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Institutet för Framtidsstudier 

Institutet för Framtidsstudier (Institutet) är en tvärvetenskaplig forskningsstiftelse under 

Utbildningsdepartementet med uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om de stora 

framtidsfrågorna, samt verka för en öppen och bred diskussion om samhällsutvecklingens 

framtida hot och möjligheter. På Institutet finns ett flertal samhällsvetenskapliga discipliner 

representerade, såsom nationalekonomi, historia, sociologi och statsvetenskap. 

Forskningsverksamheten är strukturerad kring olika forskningsprogram som generellt sett 

bedrivs över en forskningsperiod på fyra till sex år. Det nuvarande forskningsprogrammet, 

Sverige i framtiden, syftar till fördjupade kunskaper kring såväl nationella som globala 

förändringsprocesser som formar Sveriges framtida handlingsutrymme. Sverige i framtiden 

pågår under perioden 2009-2013. Varje forskningsprogram rymmer ett flertal projekt vilka 

fokuserar specifika områden inom det mer övergripande forskningsprogrammet. Forskningen 

redovisas och förmedlas genom olika typer av utåtriktad verksamhet, såsom seminarier, 

workshops, tidskriften Framtider och andra publikationer. 

 

Om framtidsstudier 

Under 1960-talet uppstod intresset för forskning eller systematiska studier av framtiden, och i 

början av 70-talet grundades Sekretariatet för framtidsstudier. De studier som Sekretariatet 

bedrev skulle fungera som underlag för den politiska planeringen och främja den allmänna 

debatten. Detta förutsatte vederhäftiga analyser och ett vetenskapligt förhållningssätt. År 1987 



 2

inrättade regeringen ett oberoende institut för framtidstudier, och Institutet har varit verksamt 

sedan dess.1  

 

Framtidsstudier innebär således ett vetenskapligt förhållningssätt till framtiden och det finns 

ett antal metodologiska tillvägagångssätt utifrån vilka framtidsstudier kan bedrivas. Analys av 

framtiden utifrån ett historiskt perspektiv är en metod. Framtiden förstås utifrån detta 

perspektiv förhålla sig till historien genom spår av exempelvis strukturer, institutioner, 

kulturella traditioner och tekniska system som påverkar samhällsbilden över en längre 

period.2 Andra samhällsutvecklingar är svårare att förutse. Historien visar upp flera exempel 

på vändningar som få räknat med, Berlinmurens fall till exempel. 

 

Ytterligare en metod för framtidsstudier är prognoser. Denna metod utgår från en analys av 

vilka faktorer som ligger bakom en historisk trend, mot bakgrund därav görs prognoser över 

ett visst fenomens framtida utveckling.3 Ett exempel på sådan metod är demografiska studier.4 

Utgångspunkten för de studier som bedrivs vid Institutet är att framtiden är påverkningsbar, 

snarare än att det går att ge entydiga svar om hur framtiden kommer att bli. Dock kan vi inom 

vissa områden komma med säkrare prognoser än inom andra. Demografiska studier kan 

exempelvis säga något om ungefär hur samhället kommer att se ut åldersmässigt om tjugo år, 

hur stor del av befolkningen som utgörs av ungdomar, vuxna respektive gamla. Vilka beslut 

som bör fattas utifrån denna kunskap är en annan fråga.  

 

Praktiken 

Mina handledare arbetar delvis med den forskning med genusperspektiv som bedrivs på 

Institutet, men också med frågor om bland annat barn och ungdomars uppväxtvillkor. Mina 

arbetsuppgifter har till stor del varit kopplade till den forskning med vilken mina handledare 

arbetar. Eftersom Institutet utgör en tvärvetenskaplig miljö har jag emellertid även kommit i 

kontakt med andra områden såsom EU-, integrations- och välfärdsfrågor.  

 

                                                 
1 Se Urban Lundberg och Ingrid Söderlind, ”Att välja framtid” i Framtider, nr 1/2005 
2 Florin, Christina, (2003), ”Historia – en väg till framtiden?” i Florin, Christina och Lundqvist, Torbjörn (red.), 
Historia – en väg till framtiden? Perspektiv på det förflutnas roll i framtidsstudier, Institutet för Framtidsstudier: 
Stockholm, s. 19 
3 Institutet för Framtidsstudier, http://www.framtidsstudier.se/sv/redirect.asp?intLevel1Clicked=&p=3340 
4 Bo Malmberg, ”Demografi och framtidsstudier” i Alm, Susanne och Palme, Joakim (red.), Fjorton perspektiv 
på framtiden, s. 74-75 
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Jag har under min praktikperiod fungerat ungefär som en forskningsassistent, och ägnat mig 

åt allt från arbete med den utåtriktade verksamheten till insamling, sammanställning och 

analys av material. En av de mer centrala uppgifterna knutna till den utåtriktade verksamheten 

har varit att planera och arrangera ett stort seminarium den 8 mars 2010, Internationella 

kvinnodagen, om den framtida försvars- och säkerhetspolitiken med utgångspunkt i 

feministisk forskning på området. En av mina större och mer forskningsnära uppgifter har 

varit en genomgång av samtliga riksdagsmotioner om barnbidraget från 90- och 00-talet. 

Särskild fokus låg på fördelningspolitiska frågor samt genusaspekter på utbetalning av 

barnbidraget. Denna genomgång presenterades i en skriftlig sammanställning. 

 

Erfarenheter och reflektioner 

En avslutande reflektion gällande Institutet för Framtidsstudier rör hur Institutet självt 

påverkar framtiden genom att formulera de viktigaste framtidsfrågorna. Carol Lee Bacchis 

metod “What’s the problem?” utgår från att vår definition av ett problem påverkar vilka 

möjliga lösningar det aktuella problemet får.5 Därmed är vissa scenarion redan givna med 

utgångspunkt i hur problemen eller frågorna formuleras. 

 

Frågan om Institutionens roll i skapandet av en framtid skulle också kunna diskuteras utifrån 

institutionell teori. Sociologisk institutionell teori utgår från att institutioner formar beteende.6 

Denna teoribildning fokuserar också själva processen i vilken värden och kognitiva ramverk 

skapas inom en organisation.7 Individers preferenser ses således inte som autonoma i relation 

till institutioner, tvärtom. Med Eva Sørensen och Jacob Torfing: “Institutions affect the 

identities, perceptions, capacities and routines of the actors which in turn determine their 

actions and interactions […]”.8 Individers identiteter, föreställningar och förmågor formas och 

omformas av institutioner och individerna anpassar sitt beteende till en viss lämplighetslogik, 

det vill säga till vad som bedöms vara lämpligt i en viss kontext.9 Den verksamhet som 

bedrivs på Institutet kan med utgångspunkt häri därmed sägas analysera, men även producera, 

framtid. 

 
                                                 
5 Bacchi, Carol Lee, (2006), Women, Policy and Politics The Construction of Policy Problems, Sage 
Publications, Great Britain, s. 1 
6 Peters, B. Guy, (2005), Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism, Continuum, 
Storbritannien,  s. 118 
7 March, James G., Olsen, Johan P., (1984), “The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life” 
i American Political Science Review, 78 (3), s. 742, Peters, s. 116, 
8 Sørensen och Torfing, s. 35 
9 Sørensen och Torfing, s. 35, 104 
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Avslutningsvis kan sägas att en praktik på Institutet för Framtidsstudier är relevant utifrån ett 

statsvetenskapligt perspektiv, särskilt för den som är intresserad av forskning. Den 

tvärvetenskapliga miljön erbjuder också möjlighet till diskussion utifrån andra perspektiv än 

statsvetenskapliga, vilket jag upplevt som berikande för mitt vetenskapliga angreppssätt. 

 


