Detta projekt kommer att studera hur innehållet 
i stereotyper av invandrar-/minoritetsgrupper ut-
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Den största brytpunkten i människans his-
toria var utvecklingen av jordbruk. På senare 
tid, för bara några hundra år sedan, nådde 
vi en annan epokgörande brytpunkt när vi 
lärde oss att använda eld för att få saker att 
röra sig – tåg, fartyg, maskiner, bilar, flygplan 
– och skapa elektricitet. Sådana avgörande 
upptäckter under den industriella revolutio-
nen förändrade vår värld, på många sätt till 
det bättre. Men sedan dess har vi fortsatt att 
bränna jorden och nu måste vi sluta.

Vi har nu användbara substitut för fossila 
bränseln: sol- och vindkraft, elektrifieringen 
av allting, så småningom antagligen grönt 
väte och teknik som kan extrahera koldioxid 
från luften. Dessa innovationer speglar i stor 
utsträckning förändringar av samhällspoli-
tiken och nya incitament som de skapat för 
innovatörer och investerare.

Men tyvärr är klimatförändringen inte 
den enda hotfulla miljökrisen som vi står 
inför. En annan kris är naturförstöringen. 
Människans dominans och vanskötsel av pla-
neten hotar att utrota en miljon olika djurar-
ter. Om vi inte ändrar kurs är vi på väg mot 
en framtid med en dramatisk minskning av 
den biologiska mångfalden, djur- och växtli-
vet – med okända följder även för människ-
ans försörjningsmöjligheter och välfärd. 

Hur skulle då en strategi som löser de sam-
manlänkade klimat- och utrotsningshoten 
kunna se ut? En intressant möjlighet är att 
ge urfolken bättre förutsättningar att styra 
planetens landområden, vatten och resurser. 
Ny forskning har dokumenterat att områ-
den som styrs av urfolk – omkring en fem-
tedel av jordens yta och en tjugondel av alla 
människor – har klarat sig bättre än andra 
platser. 

Varför? Ett svar är att urfolken identifierar 
sig starkt med sina traditionella territorier, 
resurser och lokala levnadsformer. Miljöeko-
nomer förklarar alla miljöproblem genom 
att hänvisa till konceptet ”externaliteter”: 
idén att alla människor förorenar därför att 

de kan överföra kostnaderna för sina hand-
lingar till andra människor. En känsla av 
separation är alltså en nyckelfaktor bakom 
all miljöförstöring. Men urfolken är inte lika 
separerade från sin miljö och uppfattar inte 
miljöpåverkan som särskilt ”extern”. Eller 
som First Continental Conference of Indige-
nous Peoples (Första kontinentalkonferen-
sen för urfolk) uttryckte det 1990: ”Marken 
och urfolken är oskiljaktiga. Mark är liv; den 
kan inte köpas eller säljas. Det är vårt ansvar 
att sköta den enligt vår tradition, att säkra 
vår framtid”.

Jämför den andan med den inkräktande, 
aggressiva pose som figuren med namnet 
Oasis/Mirage har i skulpturen Tipping Point. 
Är det en kolonisatör som undersöker land-
skapet och förbereder sig att dominera och 
äga det, och utvinna dess rikedomar? I Wind-
fall/The Party is Over ser det å andra sidan ut 
som om figuren vid ett tillfälle städar upp en 
trasslig hög med flaggor. Det ger en antydan 
om att spelet är över för många länder. Vilka 
länder, och vilken part, kan det vara? I stora 
delar av världen har det europeiska koloniala 
projektet under de senaste 500 åren lämnat 
efter sig många bestående effekter, och alla 
konsekvenser är inte klarlagda ännu. Men 
urfolken vinner i allt högre grad självstyre 
och frigör sig även på många platser från 
nybyggarsamhällenas flaggor som vajar över 
deras huvuden. Så även om alla gäster inte 
har gått hem så är den gamla koloniala fes-
ten över. 

Den ursprungliga befolkningen i vad som 
nu kallas Vancouver, Kanada, där jag föddes 
och växte upp, är nationerna Musqueam, 
Squamish och Tsleil-Waututh. Vad vet vi 
om deras liv och livet för andra jägar- och 
samlarsamhällen runtom i världen, innan 

Balansakter för en
blomstrande värld
Malcolm Fairbrother

Modellbild över verket Tipping 
Point skapat av konstnärsduon 
Bigert & Bergström som en re-
presentation över det komplexa 
samspelet mellan de beslut vi 
fattar idag, klimatförändringar, 
brytpunkter och framtidens 
livsvillkor.
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européerna anlände? Forskning, arkivma-
terial och muntlig tradition visar oss att 
många sådana samhällen hade kvaliteter och 
förhållanden som dagens högt utvecklade 
länder kan använda som förebild

Trots den industriella innovationen och 
utvecklingen under de senaste tvåhundra 
åren har vi på många sätt aldrig lyckats gräva 
oss ur det hål som vi sjönk ner i när jordbru-
ket. Jordbruk kan livnära en större befolk-
ning, städer och den teknologiska och intel-
lektuella dynamism som följer med dem. 
Men hälsan och på många sätt välfärden för 
jordbrukssamhällen är relativt dålig. Jägare 
och samlare har i allmänhet haft bättre kost 
och drabbats av färre dödsfall på grund av 
olika sjukdomar jämfört med jordbrukare. 
(Det var inte förrän på 1900-talet som männ-
iskornas genomsnittslängd återgick till vad 
den var innan jordbruket uppfanns.) 

En annan sannolik anledning till urfol-
kens överlägsna miljöengagemang är att de 
har en starkare medvetenhet och känsla av 
förpliktelse gentemot de som kommer efter 
dem. Eller som Assembly of First Nations i 
Kanada uttrycker det, urfolken ”har ett spe-
ciellt intresse av att bevara och skydda mil-
jön för att erbjuda framtida generationer en 
hälsosam framtid”. Konstitutionen för den 
konfedererade Iroquois Nation stadgar som 
bekant att beslut bör fattas med sju framtida 
generationer i åtanke.

Den tredje och slutliga anledningen till att 
urfolk är bättre rustade att skydda marken 
är förtroende. Genom sin forskning visade 
den framstående och numera bortgångna 
statsvetaren Elinor Ostrom att samhällen 
där människor litar på varandra har betyd-
ligt bättre förmåga att förvalta naturresurer 
för det allmänna bästa. Inom ramen för sina 
traditionella territorier har urfolken ofta till-
lämpat stora doser av förtroende. 

Urfolkens ofta överlägsna förmåga att 
skydda naturen och vara goda förfäder för 
kommande generationer återspeglar därför 
att deras samhällen är mindre hierarkiska 
och patriarkala och kännetecknas av mer 
stödjande lokala relationer. Integrerande 
samhällen skapar det förtroende som krävs 
för effektiva sociala institutioner, samt insti-
tutioner som är kapabla att skydda naturen 

– natur som människor upplever sig vara 
anknutna till och ömsesidigt beroende av.

Forskning visar att förtroende i regel är en 
kritisk förutsättning för blomstrande mänsk-
liga samhällen. Idealet vore att människor 
litar på de sociala institutionernas förmåga 
att reglera människornas liv i balans med 
naturen och andra arters behov. De skulle 
också lita på att en sådan reglering skulle 
vara förenlig med innovation och ökande, 
delat välstånd för alla människor. I förening 
med vår tids oerhörda tekniska innovations-
förmåga skulle grundläggande förtroende 
och samhällsoptimism kunna skapa förut-
sättningar för införande av ny teknik som 
är kapabel att skapa nya ekologiska tröskel-
punkter – till det bättre. 

Finns det förutsättningar att skapa en såda 
positiv cirkel? På senare tid visar historien 
faktiskt att vi kan lyckas om vi försöker. 
Trots miljökatastrofer i form av klimatför-
ändring och massutrotning finns det också 
tydliga miljöframgångar: förbättrad luft-
kvalitet i många städer, skydd av ozonskik-
tet, minskning av blyhalten i barnens blod 
(genom eliminering av bly från bensin och 
målarfärg) och minskade utsläpp av växthus-
gaser i vissa länder (trots att ekonomierna 
har vuxit). Sådana exempel visar att vi både 
kan ha hållbarhet och ekonomiskt välstånd. 

Tillsammans med kollegor på Institutet 
för framtidsstudier har jag nyligen genom-
fört en undersökning av människors vilja 
att offra sin egen levnadsstandard till för-
mån för framtida generationer. Vi fann att 
individer som litar på institutionerna i sina 
samhällen är villigare att uppoffra sig för 
framtida generationer. Sådana människor 
är också mer optimistiska om förutsättning-
arna för framtida levnadsstandarder. De är 
med andra ord villiga att göra uppoffringar 
till förmån för människor som de tror kom-
mer att få det bättre än dem själva. Sannolik-
heten att individer ska lita på lösningar för 
skydd av miljön är högre om de är överty-
gade om att deras samhällen fungerar. 

Detta är en förkortad verison av en text som 
publicerades i utställningskatalogen för skulp-
turen Tipping Point av konstnärsduon Bigert 
& Bergström. 

Urfolkens levnadssätt lyfts ock-
så upp i projektet ”Demokratins 
territorium: Hur extraterritoriella 
gränskontroller och urfolkens 
krav på självbestämmande 
förändrar avgränsningen av 
demokratins folk” som påbörjas 
2022.

FOTO: CATO LEIN

Vill du veta mer om under-
sökningen här till höger finns 
en artikel som redogör för 
resultaten i Frontiers in Political 
Science; ”Governing for Future 
Generations: How Political 
Trust Shapes Attitudes Towards 
Climate and Debt Politicies”, 
av Malcolm Fairbrother, Gustaf 
Arrhenius, Krister Bykvist och 
Tim Campbell.
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vecklas över tid i Finland och Sverige genom en 
storskalig textanalys av tidningar som täcker en 
period av 75 år. Vi kommer att visa hur, och försö-
ka förklara varför, vi observerar dessa mönster.

Projektledare: Moa Bursell (sociologi)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Magnus 
Bygren

Finansiär: Svenska litteratursällskapet i Finland
Tidsplan: 2022–2025
Beviljat anslag: 6 800 000

En ny teori om relationen 
mellan kognitiv förmåga och 
åsikter i moralfrågor
Tidigare forskning visar att personer med hög 
kognitiv förmåga tenderar att ha åsikter som är 
mer liberala (icke-traditionella och icke-aukto-
ritära). Projektet avser att studera förhållandet 
mellan kognitiv förmåga och åsikter i moralfrå-
gor, det vill säga politiska frågor om kulturella 
värderingar.

Projektledare: Irina Vartanova (psykologi)

Övriga projektmedlemmar på IFFS: Kimmo Eriks-
son, Pontus Strimling 

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2022-2025
Beviljat anslag: 4 478 000 kr

Drömmare och perfektionister
Betydelsen av elevers engagemang för 
ojämlikheter i utbildning efter kön och 
invandrarbakgrund.

Projektet studerar betydelsen av studieenga-
gemang för ojämlikhet i utbildning. Syftet är att 
identifiera möjliga motverkande faktorer som 
hindrar pojkar och unga med utländsk bakgrund 
att klara sig bättre i skolan.

Projektledare: Stephanie Plenty (psykologi)
Finansiär: Forte
Tidsplan: 2022-2025

Beviljat anslag: 4 380 000 kr

Sociala nätverk och  
integration
Utlandsföddas begränsade sociala nätverk pekas 
ofta ut som en avgörande anledning till gruppens 
svaga arbetsmarknadsutfall. Projektet studerar 
ett fältexperiment för att estimera hur utlands-
föddas sociala och ekonomiska utfall påverkas 
av ökad kontakt med etablerade svenskar.

Projektledare: Olle Hammar (nationalekonomi)

Finansiär: Jan Wallanders och Tom Hedelius 
stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse
Tidsplan: 2022-2024
Beviljat anslag: Stipendium

Övriga projekt
Utöver ovanstående projekt som kan 
sorteras in i forskningsprogrammets 
fyra övergripande teman, bedrivs 
projekt som kan berika verksamheten 
på olika sätt.

Tal: relevansen av empiriska 
resultaten för filosofi
Inom matematikens filosofi finns en rad obe-
svarade 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 resultat 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.

Projektledare: Stefan Buijsman (filosofi)

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2019-2022
Beviljat anslag: 1 800 000 kr

Text & stil 
Med gratis kurser, seminarier och workshop fo-
kuserade på skrivandets tekniker och tänkande 
erbjuds forskare med intresse för text och form 
en professionellt guidad fortbildning med siktet 
inställt på framtida bokskrivande och essäistik. 
Projektet riktar sig till både juniora och seniora 
forskare vid alla svenska lärosäten. Målet är att i 
konkreta former inspirera och erbjuda guidning 
till mer levande svensk text skriven av forskare 
vid landets universitet.

Projektledare: Magnus Linton (skribent)

Finansiär: Natur och kultur
Tidsplan: 2021
Beviljat anslag: 636 450 kr
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Den tvärvetenskaplighet som formar verksamheten ska utgöra en spännande gro-
grund för nya frågeställningar och perspektiv. För att åstadkomma detta är mötet 
mellan forskare av avgörande vikt och liksom tidigare år har många tillfällen skapats 
för att erbjuda såväl fysiska som digitala platser där möten kan äga rum. 

Forskarseminarierna, vetenskapliga seminarier som är öppna för vem som helst, 
utgör en kärna i denna verksamhet och de har under 2021 framför allt varit webba-
serade som en följd av panedmin. Mot slutet av året blev det periodvis möjligt att 
bjuda in några talare att närvara fysiskt i institutets lokaler, men dessa seminarier 
kommer även i fortsättningen att hållas i en form som gör det möjligt att delta på dis-
tans. I december hölls också ett första seminarium i en serie som görs i samarbete 
med Center for Population-Level Bioethics vid Rutgers University, New Jersey, USA.

Öppna vetenskapliga seminarier

2021-02-17  

BO ROTHSTEIN

Why no economic democracy 
in Sweden: A counterfactual 
approach
Empiriska studier visar att personalägda företag 
generellt sett är mer produktiva och har nöjdare 
anställda än privatägda företag, och att de ofta 
främjar ekonomisk jämlikhet. Ändå har de aldrig 
varit på den politiska agendan i Sverige, trots lan-
dets starka arbetarrörelse och socialdemokrati. 
Under seminariet presenterade Bo Rothstein tre 
möjliga förklaringar till detta.

2021-02-24  

IWAO HIROSE

Restricting freedom during 
pandemic
Som svar på utbrott av smittsamma sjukdomar 
vidtar regeringar extrema åtgärder som begrän-
sar grundläggande individuella friheter. Kan så-
dana restriktioner vara berättigade ur ett etiskt 
perspektiv?

2021-03-10  

GUNN ELISABETH BIRKELUND

Gender discrimination in 
hiring. Evidence from a 
cross-national harmonized 
field experiment
Under seminariet presenterade Gunn Elisabeth 
Birkelund resultat från ett första jämförande fält-

experiment inriktat på könsdiskriminering på ar-
betsmarknaden i sex olika länder. Studien fann 
inget bevis på könsdiskriminering av kvinnor, 
men däremot vissa fall av diskriminering av män.

2021-03-24 

RICHARD ARNESON

Should we reward the  
deserving? Some puzzles
Genom att använda en variant av det som inom 
filosofin kallas prioritarianism utforskar Richard 
Arneson ifall idén om att belöna de välförtjänta 
kan införlivas i rättviseprinciperna. Seminariet 
kretsade kring hur en sådan princip skulle kunna 
konstrueras.

Bo Rothstein är en av våra affilierade forskare och under 
2021 höll han två seminarier på institutet, och medverkade 
i en workshop om att skriva bok som anordnades som del i 
projektet Text & stil.
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2021-04-14 

KATHYA RHODES

Designing policies for  
climate success. Lessons 
from British Columbia,  
Canada
Det övergripande ämnet för seminariet var hur vi 
kan förbättra det globala arbetet för att radikalt 
minska koldioxidutsläppen. Katya Rhodes tala-
de bland annat om de ekonomiska kostnaderna 
för olika typer av klimatpolitik, till exempel den 
politiska gångbarheten i att använda sig av eko-
nomiska verktyg jämfört med lagstiftning, och 
vilken roll medborgares kunskap spelar gällande 
stöd för olika sorters politik.  

2021-04-28 

JULIA STEINBERGER

Is it possible to live well 
within planetary limits?  
Evidence and modelling from 
the LiLi project
Living Well Within Limits-projektet undersöker 
hur mycket energi som behövs för att uppnå väl-
befinnande utifrån olika systemperspektiv. Julia 
Steinberger presenterade resultat från projektet 
och redogjorde för dess implikationer för fortsatt 
forskning.

2021-05-05 

MARKUS JÄNTTI

Trends in absolute  
intergenerational income  
mobility in Sweden
Seminariet undersökte trender i internationell 
absolut inkomströrlighet i Sverige mellan 1968 
och 2018. Resultaten visade att trenderna va-
rierade stort beroende på populationsgrupp, 
generation och inkomsttyp.

2021-05-19 

CARINA GUNNARSON

Crossing boundaries.  
Collaborative partnerships 
and interventions towards 
particularly vulnerable areas 
in Sweden
Projektet Crossing boundaries utforskar väl-
färdspolitik med inriktning på fyra särskilt utsatta 

områden, med syftet att förstå hur nationella rikt-
linjer för dessa typer av områden implementeras 
på lokal nivå och att analysera kapaciteten hos 
lokala samarbeten. Carina Gunnarson presente-
rade studien och några tidiga resultat.

2021-05-26 

ANCA GHEAUS

What does it mean to have a 
gender identity?
Konceptet könsidentitet står i centrum för många 
konfliktfyllda diskussioner, men det är inte helt 
tydligt vad det innebär att ha en könsidentitet. 
Under seminariet presenterade Anca Gheaus 
olika sätt att definiera begreppet, och argumen-
terade för att ingen av definitionerna är förenliga 
med uppfattningen att de flesta könsnormer är 
orättfärdiga.

2021-06-02 

SANJA BOGOJEVIć & ÅSA ROMSON

Infrastructure for the 21st 
century: How climate change 
shapes society and law
Infrastruktur utgör ett slags civilisationens 
fysiska grund. Under seminariet fokuserade 
Sanja Bogojević och Åsa Romson på expan-
sionsplaner för flygplatser i Sverige och på hur 
klimatförändringar får oss att tänka om när det 
gäller sociala förbindelser, infrastruktur och mil-
jölagstiftning.

Anca Gheaus, forskare i politisk filosofi, delade med sig av 
sin granskning av vad könsidentitet egentligen betyder.
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2021-06-16 

JAMES FISHKIN

Is deliberation an antidote  
to extreme partisan  
polarization? Reflections on 
”America in One Room”
Föredraget handlade om skärningspunkten mel-
lan politisk polarisering och deliberativ demokra-
ti. En studie där 500 väljare i USA deltog visade 
att djupgående överläggningar om politiska 
beslut kan minska polarisering, både gällande 
policyförslag och negativa attityder gentemot 
politiska motståndare.

2021-09-08 

H. ORRI STEFÁNSSON

What is the point of private 
offsetting?
Seminariet diskuterade klimatkompensation 
som åtgärd för att handskas med enskilda in-
dividers utsläpp av växthusgaser utifrån olika 
moralfilosofiska principer.  H. Orri Stefánsson 
argumenterade för att klimatkompensation som 
metod inte är försvarbart, dels på grund av inef-
fektivitet, dels eftersom det inte nödvändigtvis 
kompenserar samma personer som tar skada 
av utsläppen.

2021-09-22 

JERZY SARNECKI

Immigration and crime  
development at the national 
and municipal levels:  
Preliminary findings from the 
WHiS project
[se ruta till höger]

2021-10-13 

AVIA PASTERNAK

Violent protests and the  
Proportionality Test
Seminariet diskuterade demonstranters våld 
riktat mot statlig egendom och statligt anställ-
da i syfte att protestera mot orättvisa. Kan den 
sortens våld vara moraliskt rättfärdigat, och kan 
det i så fall möta proportionalitetsprincipen?

Ny studie nyanserar  
sambandet mellan 
invandring och 
brottslighet

Om det stämmer att invandrare är kraftigt överrepre-
senterade bland personer som begår dödligt våld, och 
det också stämmer att Sverige har haft en hastig ökning 
av andelen invandrare i befolkningen de senaste åren – 
varför ser vi då inte en ökning i dödligt våld? 

Denna fråga är utgångspunkten för en ny empirisk 
studie som Jerzy Sarnecki presenterade under ett veten-
skapligt seminarium i september. Intresset för seminariet 
var stort, med över 150 anmälda deltagare. 

Studien, som ännu är i sin begynnelse, jämför statistik 
över antalet våldsamma brott per 100 000 invånare med 
andelen av befolkningen i kommunen med invandrar-
bakgrund. Preliminära resultat hittade ingen relation 
mellan förändring i antalet våldsbrott och förändring 
i andel av befolkningen med invandrarbakgrund. Dä-
remot fann de andra faktorer som var korrelerade med 
att våldsbrotten ökade, bland annat lägre inkomst och 
ökande inkomstklyftor, större arbetslöshet och högre 
självmordsfrekvens. I studiens andra del används den så 
kallade flyktingvågen 2015 som ett naturligt experiment. 
De preliminära resultaten visade ingen effekt av flykting-
vågen på vare sig antalet våldsbrott eller antalet stölder.

– I Sverige fokuserar vi väldigt mycket på att studera 
överrepresentationen av invandrare bland brottslingar 
men vi gör inte så många studier på de andra aspekterna 
av denna problematik,  till exempel orsaker till denna 
överrepresentation och hur den påverkar brottsutveck-
lingen i Sverige, säger Jerzy Sarnecki. Problematiken är 
betydligt mer komplicerad än vad den allmänna diskus-
sionen visar.
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2021-10-27 

ADINA PREDA

Can there be positive human 
rights?
Kan universella mänskliga rättigheter omfatta 
positiva rättigheter, såsom rätten till mat, bostad 
eller sjukvård bekostad av välfärdssamhället? Ett 
motargument är att det inte är rimligt eftersom 
det inte är tydligt vems skyldighet det är att rät-
tigheterna uppfylls. Seminariet kretsade kring 
detta motargument och om positiva mänskliga 
rättigheter kan formuleras på annat sätt.

2021-11-10 

EVA ERMAN

Artificial intelligence and the 
political legitimacy of global 
governance
Politisk styrning med hjälp av AI är ett nytt områ-
de inom politisk teori, och vad som räknas som 
”bra styrning” har ofta baserats på dess förmå-
ga att främja ”bra” resultat och undvika ”dåliga”. 
Seminariet kretsade kring denna värderingspro-
blematik samt vikten av att också analysera den 
proceduraspekter av politisk styrning med AI i 
relation till politisk legitimitet.

2021-11-24 

BO ROTHSTEIN

Is there a contradiction 
between democracy and  
quality of government?
Samhällsstyrningens kvalitet baseras på en 
princip om opartiskhet i det politiska maktutö-
vandet, medan demokratisk kvalitet bygger på 
ideologisk organisering och att olika intressen 
har lika möjlighet att tävla om politisk makt. Bo 
Rothstein diskuterade de motstridigheter som 
kan uppstå på grund av dessa två ideal.

2021-12-01 

BO MALMBERG

Spatial polarization in 
Sweden: Patterns, driving 
forces and consequences
I Sverige har det på senare år vuxit fram ett stort 
antal så kallade utsatta områden, karaktärise-
rade av en hög koncentration av fattigdom och 
sociala problem. Forskning visar att dessa typer 
av områden är särskilt utsatta för brottslighet, 

delvis kopplad till ekonomisk, social och religiös 
polarisering. Seminariet handlade om polarise-
ringens orsaker, dess konsekvenser och hur 
olika typer av polarisering i Sverige i dag ser ut.

2021-12-08 

STEPHEN M. GARDINER

Contractualism and tyranny 
over possible people
En vanlig uppfattning inom kontraktualistisk 
moralfilosofi är att man enbart kan göra fel mot 
faktiska människor. I sitt föredrag utforskade 
Stephen Gardiner ett alternativt synsätt som 
framhåller att även personer som inte finns men 
som skulle kunna finnas – möjliga personer – kan 
kränkas.

2021-12-15 

DANIEL M. HAUSMAN

What is a fair allocation of 
health care?
Seminariet utforskade frågan om vad som är en 
rättvis fördelning av sjukvård, med utgångspunkt 
i John Broomes artikel i ämnet från 1990 som 
framhäver att en rättvis fördelning av resurser 
bör stå i proportion till förtjänst – vilket Daniel 
Hausman kritiserade.

LÖPANDE UNDER ÅRET

PPE-seminarier
Under PPE-seminarierna samlas IFFS-forskare 
och institutets affilierade forskare inom filosofi, 
nationalekonomi och statsvetenskap för att dis-
kutera och kommentera varandras artiklar. Var-
je seminarium ägnas en text under arbete, och 
utgör en enorm resurs för feedback och vidare-
utveckling. Under 2021 hölls sammanlagt 11 se-
minarier, där 16 forskares artiklar diskuterades.

Arrangör: Karim Jebari

Avia Pasternak, statsvetare 
vid University College London, 

höll sin föredragning ”Violent 
protests and the proportionality 

test” online.

Flera av årets öppna vetenskap-
liga seminarier spelades in och 
finns att se på www.iffs.se/play.
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Konferensrummet på institutet används flitigt, inte bara för seminarier men även 
för workshops och konferenser. De flesta aktiviteter sker inom forskningsprojekten 
och samlar forskare som normalt inte befinner sig på institutet samtidigt.

Workshops och konferenser

2021-01-27

Democratizing the  
corporation
Konferensen "Democratizing the Corporation” 
arrangerades med stöd av Riksbankens Jubi-
leumsfond och Havens-Wright Center for So-
cial Justice, University of Wisconsin-Madison, 
och samlade ledande internationella forskare i 
företagsdemokrati. Konferensen var en del av 
projektet Real Utopias, som grundades av soci-
ologen Erik Olin Wright redan på 1990-talet, och 
i centrum för diskussionerna stod Isabelle Ferre-
ras nya bok Democratizing the Corporation: The 
Proposal of the Bicameral Firm.

Arrangör: Ludvig Beckman
Deltagare: Gustaf Arrhenius, Joel Bakan, Rose-
mary Batt, Ludvig Beckman, Josh Cohen, David 
Ellerman, Thomas Ferreti, Isabelle Ferreras, 
Marc Fleurbaey, Robert Freeland, Axel Gosse-
ries, Carly Knight, Maximilian Krahe, Chris Makin, 
Tom Malleson, Ewan Mcgaughey, Gregor Mur-
ray, Leonore Palladino, Carole Pateman, Simon 
Pek, Virgine Perotin, Sanjay Pinto, Joel Rogers, Bo 
Rothstein, Ben Sachs, Sigurt Vitols

2021-02-04

Book symposium on Moral 
Uncertainty
Konferensen var ett av flera lanseringsevene-
mang för boken Moral Unceirtainty (Oxford 
University Press, 2020) av William MacAskill, 
Krister Bykvist och Toby Ord. Fem filosofer pre-
senterade olika läsningar av boken – Christian 
Barry, Katie Steele, Pamela Robinson, Christian 
Tarsney och Jeff Russell – i ett framgångsrikt 
samarrangemang mellan IFFS och Australian 
National University. 

Arrangör: Krister Bykvist och Joe Roussos
Deltagare: Alan Hajek, Amit Pinsker, Anders Her-
litz, Andrea Giuseppe Ragno, Andrew Sepielli, 
Bridget Williams, Carmen Dege, Christian Barry, 
Christian Tarsney, Claire Field, David Mathers, 
Dean Spears, Enezio E de Almeida Filho, Espen 
Stabell, Giuseppe Rocché, Gustaf Arrhenius, 
Göran Duus-Otterström, Huon Porteous, Jeff 
Russell, Jerin George, Jeroen Hopster, Jiwon Kim, 

Joel Yalland, John Broome, Karri Heikkinen, Katie 
Steele, Lara André, Lorenzo Zucca, Magnus 
Linton, Michal Trčka, Signe Savén, Simeon Theo-
jaya, Tim Campbell, Toby Ord, Toshiro Osawa, 
Ulla Ahonen-Jonnarth, William Bülow O’Nils, 
William MacAskill, Zachary Richards

2021-04-26–28

Empirical and theoretical  
perspectives on green 
growth and climate change
Workshopens avstamp var frågan om till vilken 
grad åtgärder mot klimatförändringar är för-
enliga med ekonomisk tillväxt, men lyfte även 
bredare frågor om tillväxt, välbefinnande och 
ekologisk hållbarhet. Arrangemanget samlade 
filosofer, nationalekonomer, sociologer och håll-
barhetsforskare som utgick från både teoretiska 
och empiriska perspektiv.

Arrangör: Paul Bowman och Malcolm 
Fairbrother

Talare: Malcolm Fairbrother, Pernilla Hagbert, 
Taylor Davis, Kimberly Nicholas, Säde Hormio, C. 
Tyler DesRoches, Julia Steinberger, Eric Brand-
stedt, Katya Rhodes

2021-05-06–08

Egalitarianism and the future 
of work
[Se ruta på s. 45.]

Arrangör: Emma Engström, Markus Furen-
dal, Huub Brouwer och Willem van der Deijl
Talare: Markus Furendal, Willem van der Deijl, 
Huub Brouwer, Friedemann Bieber, Tom Parr, 
Kate Vredenburgh, Lucas Stanczyk, Tae Wan 
Kim, Johoo Lee, Jill Rubery (Keynote), Anca 
Gheaus, Karim Jebari, Lisa Herzog, Nicholas 
Vrousalis, Joe Heath (Keynote), Holly Law-
ford-Smith, Martin O’Neill, Richard Arneson 
(Keynote)

2021-05-17–18

Values in science
[Se ruta på s. 47.]

Boken Moral Uncertainty pre-
senterades vid ett seminarium 
på institutet i oktober 2020 och 
finns att ses på IFFS Play.

Boken Beyond Uncertainty 
kan du läsa mer om i kapitlet 
Publicerat på s. 60.
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Arrangör: Timothy Campbell och Joe Rous-
sos
Talare: Katie Steele, Julie Jebeile, Joe Roussos, 
Per Wikman Svahn, Sabine Undorf, Marina 
Baldissera Pacchetti, Karoliina Pulkkinen, Henrik 
Thorén

2021-06-01

Global health impact
I workshopen möttes Nicole Hassoun, författa-
ren till boken Global Health Impact (Oxford Uni-
versity Press, 2020), och tre filosofer i ett möte 
om hur global tillgång till medicin kan och bör 
säkerställas – och förbättras.

Arrangör: Anders Herlitz
Talare: Anders Herlitz, Nicole Hassoun, Andreas 
Albertsen, Jonathan Wolff,  Yukiko Asada, Tim 
Campbell
Övriga deltagare: Andreas Brøgger Albertsen, 
Yukiko Asada, Tim Campbell, Nicole Hassoun, 
Anders Herlitz, Jonathan Wolff

2021-06-16–18

Claims in distributive justice 
and future generations
Workshopen handlade om fördelningsteorier ba-
serade på individuella anspråk och hur dessa 
bör förstås. Vem har ett giltigt anspråk på resur-
ser och när? Hur kan vi förstå framtida genera-
tioners anspråk?

Arrangör: Anders Herlitz och Julia Mosquera
Talare: Shlomi Segall, Fiona Woollard, Richard 
Arneson, Anders Herlitz, Matt Adler, Johan 
Gustafsson, Melinda Roberts, Daniel Ramöller, 
Mike Otsuka
Övriga deltagare: Matthew Adler, Richard Ar-
neson, Gustaf Arrhenius, Krister Bykvist, Göran 
Duus-Otterström, Johan Gustafsson, Anders 
Herlitz, Michael Otsuka, Daniel Ramöller, Melinda 
Roberts, Shlomi Segall, Fiona Wollard

2021-09-08

Book symposium on Beyond 
Uncertainty
Konferensen handlade om Katie Steeles och Orri 
Stefánssons bok Beyond Uncertainty (Cambrid-
ge University Press, 2021). Filosoferna Joe Rous-
sos (IFFS), Teruji Thomas (Oxford) och Anna 
Mathani (LSE) diskuterade bokens slutsatser 
och presenterade egna filosofiska tillägg.

Arrangör: Joe Roussos
Deltagare: Michael Smithson, Ignacio Maria Ojea 
Quintana, Daniel Ramöller, Katie Steele, Adrian 
Hindes, Orri Stefánsson, Julia Mosquera, Emil 

Andersson, Gabriel Istrate, Eliana Santanatoglia, 
Nicholas J.J. Smith, Teruji Thomas, Rush Stewart, 
Simon Grant, Eleanor Boxall, Joe Roussos, Pa-
mela Robinson, Marcus Pivato, Daniel Ramöller, 
Laurenz Hudetz, Michael Nielsen, Gustaf Arrhe-
nius, Wulf Gaertner, James Willoughby, Sophie 
Kikkert, Richard Bradley, Anthony Connolly, Fan 
Rao, Victor Crespo, Alan Hajek, Chloé de Canson, 
Anna Mahtani, Ana Duarte, Ina Jäntgen, Sami 
Ansari, Mario Günther, Wlodek Rabinowicz

2021-09-09–11

Annual conference of the 
research program Climate 
Ethics and Future  
Generations
Den årliga konferensen för forskningsprojektet 
Klimatetik och framtida generationer hölls i hy-
bridform, för att kunna föra samman så många 
av projektets forskare som möjligt. De flesta 
deltog ändå på plats för att dela nya upptäckter, 
komma i kontakt med andra projektmedlemmar 
och skapa nya samarbeten. 

Arrangör: Joe Roussos och Emil Andersson
Deltagare: Anders Herlitz, Clare Heyward, Daniel 
Ramöller, Darrell Moellendorf, Ed Page, Elizabeth 
Finneron Burns, Emil Andersson, Eric Brandstedt, 
Frida Bender, Giulia Andrighetto, Gustaf Arrheni-
us, Göran Duus-Otterström, Hilary Greaves, Joe 
Roussos, Johan Gustafsson, John Broome, Julia 
Adler, Julia Mosquera, Karin Bäckstrand, Kathari-
na Berndt Rasmussen, Katie Steele, Kirsti Jylhä, 
Koen Decancq, Krister Bykvist, Martin Kolk, Mats 
Ingelström, Melinda Roberts, Orri Stefánsson, 
Robert Huseby, Sara Brogaard, Serena Olsaretti, 
Simon Caney, Stephane Zuber, Tim Campbell, 
Wlodek Rabinowicz, Wolfgang Lutz

På hösten 2021 kunde äntligen projektmedlemmar i projektet Transformativa partnerskap 2030 
ta sin början. Läs mer om projektet på s. 12.

Se en gruppbild från projektets 
årskonferensen på s. 13.
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2021-10-06–08

Kick-off för projektet Trans-
formativa partnerskap 2030
I oktober samlades deltagarna i forskningspro-
jektet Transformativa partnerskap 2030 på Hög-
berga Gård på Lidingö i Stockholm för en officiell 
kick-off. Gruppen arbetade fram en överskådlig 
4-årsplan för implementeringen av projektet och 
rapportering till finansiären Formas. Projektets 
samtliga doktorander fick även möjlighet att pre-
sentera och få feedback på sina avhandlingspla-
ner från seniora forskare.

Arrangör: Karin Bäckstrand och Ian Higham
Deltagare: Felicitas Fritzsche, Faradj Koliev, Mag-
dalena Bexell, Kristina Jönsson, Marie Stissing 
Jensen, Cornelia Fast, Montserrat Koloffon, 
Philipp Pattberg, Oscar Widerberg

2021-10-07

Democracy and future  
generations
Workshopen organiserades i samarbete med 
the International Youth Think Tank, en organisa-
tion som jobbar för att engagera unga människor 
i att skapa policyförslag och att delta i det offent-
liga samtalet.

Arrangör: Karim Jebari
Talare: Gustaf Arrhenius, Jonathan Geib, Erik 
Toshach, Karim Jebari, Lisa Mastiaux, Fabian 
Wiek, Kirsti Jylhä

2021-10-12

The final workshop of the 
Boundary project
I oktober arrangerades den sista årliga work-
shopen inom projektet The democratic boun-
dary problem, där en mindre grupp forskare 
från Europa och Nordamerika deltog med egna 
working papers som i början av 2022 gavs ut av 
IFFS i en samlingsvolym.

Arrangör: Ludvig Beckman
Deltagare: Vuko Andric, Ludvig Beckman, Gustaf 
Arrhenius, Margaret Moore, Suzanne Bloks, Klas 
Markström, Katharina Berndt Rasmusen, Jonas 
Hultin Rosenberg, Axel Gosseries, Paul Bowman, 
David Miller, Ashiwini Vasanthakumar

2021-10-18–19

Unawareness and awareness 
growth
Workshopen diskuterade en form av osäkerhet 
som är relativt lite studerad men väldigt bety-
dande: omedvetenhet. Arrangemanget var ett 
samarbete mellan forskningsprojekten Rational 
foundations of longtermism och Klimatetik och 
framtida generationer.

Arrangör: Joe Roussos
Deltagare: Joe Roussos, Marie-Louise Vierö, 
Marcus Pivato, Chloé de Canson, Orri Stefáns-
son, Alexandros Rigos, Johan Gustafsson, Aron 
Vallinder, Julia Adler, Gustav Alexandrie, Tim 
Campbell, Katie Steele, Ed Elliott, Kacper Kowal-
czyk, Catrin Campbell-Moore, Franz Dietrich, 
Richard Bradley, Teru Thomas, Erik Mohlin, Jason 
Konek, Kevin Blackwell

2021-12-06–08

Contractualism and future 
generations
[Se ruta på s. 48.]

Arrangör: Emil Andersson, Clare Heyward 
och Elizabeth Finneron-Burns
Talare: Tim Meijers, Per Algander, Kritika Mahes-
hwari, Owen Clifton, Emil Andersson, Gustaf Arr-
henius, Tim Campbell, Corey Katz, Rahul Kumar,  
Eike Düvel, Desa Valeska Martin, Stephen M. 
Gardiner, Corey Katz, Stephen M. Gardiner
Övriga deltagare: Elizabeth Finneron-Burns, 
Jennifer Clare Heyward, Melinda Roberts, Laura 
Garcia-Portela, S.J. Beard, Simon Caney

FOTO: QUEEN'S COLLEGE

Ashwini Vasanthakumar, dr i po-
litisk filosofi, är en av de forskare 
som arbetade i projektet Demo-
kratins avgränsningsproblem 
som avslutades under 2021. 
Hon är också en av författarna 
i Studies on the democratic 
boundary problem som samlar 
elva working papers från pro- 
jektet och kom ut i början av 
2022. Den finns att läsa kost-
nadsfritt på www.iffs.se.
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Andersson, Emil; Arrhenius, Gustaf 
& Tim Campbell, talare, ”Scanlonian 
Contractualism and Future Genera-
tions”, Contractualism and Future 
Generations, IFFS, 7 december

Andersson, Emil, talare, ”Rawlsian 
Contractualism and the Basis of Equa-
lity”, Climate Ethics and Future Gene-
rations Annual Conference, Stockholm, 
IFFS, 11 september

Andrighetto, Giulia, talare, ”Data-dri-
ven reactive and cognitive agent models 
replicate differently a long-term experi-
ment on social norms and cooperation 
under risk”, SocSimFest 2021: Program-
me of the Lab in the model, model in the 
lab-section, 16 mars

Andrighetto, Giulia, rundabordssam-
tal, ”Digitizing Peoples in Uncertain 
Times”, University of Bologna, 13 maj

Andrighetto, Giulia, talare, ”Norm 
Change Under Collective Risk”, Semi-
nars IIIA, IIIA – Artificial Intelligence 
Research Institute, 22 juni

Andrighetto, Giulia, talare, ”Studying 
social norms in and outside the labo-
ratory”, Frontiers of methods in social 
sciences, Collegio Carlo Alberto, 17 juli

Andrighetto, Giulia, talare, ”Effekterna 
av covid-19 på sociala normer och sam-
arbete”, Formas digitala seminarium, 
Formas, 6 augusti

Andrighetto, Giulia, ”A che cosa ser-
vono i modelli? 'Affrontare' l’incertezza 
con i dati”, CICAP Fest 2021, University 
of Padua, 3 september

Andrighetto, Giulia, panelist, ”How to 
shape crisis preparedness”, Wallenberg 
Academy Fellows day, Wallenberg Aca-
demy Fellows, 7 september

Andrighetto, Giulia, talare, ”Norm 
change and cooperation under col-
lective risk in a long-term experiment”,  
Social and Cultural Evolution Workshop 
(DySoC), Center for the Dynamics of So-
cial Complexity and University of Exeter, 
21 oktober

Andrighetto, Giulia, talare, ”Norm 
change and cooperation under col-
lective risk in a long-term experiment”, 
TAILOR Seminar, 17 november

Arrhenius, Gustaf, panelist, "The Futu-
re of Humanities and Social Sciences",

Wallenberg Academy Fellows, meeting 
for Fellows within Humanities and So-
cial sciences from The Royal Swedish 
Academy of Letters, History and Antiqu-
ities, 18 januari

Arrhenius, Gustaf, ”Etiska avvägningar 
i pandemitider”, Workshop om ESO-an-
tologi om pandemin, Expertgruppen för 
studier i offentlig ekonomi, 26 januari

Arrhenius, Gustaf, talare, "Political and 
Economic Democracy", Democratizing 

the Corporation. A Real Utopias Project 
Conference, IFFS, Havens-Wright 
Center for Social Justice, University of 
Wisconsin-Madison, 27 januari

Arrhenius, Gustaf, “Population Ethics 
and Conflict of Value Imprecision”, PPE 
Seminar, IFFS, Stockholm, 25 februari

Arrhenius, Gustaf, “The Repugnant 
Conclusion: An overview”, PPE Seminar, 
IFFS, Stockholm, 15 April 

Vetenskapliga föredrag
Nedan listas föredrag som forskare anställda vid institutet höll om sin 
forskning vid IFFS eller andra forskningsinstitutioner. Många av dem 
hölls digitalt på grund av pandemin.

FRAMTIDENS ARBETE

Automatisering, basinkomst 
och den artificiella  
intelligensens intåg
En stor konferens samlade i maj forskare inom statsvetenskap, filosofi, 
nationalekonomi och sociologi för att diskutera framtidens arbete 
utifrån rättvise- och jämlikhetsperspektiv. 

Flera frågor stod på agendan: Vad menas med ”meningsfullt” ar-
bete? Vad har liberala rättvise- och jämlikhetsteorier att säga om hur 
för- och nackdelar av automatisering ska fördelas mellan olika grup-
per? Vilka institutionella lösningar kan motverka växande ojämlikhet 
som beror på automatisering?

Konferensen bidrog till att stärka ett framväxande nätverk mellan 
personer med liknande intressen bland såväl presentatörer som andra 
deltagare, trots att de flesta deltagare på grund av coronapandemin 
enbart kunde delta online. Vid tiden för konferensen var nästan 
alla artiklar som presenterades under förberedelse för att skickas till 
Journal of Applied Philosophy. Om de antas blir de en del av en speci-
alutgåva som kan bli en central referenspunkt för forskning inom ett 
område som blir allt viktigare i såväl akademiska diskussioner som 
den allmänna debatten. En av artiklarna, ”Why a UBI Will Never Be 
High Enough”, har redan blivit antagen och finns publicerad online.

Markus Furendal, Huub Brouwer och Willem van der Deijl-Kloeg 
jobbar just nu tillsammans med en av deltagarna med att organisera 
en ny konferens med ett liknande tema. Den kommer äga rum i juni 
2022 i Rotterdam. 
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Arrhenius, Gustaf, "Behöver Folkhäl-
somyndigheten ett etikråd? – Etiska 
avvägningar i pandemitider", presenta-
tion och diskussion ESO-rapport, ESO/ 
IFFS, 25 maj

Arrhenius, Gustaf, seminarium kring 
”Grundskolan i ett högteknologiskt 
samhälle”, KTH och Berättarministeriet, 
Stockholm, 10 juni

Arrhenius, Gustaf, talare, "Climate 
Ethics and Future Generations", halv-
tidsutvärdering RJ, Riksbankens Jubi-
leumsfond, Stockholm 16 september

Arrhenius, Gustaf, panel, “Population 
and Environmental Change”, The Royal 
Swedish Academy of Sciences, 24 
september

Arrhenius, Gustaf, moderator, Award 
Winner Seminar 2021: Priority setting 
in healthcare in pandemics and other 
situations of mass casualties, Bankhal-
len, Stockholm, The Swedish National 
Council on Medical Ethics, 12 oktober

Arrhenius, Gustaf, "Beyond Advanced 
Studies 'Interdisciplinary Theory and 
Research'", Reflections, Models for 
Interdisciplinarity, Swedish Collegium 
for Advanced Study, Workshop, 10 
november 

Arrhenius, Gustaf & Joe Roussos, 
talare, Wicked Problems, Roundtable 
organised by RJ and the British Acade-
my, 17 juni

Askanius, Tina, talare, ”Women in 
the Nordic Resistance Movement and 
their online media practices: between 
internalised misogyny and embedded 
feminism”, Nordic Conference on Vio-
lent Extremism, Helsingfors, Finland

Askanius, Tina, keynote, ”Höjreextre-

me kvinder i Sverige og deres medie-
praktikker”, Plattform, Norsk Institutt 
for forebygging av radikalisering og 
voldelig ekstremisme, Kristiansand, 
Norge

Bader, Ralf, talare, "Partial comparabi-
lity", Moral Sciences Club, University of 
Cambridge, 21 maj

Bader, Ralf, keynote, "Person's affecting 
population ethics", Workshop on Welfa-
re, University of Saarland, 21 juli

Beckman, Ludvig, panelist, ”Demo-
cratic self-defence and human dignity”, 
ECPR Joint sessions, 25 maj

Beckman, Ludvig, panelist, ”The rec-
tificatory duties of voters: what voters 
owe the disenfranchised”, The Ethical 
Complexity of Voting Genoa, Univeristy 
of Genoa, 8 juli

Beckman, Ludvig, panelist, ”Represen-
ting future generations and the question 
of sovereignty”, #Representing The Ab-
sent, Max Planck Institute Luxembourg 
for Procedural Law, 25 november

Berndt Rasmussen, Katharina, key-
note, ”Implicit Bias and Discrimination”, 
Workshop of the Feminist Philosophy 
research group, UiT The Arctic Universi-
ty of Norway, Department of Philosophy, 
UiT The Arctic University of Norway, 28 
maj

Berndt Rasmussen, Katharina, 
”Implicit Gender Bias”. Workshop IV 
for the Guidebook for Gender Balance 
in Higher Education, UiT The Arctic 
University of Norway, Department of 
Philosophy, UiT The Arctic University of 
Norway, 15 juni

Berndt Rasmussen, Katharina, talare, 
”Implicit Bias and Discrimination”, 

International Science Programme (ISP) 
60th Anniversary Workshop: Gender, 
diversities and unconscious bias: how 
to master the playground rules in Aca-
demia, Uppsala University, ISP/Uppsala 
Universitet, 9 september

Berndt Rasmussen, Katharina, ”Ega-
litarian Norms and Implicit Bias”. Final 
workshop of the Boundary project, IFFS, 
12 oktober

Berndt Rasmussen, Katharina & Ni-
colas Olsson Yaouzis, ”The tyranny of 
political correctness? A game theoretic 
model of social norms and implicit bias”, 
Joint Stockholm/Uppsala Seminar in 
Practical Philosophy, Uppsala Uni-
versity, Department of Philosophy, 19 
november

Broome, John, talare, Debate on UN 
Sustainability Goals, Tromso, Tromso 
University, 17 februari

Broome, John, keynote, ”Value, uncer-
tainty and the climate”, Winter School 
on uncertainty, Graz, University of Graz, 
8 februari

Broome, John, talare, ”Prices and 
quantities in setting priorities”, semina-
rieserie, Bergen Centre for Ethics and 
Priority Setting, Bergen, 14 april

Broome, John, talare, ”The grounds 
of public, private and civic morality”, 
Workshop on Individual and Structural 
Change, New York, CUNY, 29 april

Broome, John, talare, ”What should 
you and I do about climate change”, 
Workshop in honour of Doug MacLean, 
Chapel Hill, UNC at Chapel Hill, 8 maj

Broome, John, keynote, ”How much 
harm does each of us do?”, Workshop 
on: Small acts, big harms, Helsinki, 
Helsinki University, 1 juni 

Broome, John, talare, Climate ethics, 
Jerusalem, University of Jerusalem, 26 
juni

Broome, John, talare, ”Self-interest 
against climate change”, Climate Fu-
tures Workshop, Princeton, Princeton 
Center for Human Values, 16–30 juni

Broome, John, keynote, ”Self-interest 
against climate change”, Conference 
on Social Ontology 2021, San Diego, 
International Social Ontology Society, 
21 augusti

Broome, John, talare, ”Self-interest 
against climate change”, Seminar series 
in applied ethics, Santiago, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 5 oktober

Broome, John, talare, ”Panel discussion 
on the role of economics”, Beyond Oil 
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Conference, Bergen Centre for Climate 
and Energy Action, Bergen, 20 oktober

Broome, John, talare, ”Self-interest 
against climate change”, Graduate 
student conference, Milano, University 
of Milan, 21 oktober

Broome, John, talare, ”Is procreation 
morally wrong”, Fourth Centenary of 
White’s Professorship, Oxford, Universi-
ty of Oxford, 21 oktober

Broome, John, talare, ”Topics in climate 
ethics”. Workshop on legal theory, New 
York, Fordham University, 17 november

Broome, John, ”Sustainability in essen-
tial services: How can ethical, cultural 
and legal approaches help deal with tra-
de-offs and identify common interests 
on ‘wicked issues’?”, British Academy 
and Sustainability First joint workshop, 
7 december

Broome, John, talare, ”Self-interest 
against climate change”, Seminar on 
ethics and climate change, Munich 
University, 15 december

Bykvist, Krister, talare, ”Taking values 
seriously”, Formal value workshop, Boul-
der Colorado, 21 mars

Bykvist, Krister, talare, ”How to handle 
tradeoffs in pandemics and other 
crises”, Workshop on uncertainty, deci-
sions and policy, University of Cambrid-
ge, 15 april

Bykvist, Krister, talare, ”Etisk bered-
skap i coronatider”, Hållbarhetsforum, 
Stockholms universitet, 21 april

Bykvist, Krister, talare, ”Wellbeing 
in a flux”, Explaining value change 
workshop, University of Delft, 6 maj

Bykvist, Krister, talare, ”Changing 
attitudes and wellbeing”, Workshop on 
wellbeing and time, Bochum University, 
21 maj

Bykvist, Krister & Joe Roussos, talare, 
”A plea for modelling in normative 
ethics”, PPE seminar, IFFS, 26 oktober

Bykvist, Krister, ”A plea for model-
ling in ethics”, Humboldt University, 2 
november

Bykvist, Krister, ”To be or not to be - 
what is the value and what is at stake?”, 
Humboldt University, 4 november

Bäckstrand, Karin, talare, presentation 
av kapitel i Europaperspektiv årsbok, 
Vägar till ett uthålligt EU, Uppsala uni-
versitet, 3 februari

Bäckstrand, Karin, keynote, Workshop 
SCASS, Uppsala 27 maj

Bäckstrand, Karin, talare, presentation  
 

av Klimatrådets rapport 2021, Stock-
holm, 25 mars

Bäckstrand, Karin, talare och organi-
satör, Stockholms Sustainability Forum, 
22 april

Bäckstrand, Karin, talare och panel-
deltagare, Formas konferens Globalt 
samarbete för Agenda 2030, 18 maj

Bäckstrand, Karin, talare, ”Em-
powering policy makers with informed 
scientific knowledge to address the 
climate crisis: What can we learn from 
the covid-19”, side event till COP26 
Glasgow, 10 november

Campbell, Tim, talare, ”What’s Wrong 
With Having Kids?”, Climate Ethics and 
Future Generations Annual Conference, 
IFFS, 11 september

Carlson, Erik; Jedenheim Edling, 
Magnus & Jens Johansson, ”The Sig-
nificance of Tiny Contributions: Barnett 
and Beyond”, Uppsala universitet, 29 
januari

Carlson, Erik; Johansson, Jens & 
Olle Risberg, ”Plural Harms: Plural 
Problems”, Tel-Hai College, Israel, 7 
december

Duus-Otterström, Göran, talare, 
”Comment on ‘Towards a Fair and 
Feasible Distribution of Adaptation 
Finance’”, Kiel University, 6 september

Duus-Otterström, Göran, talare, ”Sub-
sistence Emissions and Climate Justice”, 
Rutgers University, 29 oktober

Engström, Emma, talare, ”Which 
factors influence the adoption of AI-dri-
ven recommender features in mobile 

Värderingars betydelse  
inom klimatvetenskapen
 
Hur påverkar forskares värderingar klimatvetenskapen? Frågan 
undersöktes på workshopen Values in science. Presentationerna 
och diskussionerna handlade både om epistemiska värderingar 
om vad kunskap är och hur den kan nås, samt om politiska och 
sociala värderingar. Många perspektiv på hur värderingar spelar 
roll inom forskning kom fram under workshopen. Å ena sidan 
argumenterade klimatforskaren Sabine Undrof att värdering-
ar spelar betydligt mindre roll inom klimatforskning än vad 
filosofer har argumenterat för. Å andra sidan poängterade Joe 
Roussos, filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier, 
och Julie Jebelie, filosof vid Berns universitet, att det finns situ-
ationer där värderingar är viktiga för forskning. 

– Klimatforskning som utförs för specifika policyåtgärder, 
till exempel lokal klimatanpassning, bör mer aktivt involvera 
värderingar hos intressenterna för att öka användbarheten av 
forskningens resultat, säger Joe Roussos, en av workshopens 
organisatörer. 

Ett resultat av workshopen har varit ökade kontakter mellan 
institutet, filosofer vid KTH och klimatforskare vid Stockholms 
universitet. Joe Roussos skrev tillsammans med flera andra fors-
kare under ledning av Karoliina Pulkkinen (KTH) en artikel 
publicerad i tidskriften Nature Climate Change om värdering-
ars betydelse inom klimatforskning (Pulkkinen, K., Undorf, 
S., Bender, F. et al. ”The value of values in climate science.” 
Nature Climate Change 12, 4–6, 2022). Frida Bender, docent 
och klimatforskare på Stockholms universitet, deltog också på 
workshopen och är nu med i det nya projektet på institutet 
Hållbar folkmängd – möjlig levnadsstandard. 
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apps?”, WASP-HS Winter Conference, 
11 februari 

Engström, Emma, talare, ”Prevalence 
and implications of AI’s spread by infusi-
on into preexisting applications”, WASP-
HS Winter Conference, 11 februari

Engström, Emma, talare, ”Studying 
human-AI interactions in a trial of AI 
breast cancer diagnostics in a re-
al-world clinical setting – challenges 
and possibilities”. CHI Conference on 
Human Factors in Computing Systems 
Realizing AI in Healthcare: Challenges 
Appearing in the Wild, Association for 
Computing Machinery, 8–9 maj

Engström, Emma & Jennifer Viberg 
Johansson, talare, ”An overview of AI’s 
adoption in the public sector in Europe 
and some ethical questions it raises”, 
Ethics of AI Use in the Public Sector, 
KTH, 9 juni

Fairbrother, Malcolm, talare, ”How 
Much Do People Value Future Genera-
tions? Climate Change, Trust, and Public 
Support for Future-Oriented Policies”, 
Seminar on Environmental Politics and 
Governance, 11 februari

Fairbrother, Malcolm, talare, ”Why 
Don’t People Want to Save the Earth?”, 
Department of Ecology and Environme-
ntal Science, Umeå, Umeå University, 
5 maj

Fairbrother, Malcolm, organisatör, Cli-
mate Policy in Europe, 27th Internatio-
nal Conference of Europeanists, Council 
for European Studies, 21 juni

Fairbrother, Malcolm, talare, ”How 
Should We Save the Earth? Public 
Views of Climate Policies and Moral Du-
ties to Future Generations”, Institute for 
Integrated Energy Systems, and School 
of Public Administration, University of 
Victoria, Victoria, Canada, 10 september

Fairbrother, Malcolm, organisatör, 
European Consortium for Sociological 
Research Annual Conference 2021, 
European Consortium for Sociological 
Research, 7–8 oktober

Fairbrother, Malcolm, talare, ”How 
Do Europeans Think We Should Save 
the Earth?”, Göteborg, Department of 
Political Science, Göteborgs universitet, 
14 oktober

Farkas, Gergei, talare, ”Social 
Networks of Elites”, Forskarseminarium 
vid Ratio, 10 november

Farkas, Gergei, talare, ”Där näringsli-
vets nätverk föds – Att studera longitu-
dinella elitnätverk”. Forskarseminarium 
vid Institutionen för samhällsstudier, 
Linnéuniversitetet, 11 november

Finneron-Burns, Elizabeth, med-
arrangör, Contractualism and Future 
Generations, IFFS, december

Gunnarson, Carina, talare, ”Därför 
lyssnar inte staten på statsvetarna”, 
Statsvetenskapliga institutionen, Uppsa-
la universitet

Gustafsson, Johan E, talare, ”Future 
Generations and the Evidential Veil of 
Ignorance”, Claims in Distributive Justi-
ce, IFFS, 17 juni

Hammar, Olle, talare, ”The cultural 
assimilation of individualism and pre-
ferences for redistribution”, European 

Public Choice Society, Université de 
Lille, 21 april

Hammar, Olle, talare, ”The cultural as-
similation of individualism and preferen-
ces for redistribution”, Nordic Confe-
rence in Development Economics, NHH 
Bergen, 15 juni

Hammar, Olle, talare, ”The cultural 
assimilation of individualism and prefe-
rences for redistribution”, 5th Internatio-
nal Economic Philosophy Conference, 
University of Warsaw, 23 juni

Hammar, Olle, talare, ”The cultural 
assimilation of individualism and prefe-

Kan ett samhällskontrakt  
representera framtida  
generationer?

I december hölls workshopen ”Kontraktualism och framtida genera-
tioner” på IFFS, arrangerad av Emil Andersson, Clare Heyward och 
Elizabeth Finneron-Burns. Målet med workshopen var att undersö-
ka både grundläggande etiska problem och tillämpningsproblem 
med intergenerationell etik utifrån kontraktualistiska perspektiv. 

– Inom moralfilosofin har mycket av diskussionerna om våra 
förpliktelser gentemot framtida generationer skett utifrån ett kon-
sekvensperspektiv – idén om att handlingar ska bedömas utifrån 
värdet av deras konsekvenser, säger Emil Andersson. 

För populationsetiken har det visat sig att detta leder fram till 
synnerligen svårlösta problem. Kan kontraktualismen erbjuda ett 
mera fruktbart perspektiv, eller leder det till minst lika allvarliga 
och svårlösta problem? Enligt kontraktualismen avgörs vad som 
är moraliskt rätt eller rättvist av ett hypotetiskt samhällskontrakt. 
Många inflytelserika teorier inom kontraktualismen ser kontraktet 
som en slags överenskommelse som bestäms exempelvis i en hypo-
tetisk ursprungsposition (John Rawls) eller utifrån vad ingen rim-
ligtvis skulle kunna motsäga sig (T.M. Scanlon). Under workshopen 
kom mycket att handla om hur kontraktualismen kan ta framtida 
personers perspektiv i beaktande. 

– I fallet med samtidigt existerande personer är det förhållandevis 
enkelt att tänka sig en hypotetisk överenskommelse, men när det 
gäller ännu icke existerande personer uppstår svårigheter, säger Emil 
Andersson. Eftersom våra val idag avgör vilka som kommer existera 
i framtiden, blir det svårt att avgöra vilka det egentligen är som ska 
vara en del av samhällskontraktet.

Sammanlagt hölls tio föredrag, varav sju på plats i Stockholm och 
tre online, och det bjöds på flera intressanta diskussioner.
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rences for redistribution”, 20th Journées 
LAGV, Aix-Marseille School of Econo-
mics, 23 juni

Hammar, Olle, talare, ”The cultural 
assimilation of individualism and prefe-
rences for redistribution”, 9th ECINEQ 
Meeting, London School of Economics, 
8 juli

Hammar, Olle, talare, ”The cultural as-
similation of individualism and preferen-
ces for redistribution”, 26th IPSA World 
Congress of Political Science, Universi-
dade NOVA de Lisboa, 14 juli

Hammar, Olle, talare, ”The cultural 
assimilation of individualism and prefe-
rences for redistribution”, 77th Annual 
Congress of the IIPF, University of 
Iceland, 20 augusti

Hammar, Olle, talare, ”The Swedish 
income distribution, 1968–2016”, EEA-
ESEM Virtual Congress, University of 
Copenhagen, 26 augusti

Hammar, Olle, talare, ”The cultural 
assimilation of individualism and prefe-
rences for redistribution”, CEMIR Junior 
Economist Wokshop, Munich, CESifo, 11 
september

Hammar, Olle, talare, ”The cultural 
assimilation of individualism and prefe-
rences for redistribution”, EALE Annual 
Conference, Università di Padova, 17 
september

Hammar, Olle, talare, ”The cultural 
assimilation of individualism and 
preferences for redistribution”, London 
Workshop on Institutional Issues, Uni-
versity College London, 21 september

Hammar, Olle, talare, ”Social networks 
and immigrant intgration: Experimental 
evidence from Sweden”, 6th ASWEDE 
Annual Conference, Gothenburg, Göte-
borgs universitet, 22 november

Hammar, Olle, talare, ”The Swedish 
income distribution, 1968–2016”, World 
Inequality Conference, Paris, Paris 
School of Economics, 8 december

Hammar, Olle, talare, ”The cultural as-
similation of individualism and preferen-
ces for redistribution”, AASLE Conferen-
ce, Peking University, 10 december

Herlitz, Anders, talare, ”Global health 
impact, priority and time”, 2021 Ameri-
can Philosophical Association Pacific 
Division Meeting, 17 mars

Herlitz, Anders, talare, ”Fixing claims in 
distributive theory”, Claims and Distribu-
tive Theory, IFFS, 12 juni

Herlitz, Anders, talare, ”Fixing claims 
in distributive theory”, Rocky Mountains 
Ethics Congress, University of Colorado, 
19 augusti

Herlitz, Anders talare, ”Cost-effective-
ness and severity”, Health Care: Cost-ef-
fective and fair, Rutgers University, 15 
september

Herlitz, Anders, talare, ”Severity in 
healthcare policy”, Fair Priority Setting 
Workshop, Nyborg, Aalborg University, 
16 november

Huseby, Robert, talare, ”Historical 
Injustice”, Nordic Network in Political 
Theory, Aarhus

Huseby, Robert, talare, "The Limits of 
Limitarianism", University of Liverpool

Huseby, Robert, talare med Kim Angell, 
"Democray and Future Generations", 
ECPR

Jebari, Karim, talare, ”Life extension for 
the biosphere”, KTH research seminar, 
Philosophy department, 18 februari

Jebari, Karim, talare, ”Autonoma maski-
ner är maskiner. Om AI, moraliskt ansvar 
och 'ansvarshål'”, MT-Live /Öppen 
föreläsning i medieteknik, Södertörns 
Högskola, 4 maj

Jebari, Karim, talare, ”On responsibility 
gaps, Digital platforms and collective 
rights”, TechnAct Summer Meet-Up 
Symposium, Dept. of Genders Studies, 
Göteborgs universitet, 10 maj

Jebari, Karim, talare, ”On responsibility 
gaps”, Egalitarianism and Future of 
Work, Stockholms universitet/IFFS, 6–8 
augusti

Jebari, Karim, talare, ”Replaying histo-
ry’s tape: Convergent cultural evolution 
and the prospects of humanity after a 
social collapse”, Delft research seminar, 
27 oktober

Jebari, Karim, talare, ”The Future of 
Work: Augmentation or Stunting?”, Ar-
betarrörelsens forskarnätverk, Bommer-
svik, 8 november

Jebari, Karim, talare, ”Female-biased 
ratios and population growth”. 8th 
Oxford Workshop on Global Priorities 
Research, GPI inst. Oxford University, 6 
december

Jonsson, Jan O., medarrangör, CIL-
S4EU User conference, IFFS och MZES 
(Mannheim), 27–28 september

Jonsson, Jan O., talare, ”Reflections on 
the issue of tracking and mixed ability 
classes”, European Academy of Sociolo-
gy Annual Conference, EAS, 22 oktober

Jylhä, Kirsti, talare, ”Sociopolitical ide-
ology, populism, and climate (in)action”, 
The THINKClima Conference, Lobby-
ing for (in)action: Climate Emergence, 
Interest Groups and Denial, Department 
of communication, Pompeu Fabra Uni-
versity, Spanien, 27 maj

Jylhä, Kirsti, talare, Joint seminar for 
young academics. Theme: Sustaina-
bility, Network of Young Psychologists 
(Nuorten Psykologien Verkosto), 22 
september

Jylhä, Kirsti, panelist, ”International 
online panel: climate change and the 
far right in Europe”, The University of 
Copenhagen, Research Centre on Politi-
cal Mobilisation and Social Movements 
& EnJust – Kiel University, Germany, 
Network for Environmental Justice, 25 
oktober

Jylhä, Kirsti, talare, ”On the relation 
between populism, far-right support, 
and climate change denial”, Swedish 

Desa Valeska Martin, filosof vid Humboldt University i Tyskland, talar vid workshopen om kontraktua-
lism som hölls i december.
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Area Group Meeting in Environmental 
Psychology, Department of Psychology, 
Stockholms universitet, 4 november

Jylhä, Kirsti, talare, ”On the relation 
between populism, far-right support, 
and climate change denial”, Climate 
Ethics and Future Generations Annual 
Conference, IFFS, 9 november

Krakowski, Sebastian, författare, ”Ar-
tificial Intelligence as an Imperative for 
Ethical Goal Setting and Value Alignme-
nt in Organizational Decision Making”, 
37th Colloquium, Amsterdam, Europe-
an Group for Organizational Studies 
(EGOS), 8-10 juli

Krakowski, Sebastian, författare, ”Ar-
tificial Intelligence and Business Ethics: 
Goal Setting and Value Alignment as 
Management Concerns. Academy of 
Management Proceedings”, 81st Acade-
my of Management Annual Meeting, 
Academy of Management, 29 juli–4 
augusti

Lindenfors, Patrik, talare, ”Vetenskap 
och kritiskt täknande”, Ur humanistisk 
synvinkel, Stockholm, Utbildningsradion, 
3 maj

Lindenfors, Patrik, talare, ”Det kultu-
rella djuret: människans evolution och 
tänkandets utveckling”, Föreläsningsse-
rie, Göteborgs naturhistoriska museum, 
13 oktober

Mohlin, Erik, "A model of moral 
sentiments", Theory seminar, Bar-Ilan 
economics department, Tel Aviv

Mohlin, Erik, organisatör, LEG (Lear-
ning Evolution and Games)

Mondani, Hernan, talare, ”The co-of-
fending network of Swedish female 
violent extremists”, Nordic Conference 
on Violent Extremism

Rabinowicz, Wlodek, talare, ”Incom-
mensurability Meets Risk”, On value 
theory, Colorado, Bolder

Rabinowicz, Wlodek, talare, ”Aggre-
gation of Value Judgmenst Differs from 
Aggregation of Preferences”, On value 
change, Delft 

Roberts, Melinda, ”Should Social 
Choice Theory Abandon the Principle 
of Anonymity?”, Uppsala universitet, 
november

Roberts, Melinda, ”Anonymity and the 
Case of the Indefinitely Iterated Addition 
and Reversal”, Workshop on Compla-
ints, IFFS, juni  

Rostami, Amir, talare, ”Lonely together: 
A register-based study of male lone 
actors, their siblings, and other violent 
extremists”, Nordic Conference on 
violent extremism

Rostami, Amir; Mondani, Hernan; 
Sarnecki, Jerzy & Tina Askanius, 
panel, ”Women in violent extremism in 
Sweden”, Nordic Conference on Violent 
Extremism

Rostami, Amir talare, ”Organiserad 
brottslighet: Utveckling och utmaning”, 
Polisnära forskning, Borås Högskola

Rostami, Amir, talare, ”Criminal 
nomads: The role of multiple affiliations 
in the network of criminal collaboration 
between Hells Angels MC and Bandi-
dos MC”, The second 24-hour Confe-
rence on Global Organized Crime

Roussos, Joe, talare, ”Awareness 
growth and belief revision”, Higher 
Seminar in Theoretical Philosophy, 
Stockholms universitet, 21 januari

Roussos, Joe, talare, ”Modelling in 
moral philosophy”, Research seminar 

on distributive justice and social choice,  
London School of Economics, 21 januari

Roussos, Joe, talare, ”Usability in 
climate science”, Values in science 
workshop, IFFS, 4 maj

Roussos, Joe, talare, ”Unawareness for 
Longtermists”, 7th workshop on global 
priorities research, Oxford, Global Priori-
ties Institute, Oxford, 21 juni

Roussos, Joe, talare, ”Reverse Bayesia-
nism in 'Beyond Uncertainty'”, boklanse-
ring av Beyond Uncertainty (Steele and 
Stefánsson), IFFS, 9 augusti

Roussos, Joe, talare, ”Inquisitive awa-
reness growth”, Awareness Workshop, 
IFFS, 18 oktober

Roussos, Joe, talare, ”The role of scien-
tists in policymaking: a decision theory 
perspective”, Conference on Climate 
Change and Studies of the Future, 
Ferrol, Spain, Universidade da Corúna, 
27 oktober

Sarnecki, Jerzy, talare, ”Women in 
violent extremism in Sweden”, Nordic 
Conference on Violent Extremism

Selling, Niels, talare, ”Boundary work 
as skills and competencies: The case of 
former diplomats working for multina-
tional corporations”, SCORE seminar, 
Stockholms universitet, 25 februari

Selling, Niels, talare, ”Corporate 
Socio-political Activity: Exploring the 
Scope and Drivers of Corporate Invol-
vement in Morality Policies”, Brown bag 
seminar, HEC Lausanne, 19 maj

Spears, Dean, talare, ”Modeling 
low-fertility traps as feedback effects: 
Low variance in fertility and other 
mechanisms under multigenerational 
optimization”, Wittgenstein Centre 
Population Conference

Spears, Dean, talare, ”Excess neonatal 
mortality among private facility births in 
north India”, Maryland Population Cen-
ter, ANU, Gujarat Institute of Develop-
ment Research, PAA* och IUSSP 

Spears, Dean, talare, ”Low fertility with 
low female labor force participation in 
South India”, IUSSP

Steele, Katie, talare, ”Evidential Luck 
and (Un)Fair Treatment”, Lingnan 

Flera forskarseminarier hölls i hybridform med 
publik både i rummet och på webben. Denna 
form kräver att moderatorn får stöd och under 
2021 har filosoferna Joe Roussos, Julia Mosqu-
era och Tim Campbell hjälpt till att hålla rätt på 
frågorna från publiken. Här passar Joe Roussos 
på att själv ställa en fråga till Bo Malmberg, 
professor i geografi.
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Andersson, Emil, granskare, Environ-
mental Ethics, Ethics, policy & environ-
ment

Arrhenius, Gustaf, ledamot i styrelsen 
för Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys, 2021–2024

Arrhenius, Gustaf, FIAS Selection 
Committee

Arrhenius, Gustaf, ledamot, styrelsen 
Jämlikhetsfonden    

Arrhenius, Gustaf, ledamot, styrelsen 

för Stockholm Centre for the Ethics of 
War and Peace

Beckman, Ludvig, ledamot, Migra-
tionsverkets Etiska råd

Beckman, Ludvig, ledamot, Expert 
i 2020-års grundlagskommitté (Ju 
2020:04), 2021–2022

Beckman, Ludvig, ledamot, Docen-
turnämnden, Samhällsvetenskapliga 
fakulteten, Stockholms universitet 

Beckman, Ludvig, granskare, Res 

publica, EJPT, Politics, CRISPP 

Beckman, Ludvig, extern granskare, 
Research applications, Swiss National 
Science Foundatio

Beckman, Ludvig, extern granskare, 
Application committee, Associate lectu-
re positions, Political Science Depart-
ment, Lunds universitet 

Beckman, Ludvig, ledamot i expert-
gruppen för 2020 års grundlagskom-
mitté

Förtroendeuppdrag
Granskning för vetenskapliga tidskrifter, styrelseuppdrag och andra 
typer av förtroendeuppdrag inom den akademiska världen.

University Philosophy Colloquium, Hong 
Kong, februari

Steele, Katie, talare, ”Pandemic Deci-
sion Making and the Spread of Social 
Risk", Workshop on the Normative 
Relevance of Uncertainty, University of 
Cambridge, 21 april

Steele, Katie, talare, ”Justifying climate 
targets: a role for reverse-engineering 
our decision models”, Values in Climate 
Science, IFFS, 21 maj 

Steele, Katie, kommentator, ”Moral 
Uncertainty for the Non-Cognitivist”, 
Symposium for Moral Uncertainty av 
MacAskill, W., Bykvist, K. & T. Ord, IFFS, 
21 februari

Steele, Katie, talare, ”Evidential Luck 
and (Un)Fair Treatment”, Philosophy Col-
loquium, Lingnan University, 22 februari

Steele, Katie, talare, ”Evidential Luck 
and (Un)Fair Treatment”, The Center 
for Population-Level Bioethics seminar 
series, Rutgers University, 21 april

Steele, Katie, kommentator, ”The 
distinct moral importance of acting 
together”, APA Pacific Symposium for 
Garrett Cullity's Concern, Respect, and 
Cooperation, American Philosophical 
Association, 21 april

Steele, Katie, ”Rationality and the anti-
cipation of awareness growth”, Theoreti-
cal Aspects of Reasoning and Knowled-
ge Conference (TARK), Beijing, juni

Steele, Katie, talare, ”Pandemic Deci-
sion Making and the Spread of Social 
Risk", Center for Decision Research and 
Experimental Economics, University of 
Nottingham, oktober

Steele, Katie, talare, ”Moral Uncerta-
inty, Noncognitivism, and the Multi-Ob-
jective Story”, Philosophy Colloquium 
Series, University of Sydney, oktober

Steele, Katie, talare, ”Transformative 
Experience, Awareness Growth, and 
the Limits of Rational Planning”, Huma-
nising Machine Intelligence Seminar 
Series, ANU, oktober 

Steele, Katie, talare, ”Transformative 
Experience, Awareness Growth, and 
the Limits of Rational Planning”, Philo-
sophy of Science Association Meeting, 
Baltimore, november

Steele, Katie, talare, ”Moral Uncertain-
ty, Noncognitivism, and the Multi-Objec-
tive Story”, Philosophy Colloquium Se-
ries, Florida State University, november

Stefánsson, H. Orri, ”Skyldur Íslands 
í loftslagsmálum” (Iceland´s climate 
duties), Institute for Ethics, University of 
Iceland, 26 november

Stefánsson, H. Orri, talare, ”Should 
Welfare Inequality be a Global Priority?”, 
Second Parfit Memorial Lecture, Univer-
sity of Oxford

Stefánsson, H. Orri, talare, ”How Not 
to Defend Offsetting”, Researchers Desk

Stefánsson, H. Orri, talare, ”What is 
the Point of Private Offsetting?”, Resear-
ch seminar, IFFS

Stefánsson, H. Orri, talare, ”What to 
Expect when you Anticipate Awareness 
Growth”, Awareness Workshop, IFFS

Stefánsson, H. Orri, talare, ”Calibration 
Dilemmas in the Ethics of Distribution”, 
5th Formal Value Theory Workshop, 
online, University of Boulder

Stefánsson, H. Orri, talare, ”Should 
I Offset or Should I do More Good?”, 
Annual conference of the Climate Ethics 
and Future Generations Program, IFFS

Stefánsson, H. Orri talare, ”The 
Ethics of Individuals’ Greenhouse Gas 
Emission”, Research seminar series, 
Swedish Collegium for Advanced Study

Strimling, Pontus, talare, ”Who con-
trols the recommendations?”, Profilse-
minarium på Stockholms universitet

Svallfors, Stefan, talare, ”Politics for 
Hire: the World and Work of Policy 
Professionals”, Department seminar, K3  
Malmö universitet, 7 februari

Svallfors, Stefan, talare, ”Politics for 
Hire: the World and Work of Policy 
Professionals”, Department seminar, K3  
Malmö universitet, 17 februari

Tersman, Folke, talare, ”Can Skeptical 
Arguments from Moral Disagreement 
Stand Alone?”, The conference Moral 
Progress and Disagreement: Evolutio-
nary Perspectives, Sapienza Università 
Di Roma, 12 mars

Tersman, Folke, talare, ”Agreement 
and Disagreement: Sides of the Same 
Coin?”, Initial online workshop on 
the Ethics of Conversation and Disagre-
ement, Tilburg University, Netherlands, 
18 juni

Tibajev, Andrey, konferenspresenta-
tion, ”Measuring prejudice about immig-
rants’ social values”, 15th Conference of 
the European Sociological Association, 
European Sociological Association, 9 
januari
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Berndt Rasmussen, Katharina, 
kommentator, Nicolas Olsson Yaouzis: 
”Nietzschean anti-moralism for egalita-
rians”, vid workshopen Nihilism and its 
implications, Philosophy Department, 
Stockholms universitet, 3 december

Berndt Rasmussen, Katharina, 
kommentator, Saul Smilansky: ”The 
Outrageous Neglect of Gratitude and 
Some Reasons Behind It”, vid Workshop 
on Gratitude, Stockholm Centre for the 
Ethics of War and Peace, Stockholms 
universitet, 16 oktober

Berndt Rasmussen, Katharina, redak-
tör, Tidskrift för politisk filosofi nr 1 och 
nr 2/3

Bursell, Moa, medlem i kunskapsråd, 
Myndigheten för delaktighet

Bykvist, Krister, medlem, Karolinska 
Institute's ethical Advisory Board

Bykvist, Krister, medlem, Vetenskaps-
rådet

Bykvist, Krister, ordförande, Theo-
ria-foundation, 20 november

Bykvist, Krister, granskare, Australian 
Journal of Philosophy, Mind, Philosophi-
cal Quarterly, Journal of Moral Philosop-
hy, Utilitas

Bäckstrand, Karin, betygskommitté, 
Ian Higham, Stockholms universitet, 31 
maj

Bäckstrand, Karin, betygskommitté, 
Lauri Peterson, Uppsala universitet 8 
juni

Bäckstrand, Karin, betygskommitté, 
Ece Cural, Stockholms universitet, 17 
september

Campbell, Tim, granskare, Canadian 
Journal of Philosophy

Campbell, Tim, kommentator, DALYs 
and the Minimally Good Life: Comment 
on Nicole Hassoun’s Global Health 
Impact, 21 maj

Campbell, Tim, kommentator, Julia 
Driver’s ”Expecting Gratitude”, Stock-
holms universitet, skrivna kommentarer 
till författaren, seminraiet inställt, 21 
oktober

Duus-Otterström, Göran, ordförande, 
General Research Seminar in the Dept. 
of Political Science, Göteborgs universi-
tet, höstterminen

Duus-Otterström, Göran, medlem, 
Program Council, Deptartment of Politi-
cal Science, Göteborgs universitet

Duus-Otterström, Göran, vetenskap-
ligt råd, Tvärpolitiska klimatåtgärder – 
En handbok (PI Olle Torpman)

Duus-Otterström, Göran, extern gran-
skare, Application committee, Associate 
professorships, Department of Political 
Science, Aarhus University

Ekholm, Anders, rådgivare, Socialde-
mokraternas programgrupp  

Ekholm, Anders, rådgivare, Novartis 
om framtida ersättningssystem, 22 
januari 

Ekholm, Anders, rådgivare, Centerns 
riksdagsgrupps programråd sjukvård, 
19 februari

Fairbrother, Malcolm, panelmedlem, 
Vetenskapsrådets International Postdoc 
Grant competition, höstterminen

Fairbrother, Malcolm reservoppo-
nent, PhD dissertation disputation, 
Phil Cresswell, Uppsala universitet, 30 
november

Fairbrother, Malcolm, extern medlem, 
PhD grading committee for Weiqian Xia, 
Stockholms universitet, 21 oktober

Fairbrother, Malcolm, medlem i 
betygskommittén, Mattias Näsmans 
doktorsavhandling ”The Political Eco-
nomy of  Emission Standards: Politics, 
Business and the Making of Vehicle 
Emission Regulations in Sweden and 
Europe, 1960–1980s”

Fairbrother, Malcolm, granskare, 
International Journal of Comparative 
Sociology, Climate Policy, Ecological 
Economics, Acta Sociologica, Environ-
mental Politics, Research and Politics, 
Journal of Public Policy, Research 
in Social Stratification and Mobility, 
Global Environmental Politics, Electoral 
Studies, European Sociological Review, 
Energy Research & Social Science   

Fairbrother, Malcolm, extern expert, 
rekrytering till professur i sociologi, 
Södertörns universitet

Fairbrother, Malcolm, utvärderare, 
”Environmental and Social Links to 
Biodiversity Loss (BIOD)”, programme of 
the Strategic Research Council (SRC) at 
the Academy of Finland, 21 februari

Fairbrother, Malcolm, redaktör, PLOS 
Climate editorial board, från juli 2021

Fairbrother, Malcolm, rådgivare, Advi-
sory Group of the OECD Trust Survey on 
Drivers of Trust in Government, 21 juni

Falkenström, Erica, rådgivare, skrivit 
och presenterat rapport beställd av 
Coronakommissionen

Frände, Carolina, ordförande och 
ledamot, Board of Foundation, Tensta 
Konsthall 

Frände, Carolina, ledamot, styrelsen 
för Folkoperan AB

Goodin, Robert E., medlem, Com-
petence Committee for Promotion of 
Alejandra Mancilla to full Professor, 
Philosophy, University of Oslo

Gunnarson, Carina, granskare, 
Evaluation of a research program. Mafia 
infiltration, politics and firms för Europe-
an Science Foundation för University of 
Naples Federeico II

Higham, Ian, granskare, Global Studies 
Quarterly

Jebari, Karim, rådgivare, referensgrupp 
för utställning, Nobelmuseet, 22 mars

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

Jonsson, Jan O., medlem i Scientific 
Advisory Board of Mannheimer Zen-
trum für Europäische Sozialforschung 
(MZES), Universität Mannheim

Jonsson, Jan O., ledamot, Kungliga 
Vetenskapsakademien  

Jylhä, Kirsti, redaktionsmedlem, Asian 
Journal of Social Psychology

Jylhä, Kirsti,, granskare, Journal of 
Social and Political Psychology, Journal 
of Environmental Psychology, Europe-
an Journal of Social Psychology, Asian 
Journal of Social Psychology 

Kolk, Martin, organisatör, ansvarig för 
rapport om dödlighet i covid-19, beställd 
av Folkhälsomyndigheten

Kolk, Martin, deltagare, referensgrupp 
för Statistiska Centralbyråns befolk-
ningsprognos, mars

Krakowski, Sebastian, granskare, 
Academy of Management Review, Bri-
tish Journal of Management, European 
Journal of Information Systems, Human 
Resource Management Review, Journal 
of Management Studies, Technovation

Krakowski, Sebastian, extern gran-
skare, funding applications for Fulbright 
Junior Research Award program, 
Polish-U.S. Fulbright Commission 
juli 

Krakowski, Sebastian, external gran-
skare, funding applications for Research 
Programme on Information Literacy and 
Evidence-Informed Decision-Making, 
Strategic Research Council at the Aca-
demy of Finland

Lindenfors, Patrik, expert och ordfö-
rande, Kulturrådet – Arbetsgruppen för 
facklitteratur
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Många föredrag, seminarier och workshops hölls online även under 2021. Här är det deltagare i 
workshopen”Claims in distributive justice and future generations”, arrangerad av Julia Mosquera och 
Anders Herlitz, som tar del av en presentation.

Linton, Magnus, medlem, jury Natur 
och Kulturs pris Årets fackbok 

Linton, Magnus, redaktör, Tänkande 
maskiner, bok, Olle Häggström (Fri 
tanke förlag)

Mohlin, Erik, utvärderare, Evaluation 
of candidates for Senior Lectureship in 
Economics

Mohlin, Erik, granskare, American 
Economic Review Insights, Economic 
Journal, Econometrica, Theoretical 
Economics

Mood, Carina, granskare, BRÅ rapport 
2021:9 Misstänkta för brott bland 
personer med inrikes respektive utrikes 
bakgrund

Mosquera, Julia, kommentator, Tim 
Mulgan’s ”Rules and Future People”, 
Ratio Conference in the Honor to Brad 
Hooker, University of Reading, 21 april

Mosquera, Julia, kommentator, Romy 
Eskens’ ”Enforcing Duties of Gratitu-
de”, Gratitude Workshop, Stockholms 
universitet, 21 oktober

Mosquera, Julia, granskare, Inquiry

Plenty, Stephanie, opponent, PhD 
disputation, Olov Aronson, Jönköpings 
universitet, 24 september

Plenty, Stephanie, opponent, dokto-
randseminarium, Olov Aronson, Jönkö-
pings universitet, 22 februari

Plenty, Stephanie, extern expert, Phd 
dissertation, Ilona Markkanen, Univer-
sity of Jyväskylä, 11 juni

Plenty, Stephanie, reservoppo-
nent, PhD dissertation disputation, 
Shahram Mansoory, Stockholms 
universitet, 19 november

Plenty, Stephanie, granskare, Euro-
pean Research Council Starting Grant

Stefánsson, H. Orri, biträdande re-
daktör, British Journal for the Philosop-
hy of Science

Stefánsson, H. Orri, examinator, PhD 
thesis, Australian National University

Strimling, Strimling, expert, ”The 
EDA Technology Foresight Exercise 
will provide a high-level long-term 
vision on multiple possible futures for 
defence, with a special focus of the 
impact of technologies”, 20 mars

Svallfors, Stefan, opponent, Stine 
Hesstvedts doktorsavhandling ”The 
Politics of Expert Advice. A Study of 
Governments’ Use of Public Advisory 
Commissions 1972–2018”, 15 januari

Tersman, Folke, ledamot, styrelsen 
för Vetenskapsrådet, ledamot Kungl. 
Vetenskapsakademien, ledamot i 
SULF:s förbundsstyrelse, samt leda-
mot i styrelsen för Global Challenges 
Foundation
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Böcker 
Cameron, Edward & Emilie Prattico. The 
New Corporate Climate Leadership, Rout-
ledge, Taylor & Francis Group.

Fleurbaey, Marc & Maurice Salles (red.). 
Conversations on Social Choice and Welfa-
re Theory Vol. 1, Springer, Cham.

Hammar, Olle. The Mystery of Inequality: 
Essays on Culture, Development, and Dist-
ributions, Economic Studies 195, Depart-
ment of Economics, Uppsala University.

McMahan, Jeff; Campbell, Tim & Ketan 
Ramakrishnnan (red.). Principles and Per-
sons: The Legacy of Derek Parfit, Oxford: 
Oxford University Press.

Sarnecki, Jerzy & Christoffer Carlsson. 
Introduktion till kriminologi, vol. 2. Student-
litteratur.

Steele, Katie & H. Orri Stefánsson. Bey-
ond Uncertainty: Reasoning with Unknown 
Possibilitites, Cambridge University Press 
(se s. 60 i denna rapport.)

Vetenskapliga artiklar 
och bokkapitel
Akaliyski, Plamen, Welzel, Christian & Jo-
sef Hien. ”A community of shared values? 
Dimensions and dynamics of cultural inte-
gration in the European Union”, Journal of 
European Integration.

Alburez-Gutierrez, Diego; Kolk, Martin 
& Emilio Zhageni. ”Women’s experience 
of child death over the life course: A glo-
bal demographic perspective”, SocArXiv 
Papers.

Andersson, Emil. ”A Theory of Justice – en 
radikal vision om det fullständigt rättvisa 
samhället”, Tidskrift för politisk filosofi 
25:2–3, s. 4–28.

Angell, Kim & Robert Huseby. ”Secession 
and Political Capacity”. Critical Review of In-
ternational Social and Political Philosophy.

Antó, Josep M.; Martí, José L.; Casals, 
Jaume; Bou-Habib, Paul; Casal, Paula; 
Fleurbaey, Marc et al. ”The Planetary 
Wellbeing Initiative: Pursuing the Sustai-

nable Development Goals in Higher Edu-
cation”, Sustainability 13:6:3372.

Arrhenius, Gustaf & Julia Mosquera. 
”Positive Egalitarianism Reconsidered”, 
Utilitas 34:1, s. 1–20.

Arrhenius, Gustaf; Budolfson, Mark & 
Dean Spears. ”Does climate change policy 
depend importantly on population ethics? 
Deflationary Responses to the Challeng-
es of Population Ethics for Public Policy”, 
i Budolfson, Mark; Mcpherson, Tristram 
& David Plunkett (red.), Philosophy and 
Climate Change, Oxford University Press. 

Arrhenius, Gustaf; Bykvist, Krister; Thor-
burn Stern, Rebecca & Folke Tersman. 
”Etiska avvägningar i pandemitider” i Elias-
son, Jonas & Lena Unemo (red.), I en tid av 
pandemi – en ESO–antologi med samhälls-
vetenskapliga reflektioner. Rapport till Ex-
pertgruppen för studier i offentlig ekonomi 
2021:1, Statens offentliga utredningar.

Askanius, Tina & Nadine Keller. ”Murder 
fantasies in memes: fascist aesthetics of 
death threats and the banalization of white 
supremacist violence”, Information, Com-
munication & Society 24:16.

Askanius, Tina. ”‘I just want to be the 
friendly face of national socialism’: The 
turn to civility in neo-Nazism in Sweden”, 
Nordicom Review 42:1, s. 17–35.

Askanius, Tina. ”On Frogs, Monkeys, 
and Execution Memes: Exploring the 
Humor-Hate Nexus at the Intersection 
of Neo-Nazi and Alt-Right Movements in 
Sweden”, Television & New Media 22, s. 
147–165.

Askanius, Tina. ”Women in the Nordic Re-
sistance Movement and their online media 
practices: Between internalised misogyny 
and ‘embedded feminism”, Feminist Media 
Studies.

Asker, Andrea & H. Orri Stefánsson. ”Col-
lective Responses to Covid-19 and Climate 
Change”, Erasmus Journal for Philosophy 
and Economics 14:1, s. 152–166 (special 
issue on covid-19).

Beckman, Ludvig; Gover, Kirsty & Ulf 
Mörkenstam. ”The popular sovereign-
ty of Indigenous peoples: a challenge in 
multi-people states”, Citizenship Studies 
26:1, s. 1–20.

Beckman, Ludvig. ”Democracy”, Oxford 
Research Encyclopedia of Politics.

Beckman, Ludvig. ”Is weak popular sove-
reingty possible?”, i Campos, André San-
tos & Susana Cadilha (red.), Sovereignty 
as Value, Rowman & Littlefield, s. 35–52.

Borghi, Anna M.; Fini, Chiara & Luca 
Tummolini. ”Abstract Concepts and Me-
tacognition: Searching for Meaning in Self 
and Others”, i Robinson, Michael D. & Lau-
ra E. Thomas (red.), Handbook of Embodi-
ed Psychology, Springer, Cham.

Bradley, Richard & Marc Fleurbaey. ”John 
Broome”, i Fleurbaey, Marc & Maurice Sal-
les (red.), Conversations on Social Choice 
and Welfare Theory Vol. 1, Springer, Cham, 
s.115–127.

Bradley, R., Frigg, R., Steele, K., Thomp-
son, E. and Werndl, C. ”Philosophy of Cli-
mate Science”, Routledge Encyclopedia of 
Philosophy.

Bradley, Richard & Joe Roussos. ”Fol-
lowing the Science: Pandemic Policy Ma-
king and Reasonable Worst-Case Scenari-
os”, LSE Public Policy Review 1:4, s. 6.

Brennan, Geoffrey & Hartmut Kliemt. 
”Sugden’s community of advantage”, 
Journal of Economic Methodology, 28:4, 
374–384.

Brennan, Geoffrey, & A.M.C. Waterman. 
”Economics Meets and Peace: Tolstoy's 
Implicit Social Theory”, Independent Re-
view, vol. 25, no. 3, winter 2021, s. 397+. 
Gale Academic OneFile.

Brennan, G. & G. Sayre-McCord. ”Real 
world theory, complacency, and aspira-
tion”, Philosophical Studies 178, 2365–238.

Broome, John. ”How much harm does 
each of us do?”, i Budolfson, Mark; Plun-
kett, David & Tristram McPherson (red.), 
Philosophy and Climate Change, Oxford 
University Press, s. 281–91.

Broome, John. ”Incommensurateness is 
vagueness”, i Andersson, Henrik & Anders 
Herlitz, Value Incommensurability: Ethics, 
Risk, and Decision-Making, Routledge, s. 
29–49.

Broome, John. ”Review of Greta Thunberg: 
'No One Is Too Small to Make a Differen-
ce'”, Society 58.

Budolfson, Mark; Dennig, Francis; Er-
rickson, Frank et al. ”Protecting the poor 
with a carbon tax and equal per capita 
dividend”, Nature Climate Change 11, s. 
1025–1026.

Budolfson, M. & D. Spears. ”Population 
ethics and the prospects for fertility policy 
as climate mitigation policy”, The Journal 
of Development Studies, 57(9), 1499–1510.

Budolfson, M.; Dennig, F.; Errickson, F.; 
Feindt, S.; Ferranna, M.; Fleurbaey, M. 
... & S. Zuber. ”Protecting the poor with a 

Nedan listas artiklar i vetenskapliga tidskrifter, bokkapitel, böcker 
och rapporter som publicerades under 2021 och visar den forskning 
som pågår på institutet. Sådana publiceringar ämnade för framför 
allt forskarsamhället är viktiga för det gemensamma kunskaps- 
byggandet, men på området artificiell intelligens går utvecklingen så 
fort att IFFS forskargrupp valt att också löpande publicera resultat 
på bloggen aifutures.org som därför också finns med här.
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carbon tax and equal per capita dividend”, 
Nature Climate Change, 11(12), 1025–1026.

Budolfson, M. B.; Anthoff, D.; Dennig, 
F.; Errickson, F.; Kuruc, K.; Spears, D. & 
N.K. Dubash, ”Utilitarian benchmarks for 
emissions and pledges promote equity, 
climate and development”, Nature Climate 
Change, 11(10), 827–833.

Budolfson, M.; Dennig, F.; Errickson, F.; 
Feindt, S.; Ferranna, M.; Fleurbaey, M.; ... 
& S. Zuber. ”Climate action with revenue 
recycling has benefits for poverty, inequali-
ty and well-being”, Nature Climate Change, 
11(12), 1111–1116.

Buijsman, Stefan. ”Second-order charac-
teristics don’t favor a number-representing 
ANS”, Behavioural and Brain Sciences 
44:e178.

Buijsman, Stefan. ”The Representations 
of the Approximate Number System”, Phi-
losophical Psychology 34:2, s. 300–317.

Bursell, Moa & Filip Olsson. ”Do we need 
dual-process theory to understand implicit 
bias? A study of the nature of implicit bias 
against Muslims”, Poetics – Journal of Em-
pirical Research on Culture, the Media and 
the Arts 87:101549.

Bursell, Moa; Bygren, Magnus & Micha-
el Gähler. ”Does Employer Discrimination 
Contribute to the Subordinate Labor Mar-
ket Inclusion of Individuals of a Foreign 
Background?”, Social Science Research 
98:102582. 

Bursell, Moa. ”Perceptions of discrimi-
nation against Muslims. A study of formal 
complaints against public institutions in 
Sweden”, Journal of Ethnic and Migration 
Studies 47:5, s. 1162–1179.

Bykvist, Krister. ”How to handle trade-offs 
in pandemics”, Erasmus Journal of Philo-
sophy and Economics 14:1, 2021.

Bykvist, Krister. ”Taking values seriously”, 
Synthese.

Bäckstrand, K.; Kuyper, J. & N. Nasiri-
tousi. ”From collaboration to contestation? 
Perceptions of legitimacy and effective-
ness in post-Paris climate governance”, 
Earth System Governance, 9.

Calderoni, Francesco; Campedelli, Gian 
Maria; Szekely, Aron; Paolucci, Mario & 
Giulia Andrighetto. ”Recruitment into Or-
ganized Crime: An Agent-Based Approach 
Testing the Impact of Different Policies”, 
Journal of Quantitative Criminology.

Campbell, Tim. ”Personal Identity and 
Impersonal Ethics”, i McMahan, Jeff, 
Campbell, Tim, Goodrich, James & Ketan 
Ramakrishnnan (red.), Principles and Per-
sons: The Legacy of Derek Parfit, Oxford: 
Oxford University Press, s. 55–84.

Carlson, Erik; Jedenheim Edling, Magnus 
& Jens Johansson. ”The Significance of 
Tiny Contributions: Barnett and Beyond”, 
Utilitas 33, 488–496.

 
Studie förkastade teori om  
sociala kontakter – fick stor 
uppmärksamhet

Ungefär 150 meningsfulla sociala kontakter, fler än så klarar männ-
iskan inte av enligt en populär teori som lanserades av antropologen 
Robin Dunbar på 1990-talet. Siffran 150, kallad Dunbars tal, basera-
des på sambandet mellan den relativa storleken på den yttre hjärn-
barken och flockstorlekar hos ickemänskliga primater. När forskare 
vid Institutet för framtidsstudier och Stockholms universitet försökte 
upprepa Dunbars analys med moderna statistiska metoder visade det 
sig dock att teorin inte kan stämma. I den nya analysen varierade 
uppskattningarna enormt. De 95-procentiga konfidensintervallen 
sträckte sig mellan 2 och 520 personer. Med andra ord: Det går inte 
att komma fram till en ssiffra med dessa data och metoder. 

– Hela teorin är bristfällig. Dels hanterar inte andra primathjärnor 
information riktigt likadant som människors hjärnor och dels för-
klaras primaters socialitet främst av andra faktorer än hjärnan, som 
vad de äter och vilka som jagar dem, säger Patrik Lindenfors, forskare 
vid Institutet för framtidsstudier, en av författarna bakom studien.

Den svenska studien har fått stor internationell uppmärksamhet 
och ägnades bland annat en artikel i New York Times. Med det ge-
nomslaget kanske forskarnas syfte med studien blir verklighet. 

– Vårt hopp är att man slutar använda Dunbars tal inom vetenskap 
och populärkultur. Konceptet brister både i sin teoretiska grund och 
har inget empiriskt stöd, skriver forskarna i artikeln.   

Artikeln ”‘Dunbar’s number’ deconstructed” är publicerad  
i den vetenskapliga tidskriften Biology Letters. 
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Carlson, Erik; Johansson, Jens & Olle 
Risberg. ”Well-Being Counterfactualist Ac-
counts of Harm and Benefit”, Australasian 
Journal of Philosophy 99: 164–174.

Carlson, Erik; Johansson, Jens & Olle 
Risberg. ”Causal Accounts of Harming”, 
Pacific Philosophical Quarterly.

Cheng, Yen-hsin Alice & Martin Kolk. ”An 
East–West dichotomy? Shifting marriage 
age patterns in Taiwan and Sweden over 
two centuries”, History of the Family, 26(3): 
434–465.

Coffey, D. & D. Spears. ”Neonatal death in 
India: birth order in a context of maternal 
undernutrition”, The Economic Journal, 
131(638), 2478–2507.

Comolli, Chiara; Neyer, Gerda; Anders-
son, Gunnar; Dommermuth, Lars; Falle-
sen, Peter; Jalovaara, Marika; Jónsson, 
Ari;  Kolk, Martin & Trude Lappegård. 
”Beyond the Economic Gaze: Childbearing 
during and after recessions in the Nordic 
countries”. European Journal of Popula-
tion. 37: 473–520.

Comolli, Chiara; Neyer, Gerda; Anders-
son, Gunnar; Dommermuth, Lars; Falle-
sen, Peter; Jalovaara, Marika; Jónsson, 
Ari; Kolk, Martin & Trude Lappegård. 
”Beyond the Economic Gaze: Childbearing 
during and after recessions in the Nordic 
countries”, European Journal of Popula-
tion. 37: 473–520.

Dooley, Kate et al. ”Ethical Choices behind 
Quantifications of Fair Contributions un-
der the Paris Agreement”, Nature Climate 
Change 11:4 (2021), s. 300–305.

Dorrough, Angela Rachael, Froehlich, 
Laura & Kimmo Eriksson. ”Cooperation 
in the Cross-national Context”, Current 
Opinion in Psychology 44, s. 281–285.

Duus-Otterström, Göran. ”Do Offenders 
Deserve Proportionate Punishments?”. 
Criminal Law & Philosophy 15, s. 463–480.

Duus-Otterström, Göran. ”Fair-Play Obli-
gations and Distributive Injustice”, Euro-
pean Journal of Political Theory 20:2, s. 
167–186. 

Edgell, Amanda B.; Boese, Vanessa A.; 
Maerz, Seraphine F.; Lindenfors, Patrik 
& Staffan I. Lindberg. ”The institutional 
order of liberalization”, British Journal of 
Political Science, s. 1–7. 

Eriksson, Kimmo & Irina Vartanova. 
”Vaccine confidence is higher in more 
religious countries”, Human Vaccines & 
Immunotherapeutics.

Eriksson, Kimmo; Dickins, Thomas E. & 
Pontus Strimling. ”Hygiene Norms Across 
56 Nations are Predicted by Self-Control 
Values and Disease Threat”, Current Rese-
arch in Ecological and Social Psychology 
2:100013.

Eriksson, Kimmo; Lindvall, Jannika; Hele-

nius, Ola & Andreas Ryve. ”Socioecono-
mic Status as a Multidimensional Predictor 
of Student Achievement in 77 Societies”. 
Frontiers in Education 6:731634.

Eriksson, Kimmo; Simpson, Brent, & Iri-
na Vartanova. ”The Power of Tolerance vs. 
Unselfishness as a Cultural Determinant 
of Cooperation”, Frontiers in Psychology 
12:678237.

Eriksson, Kimmo; Sorjonen, Kimmo; 
Falkstedt, Daniel; Melin, Bo & Gustav 
Nilsonne. ”Taking reliability into account 

when estimating the effect of higher edu-
cation on intelligence in longitudinal data”, 
PsyArXiv Preprints.

Eriksson, Kimmo; Strimling, Pontus; Gel-
fand, Michele et al. ”Perceptions of the 
appropriate response to norm violation 
in 57 societies”, Nature Communications 
12:1481.

Eriksson, Kimmo; Strimling, Pontus; Gel-
fand, Michele; Wu, Junhui; Abernathy, Je-
red; Akotia, Charity; Aldashev, Alisher; 
Andersson, Per A.; Andrighetto, Giulia et 

”Bara ett skämt”
– humor som redskap i  
normaliseringen av extrema åsikter

Nordiska motståndsrörelsen, NMR, är idag den största och mest 
aktiva aktören inom extrem-högern i Skandinavien. Det är en mi-
litant, nynazistisk organisation som sedan 2017 har som  strategi 
att använda sig av satir för att normalisera sina budskap. Ett sätt är 
”Veckans memer” som lanserades 2017 på sajten Nordfront, och man 
uppmuntrade medlemmar att bidra med egenproducerat material. 

Att använda humor och satir är inte nytt för högerextrema aktö-
rer vare sig i Sverige eller globalt, men idag tar den sig nya former i 
den digitala världen. I Sverige delar NMR och althögern såväl idéer 
och bilder med varandra, något som i synnerhet gäller de så kallade 
Finspångsmemerna – våldsamma skämt om hur ”eliten” ska avrättas 
på allmän plats som hämnd för att ha svikit landet. Memerna spreds 
under valrörelsen 2018 och är ett exempel på effektiv nynazistisk pro-
paganda då de spreds från specialiserade internetforum till allmänna 
kanaler och därmed en större publik. 

– Exemplet med Finspångsmemerna visar att det inte är fruktbart 
att göra för stor skillnad mellan demokratisk och icke-demokratisk 
extremhöger, vilket man ofta gör i policysammanhang. Då missar 
man att de utbyter såväl idéer som symboler och budskap, säger Tina 
Askanius, som gått igenom 634 memer publicerade på Nordfront 
under 2017 och 2018.

– Memer kan se fåniga och ofarliga ut, men vi befinner oss i en 
tid där normer håller på att luckras upp och sådant som fram tills 
nyligen var otänkbart att uttala håller på att normaliseras. Sett i det 
perspektivet är det något som absolut förtjänar mer uppmärksamhet 
från forskarsamhället.

”On Frogs, Monkeys, and Execution Memes: 
Exploring the Humor-Hate Nexus at the 
Intersection of Neo-Nazi and Alt-Right 
Movements in Sweden” i Television & New 
Media, 2021.

FOTO: HÅKAN RÖJDER
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Smittspridningsåtgärder 
måste baseras på etiska 
avvägningar

Beslut om vilka åtgärder som är nödvändiga i kristider, till ex-
empel under en pandemi, kan inte enbart baseras på vetenskap-
liga fakta. Det kräver också juridiska tolkningar och svåra etiska 
avvägningar. En expertmyndighet som Folkhälsomyndigheten, 
som ska göra sådana avvägningar behöver därför ett etiskt råd, 
skriver Gustaf Arrhenius, Krister Bykvist, Rebecca Thorburn 
Stern och Folke Tersman i kapitlet ”Etiska avvägningar i pande-
mitider” i antologin I en tid av pandemi – en ESO-antologi med 
samhällsvetenskapliga reflektioner.  

Krister Bykvist presenterade kapitlet under seminariet ”Be-
höver Folkhälsomyndigheten ett etikråd?” som arrangerades 
av Institutet för framtidsstudier och ESO i maj 2021. Deltog 
gjorde representanter från Socialdepartementet, Statens medi-
cinsk-etiska råd och Folkhälsomyndigheten, bland andra stat-
sepidemiologen Anders Tegnell.

Några av de moraliska frågor författarna tar upp handlar om 
att väga individens frihet mot en minskad smittspridning, att 
väga de skador mot liv och hälsa som följer av sjukdomen mot 
de skador mot liv och hälsa som följer av hårda restriktioner, 
rättvisa gällande tillgång till skydd mot smitta och vaccinpri-
oritering, och olika former av risk-
hantering. 
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Att hantera osäkerhet

En bilförare må inte vara medveten om exakt när och var en grop i vä-
gen kommer att dyka upp, men det är ändå möjligt att förbereda sig på 
att en sådan kan dyka upp och därmed reagera på ett förnuftigare sätt 
när den väl är där. Detta, förmågan att resonera om det ännu ej kända 
för att bli bättre på att möta det okända, är något som beslutsteorin i 
filosofin – till skillnad från ekonomin och datavetenskapen – tidigare 
inte har befattat sig med i någon större utsträckning. 

Detta vill filosoferna Katie Steele och Orri Stefánsson ändra på 
med boken Beyond Uncertainty som under 2021 gavs ut av Cambridge 
University Press.

– Vi fattar alla beslut, vissa med betydande konsekvenser, trots att 
vi inte har alla fakta på bordet eller ens känner till vilka fakta vi borde 
ta hänsyn till. Men att navigera i situationer av begränsad medveten-
het utgör en viktig aspekt av hur vi resonerar om saker, liksom vår 
förmåga att öka medvetenheten om just dessa osäkerheter, säger Orri 
Stefánsson.

I boken konstaterar författarna att 
beslutsteorin idag inte tar hänsyn till 
att den person som ska fatta ett beslut 
faktiskt kan utöka sin medvetenhet om 
de osäkerheter som kan omgärda det. 
Det gör att den inte är så användbar som 
man skulle önska när man söker hjälp 
att fatta beslut i akuta frågor som rör 
till exempel klimatförändringar och art-
död. Att formulera en beslutsteori som 
kan omfatta resonemang som sträcker 
sig bortom alla osäkerheter må vara som 
att söka efter en helig graal, men icke 
desto mindre en viktig utmaning.
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Spännande möten mellan  
forskning och konst
Staffan Julén

Institutet har sedan 2018 varit hemvist åt 
projekt inom konstnärlig forskning – stu-
diet  av konstnärliga processer och verk-
samheter som ofta bedrivs av  konstnärer 
med utgångspunkt i deras kunskaper och 
erfarenheter. Som all forskning på institutet 
är även den konstnärliga tvärvetenskapligt 
integrerad i institutets forskningsprogram.  
Under 2021 bedrevs två sådana projekt vid 
institutet finansierade av Vetenskapsrådet: 
Den värsta lögnen är den dokumentära – vad 
innebär ett subjektivt dokumentärfilmsspråk i 
post-sanningens tid? samt Uppdrag: Konstnär-
lig chef. Inom ramen för det första hölls flera 
författarsamtal i samarbete med Rikstolvan 
under sommaren, se under rubriken Publika 
seminarier. Det kommer att avslutas under 
hösten 2022 med en premiär av filmen Kär-
lek på svenska, en utställning, boksläpp samt 
en serie seminarier på Liljevalchs Konsthall. 

Förutom den konstnärliga forskningen 
har institutet under 2021 genomfört en rad 
samarbeten mellan konst och forskning som 
ett led i en strävan att skapa plattformar där 
dessa två världar kan mötas på ett fruktbart 
sätt. Ett av dessa är samarbetet mellan konst-
närsduon Bigert & Bergström och forskar-
gruppen inom forskningsprogrammets tema 
”Framtida generationer” kring den monu-
mentala skulpturen Tipping Point. Tipping 

Point är ett multikonstverk som visualiserar 
de komplexa interaktionerna mellan våra 
beslut idag och livsvillkor och klimatföränd-
ringar i framtiden. Skulpturen visades under 
sommaren i ett frölager på Österlen, drog 
över tvåtusen besökare och fick stort genom-
slag i såväl riksmedia som lokalpress. Projek-
tet är ett lyckat exempel på hur  konst och 
forskning kan korsbefrukta och inspirera till 
nya perspektiv. Detta ömsesidiga utbyte blev 
som tydligast på plats där forskarna själva 
fick interagera med konstverket. Några av 
institutets klimatforskare som under året 
stått i dialog med konstnärerna kring verkets 
frågeställingar, deltog på plats i samband 
med invigningen och filmades på skulptu-
rens plattformar. Där och då kunde också 
konstnärer och publik ta del av forskarnas 
presentationer. Projektet blev ett lyckat sätt 
att bjuda in forskare till konstvärlden och 
vice versa. Projektet fortsätter under somma-
ren 2022 under miljökonferensen Stockholm 
+50 då institutet i samarbete med FORMAS, 
Global Challenge Foundation och Lilje- 
valchs Konsthall visar verket på Djurgården. 
Utställningen kommer att kompletteras med 
publika forskarsamtal inne på Liljevalchs 
Konsthall. 

Under året genomfördes också ett samar-
bete med Dramaten under namnet ”Perfor-

Covid 19-pandemin satte fortsatt prägel på kommunikationen under första delen 
av året, med en rapport om överdödlighet i covid-19 i Sverige och debattartiklar 
om etiskt råd till Folkhälsomyndigheten och rimligheten i att införa vaccinpass. 
Medierapporteringen har också fortsatt röra sig mycket kring problemen med 
organiserad brottslighet, och en rapport om kvinnor i våldsamma miljöer pre-
senterades under våren. Två stora kommunikationsprojekt fick ordentligt med 
uppmärksamhet; konstnärsprojektet Tipping Point (läs mer om den i Staffan 
Juléns text nedan) och boken Klimat och moral som samlade texter från flera av 
forskarna i projektet ”Klimatetik och framtida generationer”. Precis som tidigare 
år har många forskare deltagit i en mängd olika sammanhang för att med sina 
kunskaper bidra till det offentliga samtalet, uppmärksamma felaktigheter och 
föra fram nya perspektiv på aktuella samhällsfenomen.

FOTO: CATO LEIN
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Forskare ur  projektet Klimatetik och framtida generationer på plats i Tipping Point. Från vänster: Gustaf Arrhenius, 
Joe Roussos, Malcolm Fairbrother och Katharina Berndt Rasmussen.

Publika seminarier
De flesta seminarier som arrangerades under 2021 hölls online som en följd av 
pandemin, men några av dem kunde genomföras som hybrid. De flesta spelades 
in och finns att ses på IFFS Play och på institutets youtube-kanal.

2021-03-31

Överdödlighet och dödlighet i 
covid-19 i Sverige under 2020
Online.

På onsdag den 31 mars släpptes rapporten 
Överdödlighet och dödlighet i covid-19 i Sveri-
ge under 2020 som togs fram av Institutet för 
framtidsstudier på uppdrag av Folkhälsomyn-

digheten. Rapporten presenterades av huvud-
författaren Martin Kolk, docent i demografi och 
forskare vid Institutet för framtidsstudier.   

Rapporten använder både Statistiska centralby-
råns statistik på samtliga dödsfall, och statistiken 
från Folkhälsomyndigheten på dödsfall i covid-19 
för att studera dödlighet och överdödlighet i oli-
ka åldersgrupper och regioner i Sverige.  

mance workshop”. Även här skedde ett prak-
tiskt utbyte mellan forskare och konstnärer 
där teatern skapade två föreställningar uti-
från den forskning som bedrivs på institutet 
om demokratins utmaningar och begräns-
ningar. I föreställningarna bjöds publiken 
in till praktiska övningar om demokratisk 

representation, avgränsningsproblem och 
värdegrunder. Samarbeten som de här, där 
metoder från konstvärld och forskning ska-
par ett givande samspel är exempel på hur  
blandningen av konst och forskning kan 
leda till viktiga lärdomar för båda grupper. 



707070

Medverkande: Martin Kolk, Gunnar Anders-
son, Kristoffer Örstadius och Gustaf Arrhenius 
(moderator).

2021-04-16

Kvinnor i våldsamma miljöer
Online.

Hur ser kvinnors roll i våldsbejakande extremism 
ut? Vad kan registerdata berätta om deras en-
gagemang och roll i extremistiska miljöer? In-
stitutet för framtidsstudier tog på uppdrag av 
Nordiska ministerrådet fram rapporten Women 
in violent extremism in Sweden. Rapporten byg-
ger på analyser av registerdata om bland annat 
brottslighet, hälsa, utbildning och jämför kvinnor 
i våldsbejakande extremistiska miljöer med tre 
olika referensgrupper: biologiska systrar, män i 
våldsbejakande extremistiska miljöer och kvin-
nor som finns i kriminella miljöer.

Rapporten är skriven av Hernan Mondani, Amir 
Rostami, Tina Askanius, Jerzy Sarnecki och 
Christofer Edling.

Medverkande utöver rapportförfattarna 
ovan: Ann-Sofie Hermansson, Ahn-Za Hag-
ström och Jonas Trolle.

2021-04-22

Offentliga samtal: Det nya  
paret – när, hur och till vad 
ska en partner användas?
I samarbete med Vetenskapsrådet. Online.

Parrelationen som investeringsobjekt eller an-
vändningsområde befinner sig i snabb utveck-
ling. Föräldraskap, sex, arbetsordning, migration, 
sällskap, ekonomisk trygghet eller religiöst väl-
signad livsform – de klassiska skälen att bilda par 
har påverkats starkt av samtida strukturföränd-
ringar: bioteknologisk utveckling, sekulariserad 
familjejuridik, globaliserad arbetsmarknad, ökad 
migration, medieoptimerad dejtingkultur och 
sexualitetens normförändringar.

Samtidigt visar forskning att vi gifter oss hög ut-
sträckning. Vad beror det på? Nykonservatism? 
Eller tvärtom att möjligheten sekulariserats och 
de juridiska arrangemangen liberaliserats? Vad 
är ett par? Hur förändras samhälle och kultur 
när livsprojekten barn och kärlek allt oftare är 
åtskilda från början? Vad ska en modern rela-
tion leverera – intimitet, reproduktion, trygghet, 
pengar? Och hur har synen på relationsskapan-
de förändrats med tiden?

Medverkande: Ann-Zofie Duvander, Emma 
Engdahl, Helena Granström, Kalle Norwald, 
Carola Sörgjerd och Helena Bornholm (mode-
rator).

2021-04-22

Offentliga samtal: Expertis  
vs politik i osäkerhetens tid
I samarbete med Vetenskapsrådet. Online.

Tjugotalet inleddes med en idéomtumlande glo-
bal turbulens som har satt relationen mellan ex-
pertis och politik i fokus. Under Storbritanniens 
utträde ur EU hördes kommentarer om att ”vi 
har fått nog av experter” och i det amerikanska 
presidentskapet som slutade i stormningen av 
USA:s kongress prioriterades lojalitet framför ex-
pertis i den politiska rådgivningen. Även under 
den pågående pandemin har spänningen mellan 
expertis och politik ofta blivit laddad. Ibland av-
färdas experternas råd till förmån för ogrundade 
antaganden och påståenden, medan politikerna 
på andra håll kritiseras för att gömma sig bakom 
experternas bedömningar och inte ta sitt ansvar.

Men vad är egentligen en ”expert” och vad är 
det för kunskap en sådan har? Hur ska en bra 
avvägning mellan politisk vilja och sakkunskap 
se ut? Ska vetenskapen överhuvudtaget försö-
ka påverka politiken? Bestämmer experterna för 
mycket eller för lite? Och vad ska politikerna göra 
när experterna inte är överens utan kanske är 
radikalt oeniga om vad som bör göras?

Medverkande: Åsa Lundqvist, Lena Wahl-
berg, Urusula Berge, Tomas Kåberger, Isabella 
Lövin och Folke Tersman (moderator).

2021-05-10

Boksläpp: Tänkande  
maskiner
I samarbete med Fri Tanke. Online.

AI är på god väg att revolutionera vår värld. Ut-
vecklingen för med sig mycket gott, men också 
problem och risker. Redan i dag diskuteras de 
polariserande filterbubblor och falska nyheter, 
den massövervakning, automatiserade diskri-
minering och spridning av militär teknik som 
riskerar följa i AI-utvecklingens spår. Men de 
allra mest avgörande frågorna rör den artificiella 
intelligensens definitiva genombrott.

Vad händer om vi lyckas skapa en maskin som 
övertrumfar mänsklig allmänintelligens? Kan vi 
då behålla kontrollen över maskinerna? 

Överdödlighet och dödlighet i 
covid-19 i Sverige under 2020

Martin Kolk
Sven Drefahl

Matthew Wallace
Gunnar Andersson
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I Tänkande maskiner (Fri tanke, 2021) diskuterar 
Olle Häggström, professor i matematisk statistik 
den angelägna och bitvis mycket kontroversiella 
forskning som börjat ta sig an de framtidsfrågor 
AI väcker.

Medverkande: Olle Häggström, Emma 
Engström, Karim Jebari, Gustaf Arrhenius och 
Christer Sturmark (moderator).

2021-05-25

Behöver Folkhälsomyndig- 
heten ett etikråd? Etiska  
avvägningar i pandemitider
Online.

För att myndigheter ska klara av att hantera 
plötsligt uppkomna kriser likt covid-19-pandemin 
krävs fakta. Om hur sjukdomen sprids och hur 
den bör behandlas. Men fakta är inte tillräckli-
ga. Myndigheter måste också göra avvägningar 
mellan olika värden. Minskad smittspridning ska 
ställas mot inskränkt frihet och isolering, liv ska 
ställas mot liv i avvägningen om vilka som ska 
prioriteras i vården, räddade liv nu ska ställas 
mot det långsiktiga lidandet av en ekonomisk 
depression. Enbart fakta kan inte berätta för 
oss hur vi bör handla.

En expertmyndighet som Folkhälsomyndighe-
ten som ska göra dessa avvägningar behöver 
därför ett etikråd. Det menar Gustaf Arrhenius, 
Krister Bykvist, Rebecca Thorburn Stern och 
Folke Tersman i kapitlet ”Etiska avvägningar i 
pandemitider” som ingår i antologin I en tid av 
pandemi utgiven av ESO – Expertgruppen för 
studier i offentlig ekonomi.

Medverkande: Anders Tegnell, Göran Collste, 
Maja Fjaestad, Gustaf Arrhenius, Krister 
Bykvist, Rebecca Thorburn Stern och Folke 
Tersman (moderator).

2021-06-04

CUSP: Controlling corruption. 
The social contract approach
I samarbete med Swedish Collegium for  
Advanced Sutdy. Online.

Sedan slutet av 1990-talet har forskning konsta-
terat att korruption har en negativ inverkan på 
människors välmående. Det här har resulterat 
i en tydlig ökning av olika anti-korruptionsinitia-
tiv, men effekten av dessa har dock sällan varit 
annat än till besvikelse.

I boken Controlling corruption: The social con-
tract approach menar Bo Rothstein att detta 
misslyckande kan förklaras av tre faktorer. För 
det första har korruptionsproblemet som be-
grepp inte utretts tillräckligt. För det andra har 
problemet placerats i fel sammanhang. Och, 
för det tredje, den övergripande teori som har 
dominerat anti-korruptionsinitiativen bygger på 
allvarliga missuppfattningar om problemets na-
tur. I boken presenterar han därför ett nytt sätt 
att begreppsliggöra korruption och en ny teori.

Medverkande: Bo Rothstein och Christina 
Garsten (moderator).

2021-07-19

Invigning: Tipping Point
Skånefrös magain, Hammenhög.

Den 19 juni invigdes skulpturen Tipping Point 
i Skånefrös magasin i Hammenhög av Gustaf 
Arrhenius, vd på Institutet för framtidsstudier. 
Skulpturen kunde ses i aktion 19–25 juli.

Tipping point är en performativ skulptur av konst-
närsduon Bigert och Bergström som består av 
fyra roterande vipparmar med plattformar. På 
dessa utspelar sig scener representerande olika 
geografiska platser, kultur, forskning och fram-
tidsvisioner. Skulpturen visualiserar de komplexa 
interaktionerna mellan å ena sidan våra beslut 
idag och å andra sidan livsvillkor och klimatför-
ändringar i framtiden. Se bild på s. 69.

Medverkande: Gustaf Arrhenius

Isabella Lövin i panelen på seminariet ”Expertis vs politik i osäkerhetens tid” som hölls 
tillsammans med Vetenskapsrådet.
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2021-07-24–25

Att göra konst av  
dokumentärt material
I samarbete med Rikstolvan. 
Rikstolvan 34 i Järrestad.

Rikstolvan bjuder in fyra aktuella författare till 
samtal. Evenemanget utgör en del av Staffan 
Juléns forskningsprojekt ”Den värsta lögnen är 
den dokumentära”.

De fyra författarna Johan Croneman, Lone Abu-
ras, Elin Cullhed och Philomène Grandin bjuds 
in att utifrån sina egna verk belysa gränslandet 
mellan autofiktion, fiktion och biografi och disku-
tera vad dessa genrebestämningar innebär. Hur 
långt kan/får/vill man gå i sin egen berättelse om 
sitt liv? Stämmer det att man kan tillåta sig en 
större frihet i en berättelse om verkliga personer 
om man kallar den för roman? Vilken slags frihet 
möjliggörs? Vilka regler och principer finns att 
följa för fiktion respektive dokumentär? Vilka för-
ändringar i verkligheten som berättelsen bygger 
på är möjliga och vilka är inte möjliga? Varför?

Samtalen leddes av författaren Marit Kapla.

Medverkande: Lone Aburas, Elin Cullhed, 
Philomène Grandin och Marit Kapla (modera-
tor).

2021-08-14

Därför demokrati. Författar-
samtal med Åsa Wikforss
I samarbete med Rikstolvan. 
Rikstolvan 34 i Järrestad.

I boken Därför demokrati argumenterar Åsa 
Wikforss för kunskapens centrala betydelse i 
ett fungerande folkstyre. Kunskapen krävs för 
att vi ska kunna granska den förda politiken, 
uppnå våra mål, fatta välgrundade beslut och 
hantera oenighet. När konspirationsteorier, 
kunskapsmotstånd och känsloladdad retorik 
tar över riskerar demokratin att försvagas och 
på sikt gå under. 

Medverkande: Åsa Wikforss, Carl Tham och 
Rolf Almström.

2021-09-16

Boksläpp: All makt åt folket
I samarbete med Fri Tanke. 
Finlandshuset, Stockholm.

Att all politisk makt utgår från det folkvalda par-
lamentet är den självklara utgångspunkten i 

en demokrati. Men principen åberopas också 
när populistiska röster höjs mot det politiska 
”etablissemanget”. Vilka är egentligen ”folket” 
i folkstyret?

I All makt åt folket visar statsvetaren Ludvig 
Beckman vad som står på spel i försöken att 
uttolka demokratins mest grundläggande prin-
cip. För att presentera boken har vi bjudit in två 
erfarna publicister till en diskussion om folksu-
veränitet tillsammans med Beckman. 

Medverkande: Ludvig Beckman, Åsa Lin-
derborg, Mats Svegfors och Gustaf Arrhenius 
(moderator).

2021-09-23

The EU project Open Days: 
The AMIF Project ”The  
Subjective Integration 2”
I samarbete med World Values Survey. Online.

Syftet med detta projekt är att ge de migranter 
som kommer till Sverige som kvotflyktningar 
eller för familjeförening information om Sverige 
innan deras ankomst i sitt nya land. De intervju-
as av forskarteam på plats i Jordanien, Turkiet, 
Egypten, Libanon och Sudan, och en app intro-
duceras som presenterar Sverige. Två filmen, en 
kort och en lite längre, presenterar Sverige. Fil-
merna är på arabiska och på svenska, fler språk 
kommer att komma. En rik lista med länkar ges 
också för att ge respondenterna möjlighet att 
lära sig mer om Sverige inför sin ankomst.

Medverkande: Bi Puranen.

Åsa Wikforss i samtal med Carl Tham om boken Därför demokrati.



737373

2021-09-23

Ny studie av migranters syn 
på Värmland och Sverige
I samarbete med Region Värmland och World 
Values Survey. Online.

Hur upplever migranterna själva sitt nya hem-
land? Hur ser de på utbildning och arbete? Det 
är några av de frågor som ett unikt forsknings-
projekt i Värmland ger svar på.

Forskningsteamet har på djupet tagit reda på 
hur migranter som kommit till Värmland ser på 
sin livssituation. I ett webbsänt seminarium pre-
senterar forskningsledaren Bi Puranen resulta-
ten från ett flerårigt projekt om migranters vär-
deringar som bland annat finansierats av Region 
Värmland. Sammanlagt har fler än 2 500 av de 
cirka 20 000 utomeuropeiska migranter som bor 
i Värmland intervjuats. I vilken kommun trivs mig-
ranterna bäst? I vilken utsträckning umgås man 
med svenskar? Vad är man själva beredda att 
göra för att bli anställningsbara? Det är bara någ-
ra av alla de frågor som ställts i undersökningen 
som är den första i sitt slag som genomförts i en 
samlad region i Sverige.

Medverkande: Bi Puranen, Jim Frölander och 
Brita Zetterlund.

2021-09-26

Bokmässan: Hur ska vi leva 
när allt står på spel?
Bokmässan i Göteborg.

Pandemin har påvisat vår kraft att agera mot ge-
mensamma hot. På tur står nu de mycket större 
uppgifterna: hoten mot klimatet och den biolo-
giska mångfalden. I snart ett halvt sekel har jour-
nalisten Henrik Ekman bevakat miljöområdet. 
Hans bok Naturen vi ärvde är en miljöresa som 
startar när Rachel Carson öppnade världens 
ögon med Tyst vår 1962. Var har vi landat idag? 
Vad är yta, och vad är på riktigt när klimatde-
batten svämmar över av identitetsmarkörer som 
”eko”, ”grönt”, ”smart” och ”hållbart”? Och hur 
tänker en vetenskapligt skolad filosof om hur vi 
ska leva när allt står på spel? 

Medverkande: Karim Jebari, Henrik Ekman 
och Magnus Linton (moderator).

2021-10-15

Digital idag: AI och  
framtidens arbetsliv
Online.

Hur kommer artificiell intelligens, AI, att påverka 
framtidens arbetsliv? Lyssna på ett samtal mel-
lan tre forskare: en ekonom, en filosof, och en 
sociolog, när de pratar om hur AI:s intåg i arbets-
livet kommer att se ut. Vilka jobb och uppgifter 
är det som kommer att automatiseras? Vad är 
det som begränsar automatiseringen och hur 
blir arbetslivet tillsammans med de nya digitala 
kollegorna?

Medverkande:

Moa Bursell, Karim Jebari och Sebastian Kra-
kowski (moderator).

2021-11-26

Offentliga samtal: Avdemo-
kratisering? Hur demokratier 
urholkas och vad vi kan göra 
åt det
I samarbete med Vetenskapsrådet.
Musikaliska, Stockholm.

Under lång tid syntes demokratin säkerställd i vår 
del av världen och på global frammarsch. Men 
sedan några år tycks utvecklingen gå i motsatt 
riktning. Det är inte bara de nya demokratierna 
som visat sig sköra. Även i sedan länge etable-
rade demokratier finns påtagliga varningstecken 
i form av sjunkande politisk tilltro och ökande 
stöd för auktoritära tendenser och partier. I EU 
talas för första gången på allvar om att utesluta 
medlemsländer som inte längre uppfyller kraven 
om att vara demokratiska.

Katarzyna Jezierska pratar om civilsamhällets roll i demokratiserings- och avdemokratiserings-
processer på seminariet ”Offentliga samtal: Avdemokratisering? Hur demokratier urholkas och 
vad vi kan göra åt det”.
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Men hur påtagliga är hoten mot demokratin? Hur 
går det till när länder avdemokratiseras? Finns 
det skäl att befara en icke-demokratisk utveck-
ling även i ett land som Sverige och hur skulle 
en sådan process kunna se ut? 

Medverkande: Staffan Lindberg, Katarzyna Je-
zierska, Christer Nylander, Anna Sundström och 
Peter Örn. Moderator: Folke Tersman.

2021-11-26

Offentliga samtal: Kulturens 
chefer – kaxigt fria eller med 
mössa i hand?
I samarbete med Vetenskapsrådet.
Musikaliska, Stockholm.

Ann-Sofie Köping Olsson och 
Carolina Frände under semina-
riet ”Kulturens chefer – kaxigt 
fria eller med mössa i hand?”.

Få sektorer har tagit så stor skada under pande-
min som kulturen. När dess ledare nu förbere-
der sig för återfyllda hus reser sig ett stort antal 
frågor om makt och beroende, kreativitet och 
konstnärlig frihet. Enligt Linda Zachrisson, som 
leder regeringens utredning ”Återstart för kultu-
ren”, har pandemin både blottlagt och förstärkt 
ett antal brister som länge präglat kultursektorn. 
Samtidigt har det aldrig östs så mycket statliga 
medel över kulturen som under pandemin. I fyra 
riktade krispaket har miljarder delats ut till sto-
ra och små aktörer och i regeringens aktuella 
budget ligger ett rekordstort återhämtningsstöd 
till ”kulturen”.

Medverkande: Carolina Frände, Ann-Sofie 
Köping Olsson, Dritëro Kasapi, Magdalena 
Malm och Lina Sjöquist. Moderator: Helena 
Bornholm.

Arrhenius, Gustaf, Tipping point invigning, 
Rikstolvan, 27 juli

Arrhenius, Gustaf, Tipping point med forskare, 
Rikstolvan, 27–28 juli

Beckman, Ludvig, Rösträtten som mänsklig rät-
tighet, Karlstads Humanistiska Förening, 20 april

Beckman, Ludvig, Rösträttsåldern, Rädda 
Barnen, 10 maj

Forskare pratar forskning
Många av våra forskare berättade om sin forskning i andra sammanhang än de 
institutet anordnade och där de når en publik utanför akademin. Nedan följer en 
lista över sammanhang där de har hållit föredrag eller medverkat i paneler.

Beckman, Ludvig, Threats against democracy, 
Union to Union, 10 september 

Beckman, Ludvig, The right to vote and 
democracy, Bokmässan, Sveriges Riksdag, 23 
september

Beckman, Ludvig, All makt åt folket, Demokratin 
100-år, Göteborgs stadsbibliotek, 13 november

Beckman, Ludvig, All makt åt folket, Värmdö 
gymnasium, 29 november
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Beckman, Ludvig, Threats against 
democracy, Örebro universitet, 1  
december

Beckman, Ludvig, All makt åt folket, 
Östra Göinge kommun, 16 december 

Berndt Rasmussen, Katharina, 
”Jakten på våra omedvetna fördomar”, 
Folkbildarforum 2021, Bildningsförbun-
det Östergötland, 27 april

Berndt Rasmussen, Katharina, 
Tipping point med forskare, Rikstolvan, 
27–28/7

Bursell, Moa, AI, Unconscious Bias, 
Discriminaiton, Volvo Cars, 2 september

Bykvist, Krister, expert, Etiska avväg-
ningar i pandemitider, Workshop om 
efterlevnad av pandemirestriktioner, 
Försvarshögskolan/Regeringskansliet, 
29 mars

Bykvist, Krister, ”Climate Ethics and 
Future Generations”, presentation för 
Umeå University Group, 21 oktober

Bäckstrand, Karin, paneldeltagare, 
Pandemi och klimatkris, Almedalen,  
5 juli

Bäckstrand, Karin, expert, svenska 
delegationen för FN High Level Political 
Forum (HLPF), 5–13 juli

Bäckstrand, Karin, keynote, Ett år kvar. 
Klimatpolitiken i valet, Hagainitiativet,  
13 september

Edling, Christofer, talare, MSB Webbi-
narium om våldsbejakande extremism i 
Sverige, Myndigheten för samhällskydd 
och beredskap, 26 oktober

Ekholm, Anders, Liberalernas hälso- 
och sjukvårdsgrupp inkl. riksdagsgrupp, 
13 januari 

Ekholm, Anders, Digital well Arena, 
Värmland, 25 januari 

Ekholm, Anders, Essity personalmöte, 
11 februari 

Ekholm, Anders, Uppsala universitet, 
Institutionen för Folkhälso- och vårdve-
tenskap 12 februari

Ekholm, Anders, Chefens dag i Linkö-
pings kommun, 13 februari 

Ekholm, Anders, Moderata sjukvårds-
nätverket, 20 februari

Ekholm, Anders, Astma- och allergiför-
bundet, 17 mars 

Ekholm, Anders, Chefsdag i region 
Blekinge, 18 mars

Ekholm, Anders, Vårdförbundet,  
20 april

Ekholm, Anders, Panel på Reformklub-
ben, 21 april

Ekholm, Anders SKR alla förtroende-
valda, 22 april

Ekholm, Anders, Stiftelsen Compare, 
28 april

Ekholm, Anders, Samhället efter pan-
demin, Miljöpartiets riksdagsgrupp,  
10 maj 

Ekholm, Anders, moderator, Vitalis,  
18 maj

Ekholm, Anders, Folkhälsa, Vitalis,  
19 maj 

Ekholm, Anders, AI, Vitalis, 20 maj 

Ekholm, Anders, Vacciner, Vitalis,  
20 maj 

Ekholm, Anders, Vårdförbundet Öster-
götland, 20 september

Ekholm, Anders, Stiftelsen Compare, 
7 oktober

Ekholm, Anders, Novo nordisk,  
27 oktober 

Ekholm, Anders, Roche AB, 1 novem-
ber

Ekholm, Anders, KPMG, 23 november

Engström, Emma, Framtidens kommu-
nikation – Hur kommer AI att påverka 
vårt arbete?, Forum för forskningskom-
munikation, 4 april

Engström, Emma, Framtidens jobb 
– 101 yrken vi kommer att behöva i ett 
hållbart Sverige, Klimatklubben och 
Våra barns klimat, 8 april

Engström, Emma, AI solving sustaina-
bility challenges: SDG 2030, Women in 
AI Sweden, 15 juni

Engström, Emma, Guilty Not Guilty, 
paneldiskussion om en film av Karin 
Wegsjös och Eva Krutmeijer, Zita Bio 
tillsammans med RJ, 10 juni

Fairbrother, Malcolm, Universal Obli-
gations for Sustainability, Sejong Youth 
Forum, Sejong City Office of Education, 
12 juli

Fairbrother, Malcolm, Tipping Point 
med forskare, Rikstolvan 27–28/7

Fairbrother, Malcolm, Universal Obli-
gations for Sustainability, Sejong City 
Office of Education, 28 juli

Fairbrother, Malcolm, presentation 
för Socialdemokraterna Umeå, to Umeå 
Social Democrats, municipal executive 
board and the board of directors in 
Umeå, including ”thoughts on the green 
industrialization in this region”,  
15 november

Fairbrother, Malcolm, ”Policy Planning 
Workshop: inspiring climate action in 
your local community”, 26 november

Falkenström, Erica, Svensk pandemi-
beredskap i organisationsetisk belys-
ning, SLS och SLF: Etikdagen 2021,  
29 november

Frände, Carolina, Teatern som företag, 
Dramatens Artistklubb, 25 maj

Frände, Carolina, Öppna rum: Kreativ 
friktion: Varför gör motstånd att vi tänker 
nytt?, Volante förslag/Konsthallen Acce-
lerator, 23 oktober 

Gunnarson, Carina, Den politiska 
situationen i Frankrike, Rotary Miles, 
Lidingö, 1 oktober

Amir Rostami pratar om organiserad brottslighet inför budgetavdelningen på Finansdepartementet 
som besökte institutet som en del av sina personaldagar under hösten.
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Gunnarson, Carina, talare, Överskrida 
gränser i socialt arbete. Myndigheters 
samverkan i Södertälje, delrapport, Sö-
dertälje kommunfullmäktige, 11 oktober

Hammar, Olle, ”Hur mycket anpassar 
invandrare sina värderingar till det nya 
hemlandet?”, SNS Seminarium, 25 
november

Jebari, Karim, FRAMÅT, Hur går vi vida-
re?, Folk och Kultur, 12 februari

Jebari, Karim, AI inom välfärden, 
begränsningar och möjligheter, Vision/
Feministisk digitalisering, 21 april

Jebari, Karim, De-extinction and bio-
diversity, Människans välbefinnande/
Naturvårdsverket, 20 oktober

Jebari, Karim, Three scenarios on the 
future of work, Nordisk Stiftelsekonfe-
rens, Riksbankens Jubileumsfond,  
12 november

Jebari, Karim, ”The future of war”, 
Bellum, Filmhuset/Folkets bio/Svenska 
Freds, 21 november

Jebari, Karim, Vilken typ av lärande 
kommer vi att behöva i framtiden?, Inter-
netdagarna, Tekniska museet/RISE,  
23 november

Jebari, Karim, ”The future of work”, 
Digitopia opening event, Arbetets muse-
um i Norrköping, 21 december

Jylhä, Kirsti, talare, Psykologin bakom  
klimatskepticism och klimatförnekelse, 
Caféafton med Ingenjörer för Miljön,  
3 februari

Jylhä, Kirsti, panelist, Akademisk frihet i 
Sverige, SULF, 21 oktober

Kolk, Martin, föredragare, Överdödlig-

het och dödlighet i covid-19 i Sverige 
under 2020, IFFS, 31 mars

Krakowski, Sebastian, ”AI och männ-
iskan i samverkan”, Moderata, Uppsala, 
februari

Krakowski, Sebastian, ”AI i organi-
sationer – vad säger forskningen?”, 
Ekonomistyrningsverket, maj

Krakowski, Sebastian, värd och talare, 
”Becoming a data-driven organization,” 
Stockholm School of Economics Execu-
tive Education, juni

Krakowski, Sebastian, ”How human 
beings and algorithms can collaborate 
to make better decisions”, AI+ @Sweco 
Group, september

Krakowski, Sebastian, modererade 
”Human-algorithmic collaboration: 
What are we currently learning about AI 
hybridity in the workplace?”, Handels-
högskolan i Stockholm, Digital@Idag/
Digital Day, oktober

Krakowski, Sebastian, ”Does AI Bring 
Radical Change to the FinTech Sector?”, 
WASP-HS, 5 oktober

Krakowski, Sebastian, co-chair, ”Does 
AI bring radical change to the FinTech 
sector?”, WASP-HS Community Refe-
rence Meeting, oktober

Linton, Magnus, Att berätta med 
vetenskap, Folkuniversitetets kurs i 
akademiskt skrivande

Linton, Magnus Text, teknik, ton – att 
skriva berättande om fakta, Stockholms 
Stadsmuseum, 6 maj

Linton, Magnus, Klimat och moral, 
Bokmässan (Svenska kyrkan), 24 sep-
tember 

Linton, Magnus, Hur ska vi leva när allt 
står på spel?, Bokmässan (NoK/Nor-
stedts), 26 september

Linton, Magnus Folkstyre vs klimat – 
Har vi tid med demokrati?, Whippet Lab, 
30 september

Linton, Magnus, Dö för klimatet, SVT 
Utrikesbyrån, 12 oktober

Linton, Magnus, Klimat, moral, under-
hållning, Stockholms Litteraturmässa, 4 
december 

Plenty, Stephanie, talare, Hur ser unga 
på sin framtid?, Fores – Framtidens 
integration 2021, Fryshuset (Stockhom) 
och online, 6 maj

Rostami, Amir, Vittnen och rättssä-
kerhet – ett panelsamtal. Ett samtal 
kring rättssäkerhet och bevisproblem 
under ledning av Brottsofferjouren 
Sveriges förbundsordförande Sven-Erik 
Alhem tillsammans med generalsekre-
teraren i Advokatsamfundet Mia Edwall 
Insulander och sociologen och krimino-
logen tillika polisen Amir Rostami

Rostami, Amir Organiserad brotts-
lighet: Utveckling och Utmaningar, 
Svenskt näringsliv

Rostami, Amir, Organiserad Antago-
nism och kriminella nomader, Öppet 
seminarium Gävle Högskola

Rostami, Amir, Den organiserade 
brottsligheten kostnader. Vad kostar 
brottsligheten samhället. Riksdagen 

Roussos, Joe, On modelling, Riksda-
gen/Rifo, 18 februari

Roussos, Joe, Tipping point med fors-
kare, Rikstolvan, 27–28/7

Sarnecki, Jerzy, Immigration and crime 
development at the national and muni-
cipal levels

Sarnecki, Jerzy & Amir Rostami, Det 
svenska tillståndet. Finansdepartemen-
tet

Steele, Katie, Assessing the Moral 
Case for Fossil Fuels Divestment, Mel-
bourne High School, 1 februari

Steele, Katie, Women in Politics, 
Philosophy and Economics, ANU PPE 
Society, 1 augusti

Den 10 december agerade Gustaf Arrhenius 
moderator på SMER:s etikprisseminarium som 
hade som tema hur prioriteringar ska göras i 
hälso- och sjukvård i pandemitider.
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Demokratisatsning att hjälpa 
forskare skriva begripligt

Institutets satsning Text och stil – med 
syfte att stimulera och handleda forska-
res berättardrivna skrivande för en bre-
dare allmänhet – nådde under året 800 
forskare på 17 svenska lärosäten med 
totalt 51 arrangemang. 

– I grunden handlar det om en demo-
kratisatsning, säger projektledaren och 
IFFS-redaktören Magnus Linton.

Projektet finansieras av Stiftelsen Natur 
och Kultur och innebär att forskare på 
alla svenska universitet och forskningsin-
stitut gratis kan beställa workshops, 
seminarier och föreläsningar om att 
skriva i mer utåtriktade textformat som 
skiljer sig från det akademiska språket: 
essäistik, debatt och berättande sakprosa 
i bokform.

– Men många av de skrivtekniker och 
angreppssätt vi diskuterar är användbara 
också för inomakademiskt skrivande, 
säger Linton. Till exempel när ett ämne 
i en anslagsansökan snabbt ska ramas in 
och få konkretion genom belysande fak-
tahantering och relevanta avstämningar 
mot större samhällsprocesser.

Satsningens bakgrund är att samver-
kan, det som tidigare kallades den tredje 
uppgiften, inte är akademiskt merite-
rande och att stora delar av forskningen 
– vanligen formulerad på engelska – 
därmed kommit att isoleras från den 
läsande allmänheten. Forskare deltar allt 
mindre i samhällsdebatten, de flesta fors-
kare medverkar inte på kultursidor och 
har av karriärstrategiska skäl inte tid att 
skriva de populärvetenskapliga eller essä-
istiska böcker förlagen skulle vilja ge ut. 

– Det är en process som pågått i flera 

decennier och vars konsekvenser nu 
också börjar bli politiskt tydliga, säger 
Magnus Linton. De akademiska stilkon-
ventioner som dominerar vetenskaplig 
textproduktion innebär att många fors-
kare tappar förmågan att på rak och 
effektiv svenska berätta för medborg-
arna, skattebetalarna, vad de gör. Och 
varför det är viktigt. Eller hur rönen 
påverkar världen. Och detta glapp mel-
lan forskning och allmänhet spär sedan 
på det vetenskapsförakt som via sociala 
medier grasserar i nypopulistiska och 
konspirationsorienterade miljöer, ett av 
vår tids största samhällsproblem.

Nytt för i år var den två dagar långa 
skrivarskola för akademiker som arrang-
erades på IFFS i november, då 14 utvalda 
forskare med redan påbörjade bokpro-
jekt fick avsnitt och idéer analyserade.

– Det var väldigt skoj, historikern och 
författaren Henrik Berggren föreläste 
om scenskrivandet i hans succébiografi 
om Olof Palme och statsvetaren Bo 
Rothstein pratade om medial identitet 
utifrån erfarenheten som landets ”mest 
publicerade forskare på DN Debatt”. 
Även förläggare föreläste, medan jag 
själv ledde textanalyserna, säger Magnus 
Linton.

– Flera av deltagarnas bokidéer var 
otroligt bra och handlade om ämnen 
som självmord, artificiellt medvetande, 
intimitetens digitalisering eller gräsmat-
tan som kulturellt och politiskt slagfält. 
Jag är helt säker på att några av dem, 
när de fått en mer fungerande form, om 
något år kommer att ges ut på stora för-
lag.

FOTO: CATO LEIN

Svallfors, Stefan, talare, De policyprofessionel-
las liv och arbete, Statskontoret, 18 mars

Strimling, Pontus, ”EU, AI och framtiden”, Party 
of European Socialists and Democrats (PES), 8 
april

Tersman, Folke, Vad är populism?, ABF, 27 okto-
ber 
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Rapporter utgivna 
av institutet
Andersson, Emil; Jebari, Karim & 
Gustaf Arrhenius. Statliga belöningar: 
en fördjupningsstudie om dess normati-
va och politiska aspekter

Falkenström, Erica. Svensk pandemi-
beredskap i organisationsetisk belys-
ning, forskningsrapport 2021:1

Puranen, Bi. Med migranternas röst 
II. Hur blir man värmlänning?, World 
Values Survey

Böcker och kapitel
Beckman, Ludvig, All makt åt folket: 
om en bortglömd idé, Fri Tanke.

Jonsson, Jan O., ”Integration bland 
unga i Sverige”, i Thalberg, S., Asplund, 
A. & D. Silberstein (red), Ungas uppväxt-
villkor och integration, Delmi rapport 
2021:6, Delmi

Klimat och moral, utgiven i samarbete 
med Natur&Kultur, kapitel:

– Broome, John, ”Att beskatta framti-

dens människor – klimatbanken och den 
värdelösa moralen”

– Campbell, Timothy, ”Ha eller inte ha 
barn – om konsumtionsarvets moraliska 
tyngd”

– Duus-Otterström, Göran, ”Mitt an-
svar – värmen och pliktens långa rötter”

– Jebari, Karim, ”Förändringens hastig-
het – kan och bör vi köpa tid?”

– Linton, Magnus, ”Etik och estetik i 
krisens utveckling”

– Mosquera, Julia, ”Duren och vi – om 
storlekens betydelse”

– Tersman, Folke, ”Folkstyre vs upp-
hettning – räcker tiden till för demokra-
ti?”

Strimling, Pontus, Alkohol och 
könsnormer – en konflikt mellan olika 
ideal, IQ RAPPORT 2021 (intervju)

Artiklar och 
bloggtexter
(se även Ai Futures i kapitlet Publicerat 
och Debatt under Forskning i media på 
nästa sida.)

Andersson, Emil, ”Libertarianerna har 
fel om äganderätten”, Liberal debatt, 13 
december

Andersson, Emil & Nicolas Olsson 
Yaouzis, ”Lika möjligheter räcker inte”, 
SANS, 7 september

Andersson, Emil, Kommentar och svar 
om filosofin och klimatfrågan, Svenska 
Dagbladet, 1 juni

Arrhenius, Gustaf, ”Brytpunkter/
Tipping points”, Tipping Point Bigert & 
Bergström, utställningskatalog 

Beckman, Ludvig, Folksuveräniteten är 
en ännu olöst fråga, Svenska Dagbladet, 
20 januari

Bykvist, Krister, ”Existentiella bryt-
punkter/Existential tipping points”, 
Tipping Point Bigert & Bergström, 
utställningskatalog 

Engström, Emma, ”Expresstrender. 

När blir förändringstakten samhällsfar-
lig?”, Insikt Vintern 2021/2022, Carnegie 
Private Banking

Fairbrother, Malcolm, ”Balansakter för 
en blomstrande värld/Balancing acts for 
a better world”, Tipping Point Bigert & 
Bergström, utställningskatalog 

Fairbrother, Malcolm, ”Saving the 
planet: How far are we prepared to go?”, 
European Science Media Hub 

Fairbrother, Malcolm, ”Time for poli-
cymakers to make policies (and to learn 
from those who are)”, PLOS BLOGS: 
Latitude, 21 augusti

Fairbrother, Malcolm, ”Time for poli-
cymakers to make policies (and to learn 
from those who are)”, Cabot Institute for 
the environment blog, 16 september

Hammar, Olle, SNS Analays 80. Mig-
ranters attityder och värderingar, SNS

Herlitz, Anders, ”Vaccine passports: 
Why Europe loves them and US loathes 
them”, The Christian Science Monitor, 
11 juni

Herlitz, Anders & Nicole Hassoun, 
”How to Make ‘Immunity Passports’ 
More Ethical”, Scientific American, 24 
februari

Jebari, Karim, ”AI och offentlig styrning” 
i Olsson, Robert (red) 100 år till, 
Vår Demokrati 

Jebari, Karim, ”Idédebatt: Skogsvand-
raren leder oss vilse i klimatkrisen”,  
Flamman, 10 december

Jylhä, Kirsti, ”Why do some individu-
als and groups continue to deny the 
existence of a climate crisis in the face 
of scientific fact?, RSA 2021:4

Jylhä, Kirsti, ”Människan som del av 
problem och lösningar i klimatfrågan/
Humans as a part of the problem and 
solutions for climate change”, Tipping 
Point Bigert & Bergström, utställnings-
katalog 

Lindenfors, Patrik, Inte så onda som 
vi befarar, inte så goda som vi tror. Re-
cension av I grunden god: en optimistisk 
historia om människans natur. Av Rutger 
Bregman, Respons Nr. 4

Forskare skriver om forskning
Flera av forskarna publicerade under året texter om sin forskning 
ämnade för en annan publik än den inom akademin. Några exempel 
publicerades av institutet, desto mer på andra plattformar. Se även 
debattartiklar under rubriken Forskning i media.
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Lindenfors, Patrik, Ta pengarna och 
stick! Recension av The WEIRDest 
People in the World: How the West 
Became Psychologically Peculiar and 
Particularly Prosperous av Joseph Hen-
rich, Axess Nr. 4

Lindenfors, Patrik, De flesta av oss är 
kanske generellt medelmåttiga. Recen-
sion av Bredd: därför lyckas generalister 
i en specialicerad värld av David Epste-
in, Respons Nr. 2 

Lindenfors, Patrik, Betahannarnas 
tjuvtricks. Recension av The Parasitic 
Mind: How Infectious Ideas Are Killing 
Common Sense av Gad Saad, Axess Nr. 3

Lindenfors, Patrik, Vem tänker var? 
Recension av The Extended Mind: The 
Power of Thinking Outside the Brain av 
Annie Murphy Paul, Axess Nr. 9

Lindenfors, Patrik, Subjektiva bedöm-
ningar överskattade. Recension av Brus 
– Det osynliga felet som stör våra 
bedömningar – och vad du kan göra åt 
det av Daniel Kahneman, Olivier Sibony 

& Cass R. Sunstein, Respons Nr. 6

Rabinowicz, Wlodek, ”Värdeteori i 
Sverige – de senaste decennierna”, 
Svensk Filosofi

Selling, Niels, ”Gör det rätta. Därför 
sticker företagen ut hakan”, Insikt Som-
maren 2021, Carnegie Private Banking

Stefánsson, H. Orri, Hvenær og 
hvernig skal ræða siðferðileg álitamál? 
(When and how should we discuss ethi-
cal dilemmas?), Fréttablaðið, 24 februari

Stefánsson, H. Orri, Áleitnar spurning-
ar um Ísland sem tilraunaland, Frétta-
blaðið, 9 februari (co-written with four 
Icelandic ethicists), asking questions 
about a then proposed corona-vaccine 
experiment in Iceland

Tibajev, Andrey, SNS Analys 72. Be-
dömning av utländsk utbildning: effekter 
på sysselsättning och lön, SNS

Tyllström, Anna, ”Lyllos oss som 
faktiskt får betalt för att vara pluggisar”, 
Universitetsläraren, 14 september

Forskning i media
Redaktionella medier utgör en viktig kanal för att nå ut med forsk-
ning till den breda allmänheten. Under 2021 skrev också flera av 
institutets forskare debattartiklar för att berika det offentliga samtalet 
och korrigera skevheter i medierapporteringen. 

Träffar i redaktionella medier där Institutet för framtidsstudier nämns, med eller utan 
forskare knutna till institutet. I posterna nedan står forskarens namn utskrivet om hen 
är nämnd tillsammans med IFFS. Siffran inom parentes anger antal liknande artiklar 
som samtidigt publicerats i annan tidning.

Debatt
2021-01-26, Slopa patentreglerna så 
att också fattiga länder kan få vaccin, 
Göteborgs-Posten, Anders Herlitz

2021-07-05, Liberalers syn på rättvisa 
måste bli mer radikal, Liberal Debatt, 
Olle Hammar

2021-07-29, Att tillåta diskriminerande 
vårdval går mot FN-principer, Dagens 
Nyheter, Ian Higham

2021-08-17, Is the Swedish administrati-
ve system still fit for purpose when lives 
ar at stake?, The Local, Ian Higham

2021-09-22, Migranters korta livsper-
spektiv ger problem med integrationen, 
Dagens Nyheter, Bi Puranen

2021-10-28 och 2021-11-01, Rädda Bar-
nen blåser upp siffror av barnfattigdom, 
samt repliken Rädda Barnen missar 
poängen i vår kritik, Dagens Nyheter, 
Carina Mood och Jan O. Jonsson

2021-11-24, Migranters värderingar 
integreras snabbt, Svenska Dagbladet, 
Olle Hammar

2021-12-20, Jämför korruptionen i Sveri-
ge med södra Italien, Dagens Nyheter, 
Carina Gunnarsson 

Tryckta medier
2021-01-03, Heinö: Mångfald i värde-
ringar gör Sverige verkligt unikt, Borås 
Tidning, IFFS

2021-01-04, ”SD vet inte riktigt hur de 
ska utnyttja pandemin”, DagensETC, 
IFFS

2021-01-05, En klokare kriminalpolitik, 
Nya Wermlands-Tidningen (1), Jerzy 
Sarnecki

2021-01-09, Experterna: Så har pande-
miåret som gått förändrat vårt sätt att 
leva - på gott och ont, Mitt i Sundbyberg 
(26), Karim Jebari

2021-01-25, Det är inte breda väljargrup-
per som polariserar, Folkbladet (1), IFFS

2021-01-27, De tre stora har ett särskilt 
ansvar, Östgöta Correspondenten, IFFS

2021-01-28, 4/2: Bi Puranen: ”70 är en 
viktig milstolpe”, TT Nyhetsbyrån, Bi 
Puranen
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2021-02-01, Aktuell i dag. Bi är forskaren 
som går på lust, Ystads Allehanda (1), Bi 
Puranen

2021-02-01, Framtidsforskaren Bi 
Puranen ser 70 som en viktig milstolpe, 
Göteborgs-Posten (1), Bi Puranen

2021-02-01, Godmorgon!: Ett fasci-
nerande jobb, Ystads Allehanda, Bi 
Puranen

2021-02-02, ”70 år är en viktig mil-
stolpe”, Västerviks-Tidningen (10), Bi 
Puranen

2021-02-03, Bi Puranen: ”70 är en viktig 
milstolpe”, Värmlands Folkblad (3), Bi 
Puranen

2021-02-04, Framtidsforskare som ser 
pandemin ur alla perspektiv, Landskro-
na Posten (5), Bi Puranen

2021-02-04, Framtidsforskaren Bi 
Puranen ser 70 som en viktig milstolpe, 
TTELA (1), Bi Puranen

2021-02-04, Fördomen som dödar, 
Senioren, Bi Puranen

2021-02-09, Från forskning till färdigt 
läromedel med mer lärarstöd, Läraren, 
IFFS

2021-02-12, ”I bästa fall har vi ett decen-
nium på oss”, Aktuellt i Politiken, IFFS

2021-02-17, Rätt eller fel?, Modern Psy-
kologi, Pontus Strimling

2021-02-19, Daniel Färm: Höjda skatter 
rustar oss bättre för nästa kris, Aktuellt i 
Politiken, IFFS

2021-02-27, Kommer historien att upp-
repa sig på det nya 20-talet?, DN Kultur, 
Karim Jebari

2021-03-10, Gynnerfelt går i samma fälla 
som SD, Västerviks-Tidningen, Martin 
Kolk

2021-03-17, Etikforskare: Passen förstär-
ker orättvisor, DagensETC (1), Anders 
Herlitz

2021-03-21, De forskar med fokus på 
framtiden, Universitetsläraren, Gus-
taf Arrhenius, Moa Bursell & Pontus 
Strimling

2021-03-28, ”Tystnadskulturen har bru-
tits efter Encrochat”, Svenska Dagbla-
det (1), Amir Rostami

2021-03-28, Musiken - och moralen, 
Nordvästran (3), Amir Rostami

2021-03-28, Nytt läge efter Encrochat 
- tystnadskulturen är bruten, Svenska 
Dagbladet, Amir Rostami

2021-03-31, Brå: Rekordmånga fall av 
dödligt våld under fjolåret, Norrtelje 
Tidning (30), Amir Rostami

2021-03-31, Rekordmånga fall av dödligt 
våld under 2020, Svenska Dagbladet (2), 
Amir Rostami

2021-04-01, Institutet för framtidsstu-
diers rapport visar tydligt det vi sett 
tidigare…, DagensETC, IFFS

2021-04-01, Lite oro kanske inte skulle 
skada just nu, Sekotidningen, Bi Pura-
nen

2021-04-01, Medellivslängden minska-
de 2020, Göteborgs-Posten, Martin Kolk

2021-04-03, Svensk medellivslängd 
sjönk, Borlänge Tidning, IFFS

2021-04-15, Italienska maffian styr 
vaccinationer, DagensETC, Carina 
Gunnarson

2021-04-15, Ny stor kriminell krypto-
chatt knäckt: ”Får stor betydelse”, Folk-
bladet Västerbotten (1), Amir Rostami

2021-04-17, Ny studie: Extremistkvin-
nor sällan några viljelösa offer, Ystads 
Allehanda (7), Amir Rostami

2021-04-17, Nyligen knäckta chatten 
används av hundratals grovt kriminella 
i Sverige, Svenska Dagbladet, Amir 
Rostami

2021-04-17, Studie: Var sjunde extremist 
kvinna - ”Inga viljelösa offer”, Enkö-
pings-Posten (15), Amir Rostami

2021-04-17, Säpo: Kvinnor är mer aktiva 
inom våldsbejakande extremism, Afton-
bladet, Amir Rostami

2021-04-23, Mätning: Så sticker SD:s 
väljare ut – och därför går de inte att 
”vinna tillbaka”, Expressen, Pontus 
Strimling

2021-04-25, Så kan livet se ut 2050 i ett 
klimatvänligt Göteborg, Göteborgs- 
Posten, Gustaf Arrhenius

2021-05-02, Minnesord, Upsala Nya 
Tidning, IFFS

2021-05-07, Vem för den politiska dan-
sen?, Fokus, IFFS

2021-05-15, Unikt mordfall - experten: 
”De vet hur polisen jobbar”, Jönkö-
pings-Posten, Amir Rostami

2021-05-21, Filosofen - den nya influen-
cern?, Kupé, Gustaf Arrhenius

2021-05-21, Polisen: Fler brottsaktiva 
kvinnor i gängen, Göteborgs-Posten, 
Ami Rostami

2021-05-22, Utgivarkrönika: På spaning 
efter den tid som kommer, Sydöstran, Bi 
Puranen

2021-04-24, Så lever vi 2050 när vi nått 
klimatmålen i Parisavtalet, GP Göte-
borgs-posten, Gustaf Arrhenius

2021-05-27, Forskare lär sig klarspråk, 
Vi, Magnus Linton

IFFS i media
Nedan redovisas antal tillfällen då IFFS har nämnts i svensk media, 
med eller utan forskarna.

Omnämnanden i print inkluderar även nyhetsbyråer; omnämnanden  
i etermedia inkluderar radio, tv, podcasts och Youtube. 
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2021-05-30, Hur många sociala kon-
takter klarar vi?, Aftonbladet, Patrik 
Lindenfors

2021-05-31, Är det så klokt med artifi-
ciell intelligens?, Svenska Dagbladet (1), 
Olle Häggström

2021-06-02, Filosofin och klimatfrågan, 
Svenska Dagbladet, IFFS

2021-06-02, Expert: Skjutningar bara 
”toppen av ett isberg”, TT Nyhetsbyrån, 
Amir Rostami

2021-06-03, Expert: Skjutningar bara 
”toppen av ett isberg”, Enköpings-Pos-
ten (30), Amir Rostami

2021-06-07, 400 000 svenskar tror inte 
på klimatkrisen, DagensETC, Kirsti Jylhä

2021-06-08, SD:s intåg ledde till gene-
rösare flyktingpolitik, Göteborgs-Posten 
(1), IFFS

2021-06-10, ”Om vi inte frågar får vi inte 
veta”, Expo, Bi Puranen

2021-06-10, Radikaliserade barn, Expo, 
IFFS

2021-06-13, ”Människan är dålig på 
att bedöma risk”, Svenska Dagbladet, 
Karim Jebari

2021-06-17, Tänk efter innan AI tar över, 
Forskning & Framsteg, IFFS

2021-06-19, Konstupplevelse i reser-
vatet, Mitt i Huddinge, IFFS

2021-06-24, ”Ai riskerar att avvika från 
mänskliga mål”, Ny Teknik, IFFS

2021-06-24, Den svårfångade kärleken, 
Kyrkans Tidning, IFFS

2021-07-02, Liberalers syn på rättvisa 
måste bli mer radikal, Liberal Debatt, 
IFFS

2021-07-03, Här är Österlenkonsten du 
inte ska missa, Sydsvenskan, Bigert & 
Bergström

2021-07-04, Klimatkollaps blir stor och 
omtumlande konst, Svenska Dagbladet, 
Bigert & Bergström

2021-07-05, Katarina Erlingson: Det 
moderna nomadlivet har sprungit 
ifrån byråkratin, Hallands Nyhter (1), Bi 
Puranen

2021-07-12, Gängvåldets kärna är norm-
upplösning, Göteborgs-Posten, IFFS

2021-07-24, Klimatkonstens pionjärer i 
”en form av attack”, Värnamo Nyheter 
(12), Bigert & Bergström

2021-07-25, Klimatkonstens pionjärer i 
”en form av attack”, Östersunds-Posten 
(1), Bigert & Bergström

2021-07-28, Klimatkonstens pionjärer 

i ”en form av attack”, 
Bärgslagsbladet/Arboga 
Tidning, Bigert & Berg-
ström

2021-07-31, Klimatkon-
stens pionjärer i ”en form 
av attack”, Arbetarbladet, 
Bigert & Bergström

2021-07-31, Klimat-
konstens pionjärer allt 
hetare - följer CO2-kur-
van, TTELA (1), Bigert & 
Bergström

2021-08-03, Klimatkon-
stens pionjärer allt he-
tare - följer CO2-kurvan, 
Bohusläningen, Bigert & 
Bergström

2021-08-05, Biden till 
Cuomo om trakasseri-
erna: ”Avgå”, Svenska 
Dagbladet, Ian Higham

2021-08-09, Ny forskning 
visar normerna som är 
svårast att lära ut, Svens-
ka Dagbladet, Bi Puranen

2021-08-10, Kettil: Äntligen kan vi tala 
om integrationen igen, Borås Tidning, 
IFFS

2021-08-11, Attityder leder till att de får 
leva i en skräckfilm, Nerikes Allehanda, 
Bi Puranen

2021-08-11, Så kommer omställningen 
ha förändrat Sverige 2045, Svenska 
Dagbladet (1), IFFS

2021-08-13, Konstnärligt häng bland 
åsnor och ekar, Länstidningen Södertäl-
je (1), Bigert & Bergström

2021-08-14, Gratis kulturarrangemang i 
det fria, Mitt i Huddinge, IFFS

2021-08-20, När förnekelsen vänds till 
sorgesam tystnad, Folkbladet Östergöt-
land (1), Anna Hedin Ekström

2021-08-21, Dödsfall, Folkbladet Väster-
botten

2021-08-21, Här blir konsten ett med 
naturen, Mitt i Huddinge, Bigert & 
Bergström

2021-08-21, Minnesord Åke E Anders-
son, Jönköpings-Posten, IFFS

2021-08-22, Åke E Andersson, Lands-
krona Posten (3), IFFS

2021-08-23, Konstnärligt häng bland 
åsnor och ekar, Bärgslagsbladet/Arbo-
ga Tidning, Bigert & Bergström

2021-08-25, Han slipar verktygen för 
att se dåliga mönster, Dagens Medicin, 
Anders Ekholm

2021-08-31, Polarkonst och naket i 
höstens utställningar, Norrtelje Tidning, 
Bigert & Bergström

2021-08-31, Åke E Andersson, 1936-
2021, Svenska Dagbladet, IFFS

2021-09-02, Historiskt abortförbud 
godkänns av HD, Svenska Dagbladet, 
Ian Higham

2021-09-03, Människor fortsätter att dö 
i blodiga kriget, Aftonbladet, IFFS

2021-09-20, Socialsekreterare hotas 
av kriminella gäng och släkter, Väster-
viks-Tidningen (48), Amir Rostami

2021-09-20, Enkät. Kriminella hindrar 
socialsekreterare att ingripa, Ystads 
Allehanda (7), Amir Rostami

2021-09-20, Hot från kriminella förhin-
drar socialsekreterarnas beslutsfattan-
de, Hallandsposten (1), Amir Rostami

2021-09-24, ”Förbättra stödet till barn 
med NPF-diagnoser för att stoppa 
nyrekryteringen till kriminella gäng.”, 
Landskrona-Tidningen (3), IFFS

2021-09-26, Livet efter Merkel, Lands-
krona-Tidningen (3), IFFS

I oktober 2021 släpptes en rapport från Rädda 
Barnen om barnfattigdomen i Sverige där 
organisationen jämför situationen i Sverige 
med länder i Östeuropa. Men rapporten är både 
vilseledande och innehåller sakfel, menade 
Carina Mood och Jan O. Jonsson, professorer i 
sociologi vid Institutet för framtidsstudier, som 
i en debattartikel i Dagens Nyheter pekade ut 
bristerna i rapporten.
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2021-09-27, Greta Thunberg pekar på 
det omoraliska, Upsala Nya Tidning (1), 
Magnus Linton

2021-09-27, Klippt ur pressen., Marie-
stads-Tidningen, Bi Puranen

2021-10-05, Visselblåsaren: Facebook 
bidrog till stormningen, Svenska Dag-
bladet, Ian Higham

2021-10-07, Kriminolog: En planerande 
person bakom bomben, Dagen, Jerzy 
Sarnecki

2021-10-07, Maria Wallin: I tystnaden 
växer de kriminella sig starka, Dagens 
Samhälle, IFFS

2021-10-12, Männen travade ut i tyst 
protest, Vestmanlands Läns Tidning, Bi 
Puranen

2021-10-15, Klimat och moral. Räcker 
det att vi förlitar oss på människors 
godhet?, Svenska Dagbladet, John 
Broome, Karim Jebari, Magnus Linton, 
Folke Tersman

2021-10-16, Delvis klimatnyttigt, Afton-
bladet, Timothy Campbell, Malcolm 
Fairbrother, Karim Jebari, Magnus 
Linton

2021-10-29, Här blir inga barn gjorda, 
Sydsvenskan (3), Kirsti Jylhä

2021-10-29, Brutaliteten större – skjuter 
för att döda, TT Nyhetsbyrån (3), Amir 
Rostami

2021-10-30, Ny studie: Tydlig ökning av 
skottskador, Helsingborgs Dagblad (2), 
Amir Rostami

2021-11-02, Därför är nattens val så 
viktigt för Trump, Svenska Dagbladet, 

Ian Higham

2021-11-03, Basinkomst - utopi eller 
realism?, Kollega, IFFS

2021-11-03, Projekt med basinkomst - 
ett urval, Kollega, IFFS

2021-11-05, Moralen får vänta trots kli-
matkris, Miljömagasinet, John Broome, 
Karim Jebari & Magnus Linton

2021-11-25, Värderingar integreras 
relativt snabbt, Svenska Dagbladet, Olle 
Hammar

2021-12-01, Lovande teknik med utma-
ningar som behöver lösas av hr-funktio-
nen, Personal & Ledarskap, Moa Bursell

2021-12-01, Nytt om namn, Aktuell 
Hållbarhet, IFFS

2021-12-02, Forskare som lyfter etisk 
kompetens i vården prisas av Smer, 
Läkartidningen, Erica Falkenström

2021-12-05, Ett slemmigt, blodigt bokår, 
Sydsvenskan, Magnus Linton

2021-12-05, Vem vill inte få en hård 
klapp i jul?, Landskrona Posten (2), 
Magnus Linton

2021-12-06, Arvet efter Gösta Vestlund, 
Folkhögskolan, Bi Puranen

2021-12-06, Det suveräna men makt-
lösa folket, Hufvudstadsbladet, Ludvig 
Beckman

2021-12-07, Högerns goda råd: Köp en 
sportbil - vägra klimatångest, Dagen-
sETC, Kirsti Jylhä

2021-12-07, Relationen till paradisöarna i 
kris, Landskrona Posten (3), IFFS

2021-12-09, Bi Puranen: Vi har slarvat 
med samhällets närvaro, Dagens Sam-
hälle, Bi Puranen

2021-12-10, Ny studie visar på en brutali-
sering av våldet, Omtanke, Amir Rostami

2021-12-11, Professorn om krisen på 
paradisöarna: ”Väntat”, Piteå-Tidningen, 
IFFS

2021-12-12, Våldsamma protester mot 
Frankrike på paradisöarna, Göte-
borgs-Posten (1), IFFS

2021-12-13, Firade mordet - med att 
köpa märkeskläder, Aftonbladet, Amir 
Rostami

2021-12-13, Professorn om krisen på 

paradisöarna: ”Väntat”, Folkbladet (7), 
IFFS

2021-12-15, Professorn om krisen på 
paradisöarna: ”Väntat”, Södermanlands 
Nyheter (1)

2021-12-15, Demokratin uppmärksam-
mas på torsdag, Norra Skåne (1), Ludvig 
Beckman

2021-12-18, Fler barn måste ges möj-
lighet att göra sin klassresa, Norran, 
Carina Mood, Jan O. Jonsson

2021-12-21, Libertarianerna har fel om 
äganderätten, Liberal Debatt, IFFS

2021-12-29, Avstå barn - för klimatets 
skull?, Forskning & Framsteg, Timot-
hy Campbell, Magnus Linton, Folke 
Tersman

2021-12-30, Vinter i P1: Bi Puranen, Små-
landspposten (1), Bi Puranen

2021-12-31, Fakta: Bi Puranen, Göte-
borgs-Posten, Bi Puranen

Radio
2021-01-14, Programserie om Psykiatri-
reformerna i P1, Anders Ekholm 

2021-01-17, Godmorgon världen, Bi 
Puranen

2021-01-18, Ekot, Lunchekot, Carina 
Gunnarson

2021-02-07, Radiokorrespondenterna, 
Martin Kolk

2021-02-12, Representativitet - fler 
perspektiv eller splittring?, Filosofiska 
rummet/ P1, Karim Jebari

2021-02-19, Studio Ett, Martin Kolk

2021-02-21, Filosofiska rummet, 
Representativitet - fler perspektiv eller 
splittring?, Karim Jebari

2021-03-02, Vetenskapsradion På dju-
pet, Ålderismen till ytan när smittvågen 
svallar, Bi Puranen

2021-03-17, Är vaccinpausen etisk?, P1 
morgon, Karim Jebari

2021-03-31, Morgon i P4 Halland, För-
middag i P4 Jönköping, P4 Gotland, P4 
Norrbotten, P4 Värmland, P4 Malmöhus, 
P4 Halland, Martin Kolk

2021-03-31, P4 Extra , Martin Kolk

2021-03-31, Eftermiddag i P4 Sjuhärad, 
Martin Kolk

2021-03-31, Nyheter P4 Sjuhärad, 
Martin Kolk

2021-04-02, Långfredagsmorgon med 
Vetenskapsradion, Ett samtal om sam-

Enligt svensk lag ska all offentligt finansierad 
vård ges efter behov, på lika villkor och med re-
spekt för varje människas värdighet. En rapport 
av Erica Falkenström pekade dock på flera etiska 
brister i policydokument som styrt hälso- och 
sjukvårdens beredskap före och under pande-
min. Rapporten kom ut i juni 2021.
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tal. Så för vi goda samtal om vetenskap, 
Gustaf Arrhenius

2021-04-05, P1 Specialprogram, Hur 
gick det med jämlikheten hundra år 
efter rösträtten, Bi Puranen

2021-04-16, Morgon i P4 Södertälje, P4 
Sjuhärad, P4 Kalmar, P4 Västerbotten, 
P4 Göteborg, P4 Västernorrland, P4 
Malmöhus, P4 Jämtland, P4 örebro, P4 
Västmanland, P4 Dalarna, P4 Jönköping, 
P4 Gotland, P4 Kronoberg, P4 Värmland, 
P4 Väst, P4 Gävleborg,  P4 Blekinge, P4 
Östergötland, P4 Sörmland, P4 Skara-
borg, P4 Uppland, P4 Norrbotten, IFFS

2021-04-16, P1-morgon, IFFS

2021-05-11, P1 Kultur Reportage, Konst-
närlig forskning - för vem?, Staffan Julén

2021-06-22, Eftermiddag i P4 Kristian-
stad, Staffan Julén

2021-06-27, Sommarläsning: Tre böcker, 
tre läsare och många filosofiska tankar, 
Filosofiska rummet/SR, Karim Jebari

2021-07-06, Så kan vi tänka oss att dela 
vår hälsodata, P4 Uppland, Jennifer 
Viberg Johansson

2021-07-11, Godmorgon världen, God-
morgon, världen!, Karim Jebari

2021-07-25, Godmorgon världen, God-
morgon, världen!, Staffan Julén

2021-07-26, Studio Ett, Studio Ett, Karim 
Jebari

2021-08-12, Morgon i P4 Stockholm, 
IFFS

2021-09-08, Vetenskapsradion Klotet, 
Osanningar om klimatet har medvind, 
Kirsti Jylhä

2021-08-17, ”Skvaller på gott och ont”, 
P1, Kropp och själ, Kimmo Eriksson

2021-09-17, Förmiddag i P4 Göteborg, 
Anna Hedin Ekström

2021-09-19, Filosofiska rummet, De 
dödas styre – om beslut som påverkar 
kommande generationer, Karim Jebari & 
H. Orri Stefánsson

2021-09-22, Studio Ett, Jerzy Sarnecki

2021-09-23, P1-morgon, Bi Puranen

2021-10-03, ”Det goda straffet”, Filoso-

fiska rummet, SR/P1, Göran Duus-Ot-
terström

2021-10-11, Studio Ett, Studio Ett, Tina 
Askanius

2021-10-21, De sociala konsekvenserna 
av att bota åldrandet, SR/Dystopia, 
Karim Jebari

2021-11, Human Extincion, Radical Phi-
losophy, Elizabeth Finneron-Burns

2021-12-12, Klyftorna ökar och de fattiga 
blir fler. Eller är det tvärtom?, Ekono-
miekot Extra/P1, 12 december, Jan O. 
Jonsson

2021-12-13, Morgonpasset i P3, Karim 
Jebari

2021-12-21, Eftermiddag i P4 Kalmar, P4 
Dalarna, P4 Sjuhärad, P4 Halland, P4 
Blekinge, P4 Värmland, P4 Kristianstad, 
P4 Västmanland, P4 Uppland, P4 Väster-
botten, P4 Stockholm, P4 Göteborg, P4 
Väst, P4 Väst, P4 Kronoberg, P4 Örebro, 
P4 Jätmland, P4 Skaraborg, P4 Malmö, 
P4 Gävleborg, P4 Västernorrland, P4 
Norrbotten, P4 Sörmland, P4 Östergöt-
land, P4 Gotland, P4 Jönköping, Carina 
Gunnarson

2021-12-21, Studio Ett, Studio Ett, Carina 
Gunnarson

2021-12-21, Ekot, Dagens Eko: Samman-
fattning av dagens viktigaste nyheter, 
Carin Gunnarson

2021-12-22, Korruptionen i Sverige mås-
te undersökas, Studio Ett/SR, Carina 
Gunnarson

TV
2021-01-15, Svt Forum, Amir Rostami

2021-01-18, Svt Forum, Bi Puranen

2021-01-21, Svt Forum, Amir Rostami

2021-01-26, Demokratin 100 år, SVT/
Sveriges Riksdag, Ludvig Beckman

2021-01-27, Svt Forum, Bi Puranen

2021-03-04, Filosofiska salongen: Vem 
äger sanningen?, Malou efter 10, TV4, 
Karim Jebari

2021-04-16, Morgonstudion, Amir 
Rostami

2021-04-16, Veckans brott, Svenska 
kvinnliga extremister i unik kartläggning, 
Amir Rostami

2021-05-03, Effektiv Altruism, Utbild-
ningsradion, Karim Jebari

2021-05-17, Svt Forum, Stephanie Plenty

2021-05-21, Svt Forum, Amir Rostami

2021-06-03, Svt Forum, Amir Rostami

2021-06-23, Svt Forum, Stephanie 
Plenty

2021-09-01, Svt Forum, Christofer Ed-
ling, Amir Rostami

2021-09-07, Svt Forum, Christofer Ed-
ling, Amir Rostami

2021-09-27, Svt Forum, Christofer Ed-
ling, Amir Rostami

2021-09-30, Svt Forum, Amir Rostami

2021-11-04, Klimat & etik, SVT/Kulturny-
heterna, Karim Jebari

2021-11-05, Internalising and externa-
lising problems during adolescence and 
subsequent likelihood of being NEET, 
TV4 Nyhetsmorgon, Stephanie Plenty

2021-11-09, Slaget om sanningen, 
debatt om vetenskapsjournalistik, SVT, 
Folke Tersman

2021-11-10, Politik i bokhyllan, SVT, 
Ludvig Beckman

2021-11-11, Svt Forum, Folke Tersman

2021-11-30, Svt Forum, Olle Hammar

”Sanningen är inget objekt och därför kan ingen 
äga sanningen. Inte heller vetenskap är en 
sak, utan en metod som historiskt har visat sig 
producera resultat som ligger nära sanningen. 
Eller åtminstone resultat som är användbara för 
oss vilket tyder på att de ligger nära sanningen.” 
Filosofen Karim Jebari var i mars 2021 med i 
Malous filosofiska salong i TV4 och diskuterade 
frågan: Vem äger sanningen?
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2021-12-07, ”Värderingar i nya hemlan-
det”, SVT Forum, Olle Hammar

2021-12-12, Svt Forum, Specialsändning 
om gängvåldet, Amir Rostami

Webb-tv
2021-11-04, Aftonbladet Kulturs klimat-
bokcirkel, Karim Jebari

2021-05-05, Tankesmedjan Fores, Fram-
tidens integration 2021 - Unga vuxna på 
väg ut i arbetslivet, Stephanie Plenty

2021-05-17, Axess TV, En ny bok 2021 - 
En annan värld med Henrik Höjer, IFFS

2021-06-03, Regeringskansliet. Ardalan 
Shekarabi håller pressträff om välfärds-
brottslighet, IFFS

2021-06-11, Studio Sydsvenskan – kvin-
nor och kriminalitet, IFFS

2021-08-08, Björn Björkqvist, Lösningen 
på skottlossningarna, IFFS

2021-10-28, KF Göteborg, Göteborg 
kommunfullmäktige, IFFS

Podcast
2021-01-08, Vetenskapspodden, De 
gör skillnad forskningsåret 2021, Martin 
Kolk

2021-01-26, 100 samtal, Vem står näst 
i tur för rösträtt?, Katharina Berndt 
Rasmussen

2021-02-25, LoungePodden, #106 - Allt 
om italienska maffian, Carina Gunnar-
son

2021-03-26, Vems agenda?, 2.3 - AI och 
etiken, Sebastian Krakowski

2021-03-28, Nyanserat med Barakat, Är 
vi programmerade för att bli rasister?, 
Karim Jebari

2021-03-31, P4 Extra, P4 Extra med Titti 
Schultz, Martin Kolk

2021-04-09, Fredagsintervjun, Kvartal, 
Anders Ekholm

2021-04-20, Ungas integration i Sverige, 
DELMI/Delmipodden 3, Jan O. Jonsson

2021-04-25, Klimatpodden, #79, IFFS

2021-05-17, Axess Podd, En ny bok 
2021, IFFS

2021-05-21, Ideologipodden, Utilitarism, 
Karim Jebari

2021-06-28, Lära Från Lärda. En fack-
bok och en författare, Jerzy Sarnecki

2021-09-06, Moral Uncertainty, Utilitari-
an Podcast, Gus Docker, Krister Bykvist

2021-09-10, 100 samtal, Vart är våra 
värderingar på väg med oss?, Pontus 
Strimling

2021-09-28, ”Liberalism”, Filosofisk 
podcast, Emil Andersson

2021-10-12, Innovation, Avsnitt 22 - På 
spaning efter framtiden, Emma Eng-
ström

2021-10-22, Norrskenet – en idépodd, 
#4 Kommer datorerna sno våra jobb? 
med Karim Jebari

2021-11-03, Kreativ friktion: Varför gör 
motstånd att vi tänker nytt?, Accelerator, 
Carolina Frände

2021-11-04, IFFS, Framgång eller fiasko 
på klimatmötet i Glasgow? Intervju med 
Karin Bäckstrand

2021-11-15, P3 Dystopia, Evigt liv, Karim 
Jebari

2021-11-17, IFFS, Hur långt räcker 
löftena från Glasgow?, Utvärdering med 
Karin Bäckstrand

2021-11-18, Bildningspodden, Studio 
Anekdot #5. Har demokratin blivit ett 
problem för klimatet?, Folke Tersman

2021-11-25, SNS Kunskap, Hur mycket 
anpassar invandrare sina värderingar till 
det nya hemlandet?, Olle Hammar

2021-11-28, IT-säkerhetspodden, #145 
- Framtidens moraliska dilemman, 
Anders Sandberg

2021-12-01, SNS Kunskap, Hearing 
om brott mot välfärdssystemen, Amir 
Rostami

2021-12-14, Innovation, Avsnitt 24 - Per-
sonliga data – det nya guldet, Anders 
Ekholm

2021-12-16, PåJobbetpodden – Le-
darskapspodden för nyfikna!, Anders 
Ekholm

2021, How much growth is enough?, 
Climate Narratives, Malcolm Fairbrother

Webben
2021-01-03, Andreas Johansson Heinö: 
Mångfald i värderingar gör Sverige 
verkligt unikt, Borås Tidning

2021-01-04, Professorn: SD vet inte rik-
tigt hur de ska utnyttja pandemin, ETC

2021-01-04, Hur får man straffa den som 
bryter mot oskrivna regler?, Dagens 
Nyheter, Kimmo Eriksson

2021-01-15, Godmorgon världen, Sveri-
ges Radio P1

2021-01-17, Karin Svanborg-Sjövall: 
Naivt att tro att problemen ska lösas 
av att staten tar över ansvaret, Dagens 
Nyheter

2021-01-18, Experten: Maffian gynnas av 
pandemin, Sveriges Radio

2021-01-18, Maffian vinner på utsatthet i 
coronapandemins spår, Omni (1)

2021-01-20, Ludvig Beckman:Folksu-
veräniteten är en ännu olöst fråga, 
Svenska Dagbladet

2021-01-25, Widar Andersson: Det är 
inte breda väljargrupper som polarise-
rar, Folkbladet

2021-01-25, Försvara lust och kärlek mot 
den homofoba hederskulturen, Bulletin

2021-01-27 07:20, Widar Andersson: 
De tre stora har ett särskilt stort ansvar, 
Östgöta Correspondenten

2021-01-31, Forskaren om pandemin: 

Psykiska problem i tonåren är kopplat till att 
varken vara i arbete eller i utbildning som ung 
vuxen. Detta gäller för både kvinnor och män. 
Det visade en studie gjord av bland andra 
Stephanie Plenty, verksam vid IFFS och Stock-
holms universitet0, som TV4 uppmärksammade 
i november 2021.
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”En kopia av tuberkulosens härjningar”, 
Göteborgs-Posten

2021-02-01, Bi Puranen: ”70 är en viktig 
milstolpe”, Ystads Allehanda

2021-02-03, ”70 är en viktig milstolpe”, 
Barometern (2)

2021-02-03, Pandemin väcker Bi Pura-
nens forskarlust, Dagens Nyheter (2)

2021-02-07, Varför tänker vi? Fyra filoso-
fer svarar, Dagens Nyheter, Karim Jebari

2021-02-07, Radiokorrespondenterna, 
Sveriges Radio P1

2021-02-10, Fokus på en pressad 
bransch under Folk och kultur:”Alla har 
inte mat på bordet”, Fokus

2021-02-12, Flera kommuner utreder 
chefer som vaccinerats i förtid, Sveriges 
Radio P1

2021-02-15, Från forskning till färdigt lä-
romedel med mer lärarstöd, Läraren.se

2021-02-15, Fördomen som dödar, 
Senioren

2021-02-19, Kina vill öka barnafödandet, 
Sveriges Radio P1

2021-02-22, Klimatförnekelse kopplas till 
viss maskulinitet, Norran (1)

2021-03-09, Svenskar straffar normbry-
tare med skvaller, Forskning.se

2021-03-10, Så förändras migranters 
värderingar när de kommer till Sverige, 
SVT Nyheter

2021-03-11, Trenderna som pandemin 

ger extra skjuts, Dagens Nyheter

2021-03-12, Svenskar skvallrar hellre än 
konfronterar, Forskning & Framsteg

2021-03-15, Ny studie: Svenskar skvall-
rar hellre än bråkar, Göteborgs-Posten, 
Kimmo Eriksson

2021-03-16, Ny studie: stillasittandet har 
ökat med 40 minuter per dag under pan-
demin, Mälardalens högskola

2021-03-17, Är det etiskt rätt att pausa 
Astra Zenecas vaccin?, Sveriges Radio 
P1

2021-03-19, Matematik kan förutsäga 
samhällsförändringar, Mälardalens 
högskola

2021-03-20, Svenskarnas straff för 
normbrytare: skvaller, Svenska Dagbla-
det, Kimmo Eriksson

2021-03-22, Miljardregn: SD satsar mest 
på sjuka - men forskare är skeptiska, 
Tidningen Syre

2021-03-23, Interpellation: Bombdåd 
och bilbränder, Riksdagen

2021-03-25, De forskar med fokus på 
framtiden, Universitetsläraren

2021-03-26, Nytt läge efter Encrochat: 
Bruten tystnadskultur, Svenska Dag-
bladet 

2021-03-27, När nätverket knäckts har 
samhället sin chans, MSN (37)

2021-03-29, Finns gängkriminella med 
forskarutbildning, SVT Nyheter

2021-03-30, Rekordmånga fall av dödligt 
våld i fjol, Syd-
svenskan (31)

2021-03-31, Ny rap-
port om överdödlighe-
ten i Sverige under 
pandemiåret 2020, 
Expertsva .. (1)

2021-03-31, Sveri-
ges medellivslängd 
minskade under 2020, 
Omni (1)

2021-03-31, Den 
förväntade medellivs-
längden minskade 
under 2020, Folkhäl-
somyndigheten (1)

2021-03-31, Trend-

brott: Svensk medellivslängd sjönk, 
Hallands Nyheter (42)

2021-03-31, Forskare: Medellivsläng-
den i Sverige minskade 2020, Göte-
borgs-Posten 

2021-03-31, Överblick: Sjunkande med-
ellivslängd och myndighet bryter mot 
lagen, Altinget

2021-03-31, Medellivslängden sjönk i 
Sverige för första gången sedan 1968, 
SVT Nyheter

2021-03-31, Den förväntade medellivs-
längden sjönk under 2020, Epoch Times

2021-03-31, Medellivslängden minskar - 
för första gången sedan 1968, Fria Tider

2021-03-31, Överdödligheten i covid-19 
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och tillsätter en analysdirektör, Via TT - 
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2021-04-07, Centralt att skaffa sig be-
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Wire Sweden

2021-04-12, Ska få forskare att skriva 
bättre, Svensk Bokhandel

2021-04-14, Gratis workshops i kreativt 
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större än Encrochat, Bohuslänningen 
(31)
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Göteborgs-Posten (2)
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2021-04-14, Kommer få stor betydelse 
för polisen, Sydsvenskan (1)

2021-04-15, Skrivarskola för forskare 
ska stärka demokratin, Forskning & 
Framsteg

7 752 fler dödsfall inträffade under 2020 än vad som tidigare hade prognostiserats 
av Statistiska centralbyrån, och medellivslängden i Sverige sjönk med 0,69 år för 
män och 0,40 år för kvinnor. Det visade en rapport som Institutet för framtidsstu-
dier gjorde på uppdrag av Folkhälsomyndigheten som presenterades i mars 2021. 
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vinna tillbaka, Expressen 
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2021-05-08, Gigantisk klimatskulptur 
växer i det gamla frölagret, Ystads 
Allehanda 

2021-05-15, Experten om Råslättsmor-
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2021-05-30, Victor 
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ka Dagbladet 

2021-06-01, Kom-
mentar och svar 
om filosofin och kli-
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kerar att avvika kraftigt från mänskliga 
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2021-07-06, Festen som kom av sig - 
därför är det så svårt att fira slutet på 
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dets kärna är normupplösning, Göte-
borgs-Posten 

2021-07-14, Så har pandemin visat att 

”Statsmakternas kapacitet och oväld är en del av den svenska självbilden. 
Det är smärtsamt att ens fundera på att ifrågasätta denna hörnsten i till-
varon. Men nu är vi där.” Statsvetarna Carina Gunnarson och Bo Rothstein 
skrev i december 2021 på DN debatt om det stora antalet larmrapporter 
om ökad korruption på senare år. Debattartikeln uppmärksammades i flera 
andra nyhetsmedier och gav upphov till flera repliker. 
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tystar och mörkar om hot från kriminel-
la, Göteborgs-Posten 

2021-08-10, Maria Ripenberg: Det är 
allas vår syn på äldre som avgör äldre-
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liga migranter största förlorarna på 
integrationspolitiken, Dagens Nyheter

2021-09-27, DN Debatt Repliker. 
Fullständigt felaktigt om migranters 
medellivslängd, Dagens Nyheter

2021-10-06, Lintons bok är bra – men 
det hjälper oss inte, Flamman

2021-10-07 16:13, Mistras webbinariese-
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2021-11-24 19:00, SNS Analys 80. Mig-
ranters attityder och värderingar, Stu-
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them, Knews.uk, Anders Herlitz
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Antologin Klimat och moral kom ut i september 2021. Här samlade för-
fattaren Magnus Linton åtta forskare - de flesta verksamma vid Institutet 
för framtidsstudier - för att utforska klimatkrisens moral. Flera tidningar 
recenserade. ”En av årets bästa böcker” enligt Sydsvenskan och ”Rik 
antologi som bidrar med nya och klarsynta perspektiv” skrev Dagens 
Nyheter. 
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En stor del av institutets utåtriktade verksamhet 
utgörs av seminarier där forskare presenterar 

sina resultat och perspektiv. På så sätt vill vi bidra 
till det allmänna samtalet och öka möjligheterna 
till ökad kunskap och förståelse av såväl aktuella 

händelser som längre skeenden.

Under slutet av 2021 kunde vi igen öppna våra 
lokaler för besökare och fortsätta seminarie- 

verksamheten på vårt kontor. Som tidigare kom-
mer vi också att tillgängliggöra seminarierna även 

för dem som inte kan delta på plats genom att 
erbjuda online-deltagande eller inspelningar att 

ta del av på vår webbplats iffs.se. På s. 69 kan du 
se vilka seminarier som arrangerades under 2021. 

För aktuella seminarier, besök  
www.iffs.se/kalendarium.   
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