
lumac0112:TXT fil-gh$ grep -r -Eio '.{10,100}framtidsstud.*.{0,100}' *
70tal/ADB och samordning - SOU 1976:58.txt:inom forskningsrådsutframtidsstudiernas
70tal/Att främja regional utveckling Bilagedel - SOU 1978:47.txt:sekretariatet för framtidsstudier,
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:ÖVERVÄGANDEN OM FRAMTIDSSTUDIER I SVERIGE
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Ett underlag för diskussion och överväganden om framtidsstudier 
i Sverige
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:FRAMTID - ett underlag för diskussion och överväganden om 
framtidsstudier i Sverige".
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:12. Intresset för framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:24. Aggregationsnivåer i framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:3. Några internationella exempel på framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:6. Autonoma framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:65. Fristående gruppers framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:74. Speciell framtidsstudiemetodik
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:8. Ut b ildning för framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:9. Fortsatt planering för framtidsstudier i Sverige
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:arbetsformer för framtidsstudier samt sammanställa och värdera 
aktuell
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:ingår även att bedöma personalläget för svensk 
framtidsstudieverksamhet
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:lämpa sig för svenska framtidsstudier eller anses vara av 
speciellt intresse
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:"Det pågår f n framtidsstudier på åtskilliga håll ute i 
världen. För oss i
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:intressen. Det blir då ganska naturligt att framtidsstudiernas 
inriktning
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:åtskilligt av framtidsstudier om lämplig miljö för 
multinationella företag i
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:omkastningar. Sådana "framtidsstudier" kan därvid komma i 
konflikt
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:på dessa baserade förbättrade nationalräkenskaper. Åtskilliga 
av de förhoppningar som nu knyts till framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Ur en mer ideologisk synvinkel har framtidsstudieintresset 
inneburit en
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:den ekologiska balansens problem och den växande ojämlikheten i 



världssamhället nära förknippas med framtidsstudier.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Redan en flyktig blick på området framtidsstudier och 
framtidsforskning
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Arbetsgruppen för framtidsstudier har därför, i anslutning till 
givna
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:fördjupade och mera detaljerade överväganden om framtidsstudier 
för
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:planeringsproblem. Beroende på vilken grad av närhet 
framtidsstudierna
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:l planeringen har vi uppdelat dem i planeringsunderlag, 
långsiktsmotiverad grundforskning, autonoma framtidsstudier samt teori och
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt: utgångspunkter för fortsatt diskussion ges synpunkter på 
demokrati och participation i samband med framtidsstudier samt på relationen mellan framtidsstudier och 
forskningspolitik
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:2) Inventering av pågående framtidsstudier, nationellt och 
internationellt.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:3) Kartläggning av behov av framtidsstudier för 
planeringsändamål.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:möjligheterna för flera intressenter att bedriva gemensamma 
framtidsstudier. Dessutom kan en översikt bilda bakgrund för diskussioner dels av
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:— I alla sådana framtidsstudier som berör förhållanden som 
fortfarande
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:
                                          Endast därigenom kan man skydda sig mot risken att 
framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Tvärtom bör framtidsstudierna ge anvisning om hur beslut och 
åtgärder
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:föredra en mindre pretentiös benämning, t ex framtidsstudier. 
Ett
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:väsentligt skäl är att man till framtidsstudieområdet måste 
föra en hel
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:tendens att betrakta framtidsstudier som en angelägenhet främst 
för
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Strukturering och systematisering av området framtidsforskning 
framtidsstudier kan göras efter många olika grunder. I den växande



70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:litteraturen om framtidsstudier kan man nog tala om ett 
överutbud av
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:En möjlig distinktion är mellan passiva och kreativa 
framtidsstudier.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:motpol till de passiva framtidsstudierna är de kreativa, vilkas 
kännemärke
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:I nära anslutning till kreativa framtidsstudier ligger 
begreppsparet
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:En ytterligare faktor som skiljer olika framtidsstudier/
förutsägelser åt
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:analysera behovet av framtidsstudier i nära anslutning till 
begreppet
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Det bör slås fast att tidshorisonten för framtidsstudier svarar 
mot den
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:och partiella framtidsstudier blir olika.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:"kritiska" bidrag till framtidsstudiedebatten ges i J. Millar & 
K. Niblaeus: The
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:diskussion och överväganden om organisation och inriktning av 
framtidsstudier i Sverige.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Vi ger i detta avsnitt en uppdelning av framtidsstudierna i 
"skikt", efter
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:tillämpningsnärhet. Den bakomliggande tanken är att 
framtidsstudierna
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:räknas givetvis inte som framtidsstudier i egentlig mening).
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Skikt 3: Autonoma framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Till denna kategori skall föras all sådan 
framtidsstudieverksamhet som
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:existerande planeringens behov. Viktiga inslag i de autonoma 
framtidsstudierna är:
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Icke-etablerade gruppers framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Skikt oo ("metanivä"): Studier om planering och framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:24. Aggregationsnivåer i framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Av de bestämningar som gjorts följer att framtidsstudierna inte 
i sin
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:forskning är framtidsstudier: framtidsstudierna är ingen 



delmängd av
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:finns en rad viktiga kopplingar mellan framtidsstudieproblemen 
och
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:viktig roll i den autonoma framtidsstudieverksamheten, och så 
bör det
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:prägla flertalet aktiviteter på framtidsstudieområdet. Man kan 
peka på ett
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:bedöms vara av betydelse för långsiktig verksamhet och 
framtidsstudier:
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:leommer till uttryck i samhälleliga beslut framstår därför i 
framtidsstudiesammanhang som centralt (se vidare kap. 5 och specialarbete S4 (Oden)).
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:De allmänna utgångspunkter om framtidsstudierna och det 
demokratiska
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:De autonoma framtidsstudierna riktar sig i allmänhet direkt 
både till
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:resultat som utvecklas internationellt. Avsnitt 33 tar upp 
framtidsstudiernas roll i nationell planering i några olika länder, närmast för att ge relief
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:vissa källor för fortlöpande information om den stora mängd 
framtidsstudieaktiviteter som pågår internationellt.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:från MIT, kan komma att spela en betydande roll i 
framtidsstudier i
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:jämfört med annat framtidsstudiearbete, måste betecknas som 
mycket
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:konferensens material framhåller Robert Jungk att 
framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:ett betydande inslag av arbeten om framtidsstudier ("Futurology 
as a
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:men splittrade aktiviteter inom "humanistiska" framtidsstudier 
i Västeuropa och USA, dels i viss mån med östeuropeiska forskare. Däremot är
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:I det följande avsnittet skall diskuteras hur framtidsstudier 
har kopplats
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:sociala området man främst finner ansatser till framtidsstudier 
i egentlig
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Från såväl planerings- som framtidsstudiesynpunkt representerar 
Frankrike ett avancerat och intressant tänkande1.



70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:en särskild skriftserie, är alltså (sektoriella) 
framtidsstudier och fungerar
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:en koncis översikt över planering och framtidsstudier kan 
hänvisas till IVA:s
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:(INSEE) och Forskningsstyrelsen (DGRST) viktiga aktörer i 
framtidsstudier för nationell planering.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:organisationer för framtidsstudier, utan lägger i huvudsak ut 
sådant
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:svåröverskådlig) flora av mer eller mindre specialiserade 
framtidsstudieinstitut i Frankrike. Enligt uppgift2 lägger DATAR ned ca 10 Mkr på
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Prevision och fungerar som ett helt autonomt informations- och 
kontaktcentrum för framtidsstudier.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:franska systemet att kunna ge mycket av intresse för svenska 
framtidsstudier.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Det är naturligt att de följande notiserna om framtidsstudier 
utgår från
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:I Sovjetunionen kan man notera framväxten av framtidsstudier 
under de
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:3 En omfattande lista på sovjetisk framtidsstudielitteratur 
finns i IVA:s Utlandssekretariat Specialrapport Sovjetunionen 1970:1. Den innehåller dessutom en
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:finns i Rumänien ett statligt organ för framtidsstudier med en 
intressant
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:En annan linje i framtidsstudiearbetet är den som är förankrad 
i
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:delar kan betecknas som autonoma framtidsstudier*.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:autonoma, inom framtidsstudieområdet. Lika litet som i de 
tidigare
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:har blivit mycket läst och utan tvekan påverkat framtidsstudier 
över hela
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Enbart i Västtyskland existerar så många aktiviter inom 
framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:sägas dels att intresset för framtidsstudier varit tidigt och 
starkt, dels att
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Frankfurt (Adorno, Habermas). Inom Studiengruppe fiir 
Systemforschung i Heidelberg bedrivs autonoma framtidsstudier, i många fall



70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Det tyska Sällskapet för framtidsstudier (Gesellschaft fiir 
Zukunftsfragen) bildades 1967 och verkar genom konferenser och arbetsgrupper.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:praktiker och användare av framtidsstudier. Verksamheten i 
dessa båda
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:bestämningar (med eller utan användning av begreppet 
framtidsstudier t ex). Att känna till, värdera och successivt tillgodogöra sig vad som
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:görs internationellt på framtidsstudieområdet är därför än så 
länge
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Gruppen vill därför framhålla vikten av att olika 
framtidsstudieaktiviteter i Sverige ges möjligheter att även personligt, och där så är möjligt
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Vad som sagts ovan om att den för oss intressanta 
framtidsstudieinformationen inte helt sammanfaller med vad som internationellt rubriceras
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Publicerar såväl konkreta framtidsstudier som mera filosofiska 
och
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Ett behov av förbättrad dokumentationsservice inom 
framtidsstudieområdet upplevs starkt av många forskare och användare. Avancerade ansatser, i några fall 
på gränsen mot dokumentationsvetenskaplig forskning,
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:tillämpningsnära delarna av framtidsstudierna. Som utvecklats 
närmare i
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:organet självt som skall kunna uppfatta och använda 
framtidsstudieinformationen. I många intressanta sammanhang är det flera, delvis fristående
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:att man vid framtidsstudiernas anordnande måste ta rimlig 
hänsyn till
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:industrin), varvid vi parallellt söker beskriva vilken typ av 
framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:- Framtidsstudier och försvarsplanering. (Framtidsstudiernas 
infogande i
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:den offentliga sektorn. Samtidigt noteras vilken typ av 
framtidsstudieunderlag som för närvarande utnyttjas och vad som tycks komma att
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:väsentlig utsträckning i relation till utredningsväsendet som 
framtidsstudierna måste ses.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:mening - måste därför bli en viktig uppgift för framtidsstudier 
som
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:nerella, problem beträffande det internationella systemets 
framtid som kunde göras till föremål för framtidsstudier



70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:och hårt formaliserat planeringssystem (Appendix 1). 
Framtidsstudier - i
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:både långsiktig planering och understödjande framtidsstudier 
har uppmärksammats och fortlöpande kommer att diskuteras har arbetsgruppen
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:samlats under arbetet med försvarets långsiktsplanering och 
framtidsstudier bör kunna förmedlas till andra sektorer.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:organ för framtidsstudier1. Varje senare diskussion om 
institutionalisering på departementsnivå måste ta med detta i bilden och söka
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:verksamhet, och skulle utan tvivel ha nytta av bredare 
framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:som passiv och relativt konventionell. Det ur 
framtidsstudiesynpunkt
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:vecklat metodik för alternativ perspektivplanering för 
transportsektorn, understödd av systematiska framtidsstudier i form av teknikvärdering (se 48, 72) och 
omgivningsstudier.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:och autonoma framtidsstudier. Vad man konkret behöver är 
väsentliga
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:
                                          definitivt behov av framtidsstudier beträffande den allmänna 
samhällsutvecklingen - alternativa miljöbilder för det svenska samhället om några
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:långsiktighet, och inga som helst framtidsstudier. Splittrat 
huvudmannaskap i vårdfunktionerna gör också samplanering svår, men inte omöjlig.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Speciellt intresse i framtidsstudiesammanhang knyter sig till 
Prognosinstitutet (PI), en enhet inom SCB. Historiskt härstammar PI från
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Det sistnämnda projektet har speciellt intresse ur 
framtidsstudiesynpunkt. Man avser där att med hjälp av enkäter, en Delfistudie (se sid. 115)
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:kompetens på framtidsstudieområdet. Tillsammans med utomstående
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:fortsatta överväganden om planeringsunderlag och 
framtidsstudier.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:började behandla sin utveckling på sikt i ett 
framtidsstudieperspektiv.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:De större företagen skaffar sig framtidsstudieinformation av de 
slag som
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:urval och tolkning av informationen. Om övergripande 
framtidsstudieunderlag funnes, skulle det kunna verka underlättande och korrigerande.



70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:källor för framtidsstudieunderlag kan väcka vissa frågor. De 
penningbelopp som på det sättet lämnar landet är inte i och för sig av sådan
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:lojalitets-, värderings- och beslutsproblem som de 
kommersiella, internationella framtidsstudierna kan innebära.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt: kompetens, såväl metodisk som innehällsmässig, ger möjligheter 
att bedöma och kritiskt värdera den framtidsstudieinformation som
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:intressenter, bedriva framtidsstudier i Sverige har kommit till 
uttryck i
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:bildandet av Förmedlingscentralen för framtidsstudier AB, ett 
helägt
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:inte är "långsiktiga" i vedertagen mening, se nedan) en viktig 
utgångspunkt i en diskussion om framtidsstudier i Sverige. De utgör nämligen
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Men arbetsgruppen för framtidsstudier har anledning att framför 
allt
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Grundläggande för varje realistisk framtidsstudie måste vara 
kunskap om
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:litet som allmänt kan sägas om framtidsstudier av detta slag. 
Vi begränsar
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:planering och framtidsstudier spelar en avgörande roll för att 
åstadkomma detta. Erfarenheten visar också att en organisations möjligheter att
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:sig om stora och väsentliga områden inom framtidsstudierna. Men
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:
                                          långsiktiga mål måste dock ske i växelverkan mellan dels 
framtidsstudieunderlag beträffande den egna verksamheten och omgivningen, dels
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Den del av framtidsstudierna som mest direkt är avpassad till 
planeringens - för offentlig verksamhet, näringsliv, grupper, hushåll etc behov har vi kallat 
planeringsunderlag ("skikt 1" i 23) och diskuterat i
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Uppgiften att utveckla framtidsstudieområdet ställer de 
vetenskapliga
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:utgångspunkter framstår som relevanta framtidsstudier/
framtidsforskning
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:gäller därför att i framtidsstudier identifiera olika, och 
olika starka, tendenser till ökad integration - politiskt, ekonomiskt, demografiskt och
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:en fortsatt samråds- och utredningsverksamhet på 
framtidsstudieområdet



70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:som väsentliga i en framtidsstudie: tvärvetenskaplighet, 
anknytning till
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Arbetsgruppen för framtidsstudier har inte möjlighet att göra 
någon
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Arbetsgruppen för framtidsstudier har fått viss orientering om 
detta
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:för näringslivet. Det är därför i framtidsstudiesammanhang av 
största vikt
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:I samband med framtidsstudier kan det därför vara motiverat att 
dröja
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:ga framför sig i tiden. Mycket av motiveringen till beteende- 
och samhällsvetenskapligt orienterade framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Framtidsstudier har ambitionen att vara sektorövergripande. 
Värdeproblematiken inom framtidsstudierna kommer därför att bli starkt
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Det ligger i sakens natur, att den fortsatta utvecklingen av 
framtidsstudieområdet är nära knutet till de framsteg, som kan göras i förståelsen
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Begreppet autonoma framtidsstudier används här (se 23) som 
sammanfattning av sådana aktiviteter som, varken direkt eller indirekt, styrs eller
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Detta betyder dock inte att de autonoma framtidsstudierna 
ligger
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Stockholm med föredrag och diskussion samt konstituering av 
Föreningen för framtidsstudier. Föreningen avser att vara ett tvärfackligt forum
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:för diskussion och information om framtidsstudier och deras 
användning
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Föreningen för framtidsstudier har arrangerat flera av sina 
offentliga
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:
                                          Massmedia har under de senaste åren visat framtidsstudierna ett
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:för autonoma framtidsstudier utvecklats under de senaste 3-4 
åren.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Genom den i princip "öppna" karaktären hos framtidsstudier och 
långsiktig planering och det ofrånkomliga inslaget av politisk vilja kommer
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:en vill framhålla att etiska överväganden måste behandlas som 
ett väsentligt moment i planering och framtidsstudier. De kan
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:samband med framtidsstudiernas inriktning och organisation. 



Arbetsgruppen har dock varken anledning eller möjligheter att gå in på en
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:
                                          65. Fristående gruppers framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:ideella etc) bedriver framtidsstudier för sina egna 
planeringsbehov och
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Även andra studieförbund har tagit upp framtidsstudier inom sin
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:orientering om framtidsstudier.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:vad gäller material från framtidsstudier. I synnerhet när de 
uppträder som
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:tvekan en avgörande roll i samband med framtidsstudier av, 
åtminstone,
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:planeringen och framtidsstudierna än innehållet. Det stoff som 
behandlas
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:uppfattas som nära nog synonym med framtidsstudier. Den 
utvecklades
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Utbildning för framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:överväganden om framtidsstudier även lägga vissa synpunkter på 
utbildningen på olika nivåer (även om det bara är forskarutbildningen som
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:vilka aktiviteter som faktiskt kommer i gång på 
framtidsstudieområdet.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:(1) Karaktäristiskt för en växande del av framtidsstudierna - 
såväl
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:utbildningen på alla stadier framstår därför från 
framtidsstudiesynpunkt som utomordentligt angelägen. Flera aspekter av detta kan
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:en kommer i bakgrunden. I utbildningar som leder till 
yrkesverksamhet inom långsiktig planering och framtidsstudier bör därför
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:använda och kritiskt granska planeringsunderlag och 
framtidsstudier.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:långsiktigt planeringsansvar och framtidsstudieuppgifter 
egentligen behöver.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:planering och framtidsstudier. Dessa kurser kan förslagsvis 
innehålla en
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Forskarutbildningen är den kanske mest avgörande faktorn för 
framtidsstudiernas utveckling på längre sikt.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:bättre skickade att bedriva seriösa framtidsstudier.



70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:och de autonoma och kritiska framtidsstudiernas roll, bör 
slutligen
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Fortsatt planering för framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Som påpekats redan i inledningen är området framtidsforskning/
framtidsstudier stort och mångförgrenat. Det är därför förenat med stora
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:— För ett meningsfullt resonemang om framtidsstudier och 
framtidsforskning krävs begreppsprecisering. Den strukturering som
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:arbetsgruppen gjort — i planeringsunderlag, långsiktsmotiverad 
grundforskning, autonoma framtidsstudier, teori och metodik — är ett försök till detta (23, 25)
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:En sådan, i viss mening decentraliserad, grundsyn på 
framtidsstudier
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:sammanhang och rörande skilda aspekter av framtidsstudier och 
planering.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Tankar på ett "institut för framtidsstudier" har länge, och i 
flera olika
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:ta initiativ till brett upplagda framtidsstudier samt medverka 
till
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:räckligt inflytande. TCO:s forskningsdelegation 3 föreslog som 
alternativ ett statligt institut för framtidsstudier och forskningspolitik, knutet
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:framställts förslag om inrättande av ett nordiskt institut för 
framtidsstudier, vilka dock avslagits.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:utredningar om framtidsstudier startats inom ramen för 
samhällsvetenskapliga forskningsråd. Den engelska utredningsgruppen (Social Science
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Svenskt institut för framtidsstudier. I VA rapport nr 20, 1969
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:
                                          pens analys av problemkomplexet framtidsstudier framgår att 
behov och
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:spela en viktig roll i överväganden beträffande 
framtidsstudier. Arbetsgruppen vill emellertid betona, att funktionerna måste bestämma
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Beträffande autonoma framtidsstudier ligger det i sakens natur 
att
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:orer och planeringsområden, och att det därför finns ett stort 
behov av övergripande och gemensamma framtidsstudier, både nationella och internationella (46, 47) 1 .
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:— undersöka förutsättningarna för gemensamma , övergripande 
framtidsstudier, bl a gemensamt underlagsarbete enligt 46 och 47.



70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:
                                          Appendix 1 Framtidsstudier i försvarsplaneringen
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:För perspektivplaneringen behövs i princip två typer av 
framtidsstudieunderlag. Den ena är studier av den internationella, "yttre", miljön och
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:a förhållanden av icke-försvarsspecifik natur, bör ses i 
förhållande till, och helst samordnas med, framtidsstudier för andra sektorer och samhället som helhet
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:långsiktiga karaktär. En vidgad kontaktyta mot andra 
framtidsstudier är
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:analyseras i ett framtidsstudieperspektiv.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:forskningsorganisatorisk modell inom framtidsstudieområdet. Som
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:intressanta egenskaper. Även om framtidsstudieområdet generellt 
är
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:för framtidsforskningens och framtidsstudiernas ordnande.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:därför ett betydande intresse ur framtidsstudiesynpunkt.
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:den innehåller och baserar sig på något av en framtidsstudie, 
skall den här
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:faktor av den allmänna politiken, går man vidare till en slags 
framtidsstudie av vilka frågor och faktorer, nationellt och internationellt, som utgör
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:skrivning för framtidsstudiebruk. Ds Ju 1972:25
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:I bidraget framhålles vikten av att individen sättes i 
framtidsstudiernas
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Föreningen för framtidsstudier 101
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Förmedlingscentralen för framtidsstudier AB 57
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:försöksverksamhet, utbildning inom framtidsstudieområdet 127
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:institutionalisering av framtidsstudier/forskning
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:nordiskt institut för framtidsstudier 128
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:näringslivet, behov/användning 
långsiktsplaneringframtidsstudier 32, 36, 43, 54, 55, 59, 61, 79,
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:referensgrupp, knuten till föreslaget tillfälligt sekretariat 
inom SB för framtidsstudiefrågor 130
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:sekretariat för framtidsstudier, tillfälligt och knutet
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:skikt-indelning av framtidsstudier (tillämpningsnärSOU 1972:59
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:statligt institut för framtidsstudier och forskningspolitik 
(TCO) 128
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:styrning av framtidsstudier 8, 13



70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:Svenskt institut för framtidsstudier (IVA-förslag)
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:tillgång på forskare-experter (planering, framtidsstudier) 19, 
46
70tal/Att välja framtid - SOU 1972:59.txt:övergripande framtidsmål och gemensamma framtidsstudier 129
70tal/Barn - SOU 1979:41.txt:ramen för framtidsstudiesekretariatets
70tal/Biståndets organisation - SOU 1978:61.txt:råvaru-studien. Sekretariatet for framtidsstudier,
70tal/Budgetreform - SOU 1973:44.txt:a utgör väsentliga inslag. Dessa osäkerheter struktureras och 
preciseras genom bl. a. prognoser och framtidsstudier. Deras
70tal/Budgetreform - SOU 1973:44.txt:kan minskas genom prognoser, framtidsstudier samt forskning och
70tal/Data och näringspolitik 74 - SOU 1974:10.txt:är till viss del av framtidsstudiekaraktär. Produktion 
av svenska databehandlingssystem skall motiveras av en användarefterfrågan i morgondagens samhälle, ett 
samhälle som kan få karaktären av ett informationssamhälle. Olika tolkningar kan ges åt detta senare 
begrepp. Utredningen
70tal/Data och näringspolitik 74 - SOU 1974:10.txt:därför angeläget att resurser tillskapas för att 
möjliggöra ökad framtidsstudieverksamhet i landet. Datatekniken kommer att få en ökande
70tal/Data och näringspolitik 74 - SOU 1974:10.txt:tidsperspektiv (ju högre skikt) som i 
framtidsstudiesammanhang betraktas, desto större blir behovet av internationell samordning av 
verksamheten. Härför kan främst två skäl anföras. För det första måste man räkna
70tal/Data och näringspolitik 74 - SOU 1974:10.txt:av innehåll och metodik i samband med framtidsstudier. 
Området
70tal/Data och näringspolitik 74 - SOU 1974:10.txt:samordning i framtidsstudierna. Två konkreta 
hjälpmedel härför inom
70tal/Data och näringspolitik 74 - SOU 1974:10.txt:kvalificerade framtidsstudier skapas. Europeiskt 
internationellt samarbete
70tal/Data och näringspolitik 74 - SOU 1974:10.txt:I samband med behoven av utbildning i metodik för 
framtidsstudier
70tal/Data och näringspolitik 74 - SOU 1974:10.txt:och samhällelig medvetenhet, även beträffande 
framtidsstudier. Utbildning i matematisk planering bör således kompletteras med utbildning i
70tal/Data och näringspolitik 74 - SOU 1974:10.txt:inom området framtidsstudier. Något konkret förslag 
till maskineri
70tal/Data och näringspolitik 74 - SOU 1974:10.txt:alltmer betydelsefullt element — både som hjälpmedel 
och som studieobjekt — i framtidsstudierna. Ett ökat datamedvetande är fundamentalt i
70tal/Den militära underrättelsetjänsten - SOU 1976:19.txt:från vad som är framtidsstudier
70tal/Den militära underrättelsetjänsten - SOU 1976:19.txt:spektiv på 15-20 år brukar dock betecknas som 
framtidsstudier



70tal/Energi - program för forskning, utveckling, demonstration - SOU 1977:56.txt:tariatet för 
framtidsstudier
70tal/Energi - program för forskning, utveckling, demonstration - SOU 1977:56.txt:studerat inom 
framtidsstudien
70tal/Energi - program för forskning, utveckling, demonstration - SOU 1977:56.txt:veckling står att 
vinna. De energiframtidsstudier,
70tal/Energi - program för forskning, utveckling, demonstration - SOU 
1977:62.txt:teknikbedömframtidsstudier,
70tal/Energi - program för forskning, utveckling, demonstration - SOU 1977:62.txt:1975 höll på att sätta 
igång framtidsstudien
70tal/Energi - program för forskning, utveckling, demonstration - SOU 1977:62.txt:Förslag har hänsyn 
tagits till att denna framtidsstudie
70tal/Energi - SOU 1978:17.txt:verksamhet som styrelsen (U 1975: 17) för sekretariatet för 
framtidsstudier ansvarar för,
70tal/Energi - SOU 1978:17.txt:i produktionsframtidsstudier
70tal/Folkbildning för 80-talet - SOU 1979:85.txt:Båda typerna av framtidsstudier
70tal/Folkhögskolan. - SOU 1976:16.txt:49 sekretariatet för framtidsstudier. Arbetslivet i
70tal/Folkhögskolan. - SOU 1976:16.txt:framtiden. En programskrift för en framtidsstudie. Departementens 
offsetcentral 1975.
70tal/Folkhögskolan. - SOU 1976:16.txt:med olika arbetsomFramtidsstudier
70tal/Forskning för försvarssektorn - SOU 1970:54.txt:32. 1VA Rapport nr 20 1969. Svenskt institut för 
framtidsstudier (utredning och förslag från IVA:s kommitté för framtidsstudier)
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:anslag for framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:att frågan om framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:och har även visat intresse för framtidsstudier.
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:centralen för framtidsstudier,
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:intresseområframtidsstudie-
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:att behandla framtidsstudiefrågorna
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:ämnen. Någon framtidsstudieverksamhet
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:förutses. Framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:Genom att framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:även andra aspekter på framtidsstudiema
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:Kravet att framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:serar också frågor om vem som skall initiera och utföra 
framtidsstudier.



70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:kan resas på att framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:IVA, har engagerat sig starkt i framtidsett 
framtidsstudiesekretariat
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:for och bedriver framtidsstudier.
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:organ med framtidsstudieorienterad
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:till brett upplagda framtidsstudier.
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:ganden om framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:relaterade till framtidsstudiefrågorna.
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:knutet till statsrådssekretariatförframtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:anvisa 4 Mkr till framtidsstudier.
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:ett antal framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:att inrätta ett riksdagens framtidsstudieinstitut
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:skulle utredas av forskningsrådsfrågan om framtidsstudiernas
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:kunde skapas en bas för framtidsstudieverkansvar mer
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:visar att framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:motiv for insatser på framtidsstudieområdet.
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:När medel till framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:styrelsen för sekretariatet för framtidsstudier har inletts en
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:markerades att framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:planering ersätter dock inte framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:också de politiska aspekterna på framtidsstudier;
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:organisaeller inrikta framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:sekretariat_lörframtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:och flera framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:Valet av en sådan lösning ger framtidsstudierna
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:får slå igenom i de framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:debatt och framtidsstudierna
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:sekrerariatförframtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:förmedinom framtidsstudieområdet
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:sin egen personal utför framtidsstudier.
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:en nämnd för framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:kan engageras i framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:nära anknyter till framtidsstudier.
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:För att ge framtidsstudieunderlag
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:och forskningsfinanoch framtidsstudier



70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:om lösningar av framtidsstudiernas
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:och stödja framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:anser den koppling av framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:och angelägen. Framtidsstudiernas
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:riatet för framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:riatet för framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:konstaterar att framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:regering och riksdag. Det är detta slags framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:eller flera nya organ - bl. a. blir frågan om ett institut för 
framtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:delegation_förframtidsstudier
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:l kapitel 17, avsnitt 17.2 behandlas framtidsstudierna.
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:ha gått igenom olika lösningar För hur framtidsstudierna
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:är angeläget att framtidsstudierna
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:anser viktigt är att framtidsstudierna
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:tala för att även frågan om framtidsstudier - inklusive 
teknikvärdering -innefattas
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:52.txt:rörande organisatorisk form för framtidsstudier samt frågor 
rörande s. k. teknikvärdering. Utredningen bör härvid särskilt belysa forskningsrådsorganisationens
70tal/Forskningspolitik - SOU 1977:55.txt:Sekretariatet för framtidsstudier
70tal/Forskningsråd - SOU 1975:26.txt:4 sekretariatet för framtidsstudier får anslag via
70tal/Forskningsråd - SOU 1975:26.txt:tariatet för framtidsstudier
70tal/Forskningsråd - SOU 1975:26.txt:frågor om framtidsstudier
70tal/Forskningsråd - SOU 1975:26.txt:Frågan om framtidsstudier
70tal/Fortsatt högskoleutbildning - SOU 1977:63.txt:pacitet för att i form av framtidsstudier,
70tal/Förnyelse genom omprövning - SOU 1979:61.txt:och långsiktspå basis av framtidsstudier
70tal/Försvarsmaktens centrala ledning - SOU 1976:64.txt:karaktär av framtidsstudier.
70tal/Högskolan - SOU 1973:2.txt:utfört en framtidsstudie åt utredningen. Den
70tal/Hushållning med mark &amp; vatten, 2 - SOU 1979:55.txt:P, Sol eller uran - att välja energiframtid, 
sekretariatet för framtidsstudier,
70tal/Hushållning med mark &amp; vatten, 2 - SOU 1979:55.txt:sekretariatet för framtidsstudier, Stockholm 
1978.
70tal/Hushållning med mark &amp; vatten, 2 - SOU 1979:55.txt:sekretariatet för framtidsstudier, Stockholm 
1978.
70tal/Hushållning med mark &amp; vatten, 2 - SOU 1979:55.txt:Uran, sekretariatet för framtidsstudier,



70tal/Hushållning med mark &amp; vatten, 2 - SOU 1979:55.txt:framtidsstudier1977;Substitution och byte av 
resurser, rapport nr 309, Sekretariatet för framtidsstudier 1977, Resurserna,
70tal/JK-ämbetet - SOU 1978:59.txt:Styrelsen for sekretariatet För framtidsstudier
70tal/Kultur och information över gränserna - SOU 1978:56.txt:sägas bestå av olika former av samtids- och 
framtidsstudier.
70tal/Långtidsutredningen 1978 - SOU 1978:78.txt:lnom OECD:s framtidsstudieprojekt
70tal/Malmer och metaller - SOU 1979:40.txt:sekretariatet för framtidsstudier, 1977.
70tal/Näringspolitiken - ny verksorganisation - SOU 1971:69.txt:svenskt institut för framtidsstudier 
finansierat och drivet i samverkan mellan staten och
70tal/Näringspolitiken - ny verksorganisation - SOU 1971:69.txt:och har bl. a. gett underlag för den 
diskussion om svenska "framtidsstudier", som i
70tal/Näringspolitiken - ny verksorganisation - SOU 1971:69.txt:
                                                                - Integrerade framtidsstudier 
(samhällsstu- fram dels en lägesrapport "Synpunkter på
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:Regeringen tillsatte år 1971 en särskild arbetsgrupp för att 
behandla frågor om framtidsstudier. Gruppen har i betänkandet Att
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:mera detaljerade överväganden om framtidsstudier för olika behov 
i samhället. För att
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:att den fortsatta framtidsstudieverksamheten
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:66.txt:ningsfullt framtidsstudiearbete måste ta hänsyn till samtliga 
faktorer som bidrar till att
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:67.txt:En av regeringen tillsatt grupp för framtidsstudier har i 
betänkandet Att välja framtid (SOU 1972:59) lagt fram ett underlag för
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:67.txt:diskussion och överväganden om framtidsstudier i Sverige.
70tal/Ny kulturpolitik - SOU 1972:67.txt:på levnadsnivå. Ett arbete med framtidsstudier måste för att bli 
meningsfullt ta hänsyn
70tal/Orter i regional samverkan - SOU 1974:1.txt:• Under senare år har intresset för framtidsstudier 
ökat kraftigt både i
70tal/Orter i regional samverkan - SOU 1974:1.txt:• En utgångspunkt för framtidsstudier är att de skall 
gälla en så
70tal/Orter i regional samverkan - SOU 1974:1.txt:framhålls i kapitel 8 utnyttjas i framtidsstudier av s. 
k. delfi- och
70tal/Orter i regional samverkan - SOU 1974:1.txt:Arbetsgruppen för framtidsstudier hävdar i betänkandet 
"Att välja
70tal/Orter i regional samverkan - SOU 1974:1.txt:orskningsanknytning gör det naturligt att koncentrera 



intresset till sådana forskningsansatser inom framtidsstudieområdet som
70tal/Orter i regional samverkan - SOU 1974:1.txt:Resultaten från forskningen kan utnyttjas på flera sätt 
i framtidsstudier och perspektivplanering. I planeringsformer med inslag av
70tal/Orter i regional samverkan - SOU 1974:1.txt:Grundidén med delfimetoden är, som framhålls i 
framtidsstudiegruppens rapport, (SOU 1972: 59) att samla personer med stor sakkunskap
70tal/Orter i regional samverkan - SOU 1974:1.txt:kommer till användning vid vissa framtidsstudier. De 
gemensamma
70tal/Orter i regional samverkan - SOU 1974:1.txt:uppbyggnad i nära anknytning till sekretariatet för 
framtidsstudier synes
70tal/Orter i regional samverkan - SOU 1974:1.txt:Liksom andra framtidsstudier skall den gälla en så lång 
tidrymd att
70tal/Orter i regional samverkan - SOU 1974:1.txt:Liksom andra framtidsstudier bör de regionala 
perspektivanalyserna
70tal/Ortsbundna levnadsvillkor - SOU 1974:2.txt:med den som är vanlig inom framtidsstudier.
70tal/Petroindustrin i Sverige - SOU 1976:59.txt:sekretariatet för framtidsstudier, 1976.
70tal/Politik för regional balans - SOU 1975:91.txt:översyn beakta resultat av pågående framtidsstudier.
70tal/Politik för regional balans - SOU 1975:91.txt:fram i pågående framtidsstudier.
70tal/Produktionskostnader och regionala produktionssystem - SOU 1974:3.txt:som väljs för 
framtidsstudierna.
70tal/Regionala prognoser i planeringens tjänst - SOU 1974:4.txt:Den modell för framtidsstudier
70tal/Regionala prognoser i planeringens tjänst - SOU 1974:4.txt:samhällsför framtidsstudiebruk.
70tal/Samhället och distributionen - SOU 1975:69.txt:1974. Om scenariotekniken som sådan kan sägas att 
den liksom andra framtidsstudiemetoder utvecklats som ett led i den amerikanska försvarsplaneringen under
70tal/Säkerhets- och försvarspolitiken - SOU 1972:4.txt:återgett. Miljöstudier, dvs. framtidsstudier
70tal/Svensk press. - SOU 1975:79.txt:från TU nr 23). Framtidsstudien
70tal/Svensk press. - SOU 1975:79.txt:bete. Men framtidsstudien
70tal/Svensk press. - SOU 1975:79.txt:I den ovan citerade framtidsstudien,
70tal/Sveriges energiförsörjning - SOU 1970:13.txt:systematiska framtidsstudier in i bilden.
70tal/Val av utbildning och yrke. - SOU 1971:61.txt:utarbetat en skiss till en framtidsstudie (Eskil 
Block: Framtidsmiljö för
80tal/Arbetstid och välfärd - SOU 1989:53.txt:Institutet for framtidsstudier.
80tal/Arbetstid och välfärd Bilagedel B - SOU 1989:53B.txt:983 Lönearbetet som samhällsform och ideologi. 
Ur Sociala värderingsförändringar. sekretariatet för framtidsstudier, Stockholm.
80tal/Arkiv för individ och miljö - SOU 1987:38.txt:jag indragen i framtidsstudiersom instrument att 
vägledapolitiska



80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:De svenska framtidsstudiernas
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:upphov till framtidsstudierna.
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:om svenska framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:institut för framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:ring. Svenska framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:som aldrig ägnat sig åt prognosför framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:status har rönt uppmärksamFrågan om framtidsstudiernas
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:inrättar en självstänför framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:analys och framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:delarna av framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:till framtidsstuframtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:att utreda framtidsstudiernas
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:gäller också framtidsstudierna.
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:yttra sig över framtidsstudiesekretariatets
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:de svenska framtidsstudierna
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:bar också att framtidsstudiesekretariatet
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:också att frågan om de svenska framtidsstudiernas
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:som de svenska framtidsstudierna
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:också för framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:tionen om framtidsstudiernas
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:kan bidra med en del av svaren. Alla framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:finns med i framtidsstudierna.
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:går det i fråga om framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:Det har i flera fall visat sig att framtidsstudieenheten,
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:det bl a att framtidsstudiesekretariatet
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:de största framtidsstudieprogrammen
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:inom ramen för de energiframtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:Perspektiv pâ framtidsstudierna
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:som en del framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:och andra framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:Östeuropa har framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:GRS ägnar sig till en del åt framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:forskningsav framtidsstudiekaraktär
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:bild när det gäller framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:finns en del framtidsstudieenheter.



80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:enhet som ägnar sig åt framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:i eller stött flera framtidsstudieprojekt
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:vara att “framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:Det är svårt att tänka sig en framtidsstudie
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:inte på något sätt är unika för framtidsstudierna,
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:bör kunna dra nytta av framtidsstudiernas
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:nämnts att framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:på annat håll. Det måste också (när framtidsstudierna
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:prognosverksamhet. Framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:på central nivå kring stora samhällsFramtidsstudiernas
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:tänkta att få ett ansvar när det gäller framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:och på annat sätt stödja framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:analyser, framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:som föreslog att ett institut för framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:skulle anvisas för framtidsstudieverksamhet.
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:gett den sittande forskningsrådsutredatt utreda frågan om 
framtidsstudiernas
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:tariatet för framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden - SOU 1986:33.txt:Sammanfattatt medan intresset för framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:vid forskningsrádsför framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:Frågan om vad framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:men någon direkt framtidsstudie
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:till FRN:s/framtidsstudiesekretariatets
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:anslag visar att få har haft direkt 
framtidsstudieinriktning.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:har varit aktiva inom den framtidsstudie
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:finns inslag av framtidsstudier,
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:Inom ramen för detta program har en 
framtidsstudie
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:En central framtidsstudie
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:som är av framtidsstudiekaraktär
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:energisysav framtidsstudiekaraktär.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:Andra inslag av framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:iakttages därför med framtidsstudieliknande
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:(1985) samt framtidsstudien



80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:arbete med framtidsstudierna
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:visar ett stort intresse för 
framtidsstudieverksamhet.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:driver inga egna framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:gjort en egen framtidsstudie
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:Ett annat exempel med framtidsstudieanknytning
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:med gemensamt intresse för framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:inslag av framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:i dessa områden är av framtidsstudiekaraktär.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:när det gäller framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:trädare till framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:som finns om vad framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:menas dels att framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:kan ofta vara syftet med en framtidsstudie.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:vilka syften som en framtidsstudie
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:arbeta med framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:resurser på framtidsstudieverksamhet
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:som man kan få i en framtidsstudie.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:än någon annan framtidsstudie
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:i olika typer av framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:kap. 2.3). Den framtidsstudietradition
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:av detta har vi i framtidsstudiekommittén
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:riatet för framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:med utgångshar man arbetat med framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:i hela landet. Med hjälp av olika 
framtidsstudier,
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:inslaget i framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:då det gäller framtidsstudier,
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:samla olika framtidsstudieverksamheter
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:Ett fjärde område där man finner många 
framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:ringar om hur framtidsstudiernas
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:så att de kan bringas att överensför 
framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:kommer frågan om mål för framtidsstudiema



80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:som omger frågan om framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:kussion om framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:som avspeglas i olika slags framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:berör också framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:i USA, Västoch för framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:då det gäller framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:I USA växte framtidsstudierna
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:inte är någon vetensom hävdar att framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:har jag hävdat att framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:även om forsksäga att framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:anklagelse genom att säga att framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:som förutses i studien. Framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:I detta hänseende ligger framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:som ställs på en framtidsstudie
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:är, att de som arbetar med framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:de som utför framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:den enhet som arbetar med framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:i det hänseerinrar om framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:Schema över olika typer av framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:skulle ha inom var och en av dessa fem typer av 
framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:enhet för framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:Men de störde inte den statliga 
framtidsstudieverksamhetens
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:full go d po li cy -anal ys . I den mån 
framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:fokus för framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:skall uppnås. För framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:och lösningar utanför EPIs ramar. Skall 
framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:större krav på framtidsstudiernas
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:på uppdrag av Framtidsstudiekommitstått till 
förfogande
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:sekretariatet för framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:är inte i första hand statens ansvar 



Framtidsstudierna
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:Men först några ord om framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:Det kan bero på att man redan från början var 
klar över att framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:stådd enighet om att framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:och institutioframtidsstudier,
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:Det ger ocksa möjligframtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:Samför synen pá framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:av denna syn för framtidsstudiernas
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:av allt detta blir att framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:måste vara självär att (framtidsstudie)-
verksamheten
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:sina lokala framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:en egen lokal framtidsstudie
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:stöd för att framtidsstudierna
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:pá uppdrag av framtidsstudiekommittén
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:kanske den framtidsstudie
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:när det gäller framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:och andra stora tvärvetensframtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:har sagts om de framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:organ för just framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:finns sedan början av 70-talet en 
framtidsstudietradition.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:organ med framtidsstudieartad
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:och teknoför framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:bedrivs i kärnframtidsstudieverksamhet
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:personer vilka, utanför den 
Systemanalyframtidsstudiediskussionen
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:men någon särskild framtidsstudieverksamhet
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:Hon svarar också för ett framtidsstudieprogram
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:med en grupp andra framtidsstudieintresserade
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:han lade vid framtidsstudiernas
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:vad gäller framtidsstudier,
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:fanns ett växande intresse för framtidsstudier.
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:finns sedan några år en framtidsstudieenhet



80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:med inslag av framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:i några större framtidsstudier
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:ha drabbat framtidsstudierna
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:ien grupp av framtidsstudieintresserade
80tal/Att studera framtiden Bilagedel - SOU 1986:34.txt:med en speciell framtidsstudiemetod
80tal/Bra daghem för små barn - SOU 1981:25.txt:Hedberg, B.: Barn-Sverige, En delrapport från projektet 
Omsorgen i barnsamhället, sekretariatet för framtidsstudier, 1979
80tal/Bra daghem för små barn - SOU 1981:25.txt:R.: Kultur och arbete, Framtidsbilder, sekretariatet För 
framtidsstudier,
80tal/Den stora omställningen - SOU 1983:19.txt:Krispolitik och framtidsstudier, Stockholm 1982.
80tal/Den stora omställningen - SOU 1983:19.txt:Projektgruppen energi och samhälle. Sekretariatet för 
framtidsstudier 1977.
80tal/En reformerad gymnasieskola - SOU 1981:96.txt:två typer av framtidsstudier.
80tal/En reformerad gymnasieskola - SOU 1981:96.txt:och också låtit ställa samman framtidsstudier
80tal/En reformerad gymnasieskola - SOU 1981:96.txt:Anell, L, Världsordningen och välfardsstatens kris. 
sekretariatet för framtidsstudier.
80tal/En reformerad gymnasieskola - SOU 1981:96.txt:konsekvenser för livsstilen - boendet som exempel. 
sekretariatet for framtidsstudier
80tal/En reformerad gymnasieskola - SOU 1981:96.txt:framtidsdröm som blir verklighet? sekretariatet for 
framtidsstudier 1978
80tal/En reformerad gymnasieskola - SOU 1981:96.txt:Förmedlingscentralen för framtidsstudier, Sverige 
2000. Stockholm 1978
80tal/En reformerad gymnasieskola - SOU 1981:96.txt:livsstilars materiella bas. Sekretarietat for 
framtidsstudier 1976
80tal/En reformerad gymnasieskola - SOU 1981:96.txt:Laestadius, S, Produktion utan gränser. sekretariatet 
för framtidsstudier. Rapport nr
80tal/En reformerad gymnasieskola - SOU 1981:96.txt:sekretariatet för framtidsstudier 1980
80tal/En reformerad gymnasieskola - SOU 1981:96.txt:sekretariatet for framtidsstudier 1980.
80tal/En reformerad gymnasieskola - SOU 1981:96.txt:på kunskap och mindre på råvaror. sekretariatet för 
framtidsstudier 1976
80tal/En reformerad gymnasieskola - SOU 1981:96.txt:sekretariatet för framtidsstudier, Sverige i världen 
-tankar om framtiden. Stockholm
80tal/En reformerad gymnasieskola - SOU 1981:96.txt:Murray: Utbildning och jämlikhet. sekretariatet för 
framtidsstudier
80tal/Energi i utveckling - SOU 1980:35.txt:har energiframtidsstudierna



80tal/Energi i utveckling - SOU 1980:35.txt:stödja sig på bl. a. framtidsstudier
80tal/Fritidsboende - SOU 1982:23.txt:sekretariatet för framtidsstudier,
80tal/Genetisk integritet - SOU 1984:88.txt:StockOmsorg och människosyn, rapport från sekretariatet för 
framtidsstudier,
80tal/Hälso- och sjukvård i internationellt perspektiv - SOU 1981:3.txt:betydelse livsstil och vanor har 
för hälsan. I den framtidsstudie
80tal/Hälso- och sjukvård i internationellt perspektiv - SOU 1981:3.txt:I Philip Selbys framtidsstudie
80tal/Hälso- och sjukvård i internationellt perspektiv - SOU 1981:3.txt:räknar man också med att de psyI 
den tidigare angivna framtidsstudien
80tal/Hälsorisker - SOU 1981:1.txt:sekretariatet för framtidsstudier: Omsorgen i samhället - 
programskrift for en framtidsstudie om vård och vårdbehov. Liber Förlag 1979.
80tal/Hälsorisker - SOU 1981:1.txt:Sekretariatet for framtidsstudier, (1978): Omsorgen i samhället- 
Programskrift
80tal/Kompletterande motståndsformer - SOU 1984:10.txt:4. Som specifika projekt inom föreslagna 
framtidsstudier,
80tal/Kompletterande motståndsformer - SOU 1984:10.txt:framtidsstudier (ex.vis från sekretariatet för 
Framtidsstudier).
80tal/Komvux - SOU 1982:29.txt:Sekretariatet för framtidsstudier
80tal/Komvux - SOU 1982:29.txt:på kunskap och mindre på råvaror. sekretariatet för framtidsstudier. 
Stockholm
80tal/Läge för vindkraft - SOU 1988:32.txt:tariatet för framtidsstudier,
80tal/Långtidsutredningen - SOU 1984:4.txt:på längre sikt och sekretariatet för framtidsstudier
80tal/Lokalt folkstyre genom brukarmedverkan - SOU 1984:84.txt:bör följa forskning och framtidsstudier
80tal/Naturresursers nyttjande och hävd - SOU 1983:56.txt:det framtida samhället inrättades år 1973 
sekretariatet för framtidsstudier. Sekretariatet har låtit genomföra långsiktigt och brett inriktade 
studier av vissa frågor. bl a
80tal/Samerätt och sameting - SOU 1989:41.txt:miljö- och framtidsstudie-
80tal/Studieorganisation och elevströmmar - SOU 1981:98.txt:1935-1979. Rapport från sekretariatet for 
framtidsstudier.
80tal/Svensk läkemedelsindustri - SOU 1980:33.txt:inte utan vidare kan förändras. (Vissa av 
framtidsstudierna
80tal/Undersökningar kring gymnasieskolan - SOU 1981:97.txt:Murray, Mac: Utbildning och jämlikhet. 
Sekretariatet för framtidsstudier. Liber Förlag. Stockholm 1980. (s. 94-96.)
80tal/Undersökningar kring gymnasieskolan - SOU 1981:97.txt:sekretariatet for framtidsstudier. Liber. 
Stockholm 1980.



80tal/Undersökningar kring gymnasieskolan - SOU 1981:97.txt:sekretariatet for framtidsstudier.
80tal/Undersökningar kring gymnasieskolan - SOU 1981:97.txt:Murray. Mac: Utbildning och jämlikhet. 
Sekretariatet för framtidsstudier. Liber. Stockholm 1980.
80tal/Undersökningar kring gymnasieskolan - SOU 1981:97.txt:om prognoser, framtidsstudier
80tal/Undersökningar kring gymnasieskolan - SOU 1981:97.txt:Sekretariatet for framtidsstudier,
80tal/Undersökningar kring gymnasieskolan - SOU 1981:97.txt:Sekretariatet för framtidsstudier
80tal/Undersökningar kring gymnasieskolan - SOU 1981:97.txt:“Beslutsfattare eller framtidsstuderare 
försöker därför medvetet eller omedvetet skapa
80tal/Undersökningar kring gymnasieskolan - SOU 1981:97.txt:Begreppen är vanliga inte minst i fråga om 
framtidsstudier (Sandberg 1975, Ahlin 1976), varvid de olika förhållningssätten
80tal/Undersökningar kring gymnasieskolan - SOU 1981:97.txt:sekretariatet för framtidsstudier.
80tal/Undersökningar kring gymnasieskolan - SOU 1981:97.txt:Block, E. 1971: Framtidsmiljä för utbildning. 
En framtidsstudie
80tal/Undersökningar kring gymnasieskolan - SOU 1981:97.txt:Sekretariatet för framtidsstudier.
80tal/Undersökningar kring gymnasieskolan - SOU 1981:97.txt:Stockholm: sekretariatet for framtidsstudier.
80tal/Undersökningar kring gymnasieskolan - SOU 1981:97.txt:m. ll.), sekretariatet för framtidsstudier, 
SIV Statens invandrarverk, Socialdepartementet med DSF Delegationen för social forskning, Statens 
ungdomsråd, SÖ
80tal/Undersökningar kring gymnasieskolan - SOU 1981:97.txt:sekretariatet för framtidsstudier: Skolan och 
framtiden. Några tankar och idéer om skolans möjligheter att utveckla vårt framtidsmedvetande, 1979, 
Arbetslivet i framtiden,
90tal/Acceptans, tolerans, delaktighet - SOU 1993:18.txt:i Canada. Jag har också sysslat en del med 
framtidsstudier. Några av er har kanske sett SOU-utredningen
90tal/Acceptans, tolerans, delaktighet - SOU 1993:18.txt:om metodologi och organisation rörande 
framtidsstudier.
90tal/Bistånd genom internationella organisationer - SOU 1991:51.txt:och i den framtidsstudie
90tal/Den framtida skogsvårdsorganisationen - SOU 1992:111.txt:Med utgångspunkt från en framtidsstudie av 
distriktsverksamheten
90tal/Ekonomisk politik under kriser och i krig - SOU 1992:75.txt:Det sårbara samhället 
Framtidsstudiesekretariatet 1978
90tal/Elförsörjning i ofred - SOU 1995:51.txt:Agency i Japan förutser i sin framtidsstudie
90tal/Former för statlig verksamhet - SOU 1994:147.txt:Stiftelsen Institutet för framtidsstudier
90tal/Former för statlig verksamhet - SOU 1994:147.txt:att utreda framtidsstudierna
90tal/Former för statlig verksamhet - SOU 1994:147.txt:År 1973 inrättades de båda organen Sekretariatet 
för framtidsstudiför långoch Samarbetskommittén



90tal/Former för statlig verksamhet - SOU 1994:147.txt:korn i praktiken att få mindre beför 
framtidsstudier
90tal/Former för statlig verksamhet - SOU 1994:147.txt:en ny utredning om den statligt finansierade 
allbeI Framtidsstudiekommitténs
90tal/Former för statlig verksamhet - SOU 1994:147.txt:eller i samarbete med andra bedriva 
framtidsstudier,
90tal/Former för statlig verksamhet - SOU 1994:147.txt:beslut med anledning av regeringens proposition om 
ny inoch organisation av framtidsstudieverksamheten
90tal/Former för statlig verksamhet - SOU 1994:147.txt:avsatte Institutet för framtidsstudier
90tal/Former för statlig verksamhet - SOU 1994:147.txt:till stiftelsen Institutet för framtidsstudier
90tal/Former för statlig verksamhet - SOU 1994:147.txt:att Institutet för framtidsstudier
90tal/Former för statlig verksamhet - SOU 1994:147.txt:resurserna för framtidsstudier
90tal/Förnyelse och kontinuitet - SOU 1994:9.txt:Institutet för Framtidsstudier.
90tal/Frikommunförsöket - SOU 1991:68.txt:ldén till frikonimunförsöket eller som det först 
kalladesfrizonsförsöket - kom ursprungligenfrån framtidsstudieprojektet
90tal/Frikommunförsöket - SOU 1991:68.txt:och projektledareni framtidsstudicprojektet.
90tal/Frikommunförsöket - SOU 1991:68.txt:ingick i det s k framtidsstudieprojektet.
90tal/Frivilligt socialt arbete - SOU 1993:82.txt:Citatet från Institutet för framtidsstudiers rapport är 
från Herrmann 401 i Axelson
90tal/Handel och miljö - SOU 1993:79.txt:ed, Biologi och bosättning - naturanpassningi 
samhällsbyggandet.Natur och Kultur och Institutet för framtidsstudier. Under tryckning.
90tal/Handikapp och välfärd? - SOU 1990:19.txt:Det är enligt framtidsstudiekommittén
90tal/Kulturpolitikens inriktning - SOU 1995:84.txt:Institutet för framtidsstudier.
90tal/Ledning och ledarskap i högskolan - SOU 1992:15.txt:Ett antal framtidsstudier
90tal/Mer för mindre - SOU 1992:54.txt:sekretariatet för framtidsstudier, Liber 1982 Tid för omsorg, 
slutrapport
90tal/Mycket under samma tak - SOU 1994:32.txt:genomfördes i samarbete med Institutet för 
Framtidsstudier.
90tal/Mycket under samma tak - SOU 1994:32.txt:vid Institutet för Framtidsstudier,
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:Institutet för framtidsstudier bör även i 
fortsättningen bedrivas i stiftelseform och det särskilda organisationsstödet till institutet tills 
vidare bibehållas.
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:- Institutet för framtidsstudier.
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:IMI, SEI, ÖEI, SIPRI och Institutet för 
framtidsstudier år s.k. anslagsstiftelser. UI och KSLA är ideella föreningar. SkogForsk har beteckningen



90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:uppgift att utreda framtidsstudiema i Sverige. I 
arbetsgruppens betänkande
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:Att välja framtid SOU 1972:59 sågs svenska 
framtidsstudier som en möjplaneringsunderlag
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:År 1973 inrättades de båda organen sekretariatet 
för framtidsstudier,
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:sekretariatet for framtidsstudier kom i 
praktiken att få mindre betydelse
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:prognos- och framtidsstudieenheter
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:andra bedriva framtidsstudier.
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:Kommitténs förslag ledde till att Sekretariatet 
för framtidsstudier
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:ombildades till en stiftelse med namnet 
Institutet för framtidsstudier
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:fanns också ett starkt stöd för tanken på att ge 
framtidsstudiema,
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:proposition om ny inriktning och organisation av 
framtidsstudieverksamheten m.m. prop. 198687192, UU 24, rskr. 316. Institutet skall inom sitt
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:De två första verksamhetsåren avsatte Institutet 
for framtidsstudier l mkr
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:Institutet för framtidsstudier
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:1986 framfördes av 1985 års framtidsstudiesom
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:Vårt förslag: Institutet för framtidsstudier bör 
även i fortsättningen
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:erfarenheter som finns av att bedriva 
framtidsstudier vid universitet visar
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:att det inte är möjligt att tillföra institutet 
för framtidsstudier
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:Enligt vår mening bör Institutet för 
framtidsstudier
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:mening bör SIPRI och Institutet for 
framtidsstudier
90tal/Omprövning av statliga åtaganden - SOU 1995:93.txt:SIPRI och Institutet för framtidsstudier.
90tal/Organisationernas bidrag - SOU 1993:71.txt:Institutet för framtidsstudier,Mot dennaframtid ochSju 
folkrörelser framtiden,1992



90tal/Rapport från Klimatdelegationen - SOU 1994:138.txt:och dess roll i samhället. Energiframtidsstudier
90tal/Rapport från Klimatdelegationen - SOU 1994:138.txt:Inom Institutet för framtidsstudier utförs en 
studie av hållbar utveckling av de nya nätverkens
90tal/Rapport från Klimatdelegationen - SOU 1994:138.txt:Sekretariatet för framtidsstudier,
90tal/Råd för forskning om transporter och kommunikation - SOU 1992:55.txt:Anders Karlqvist och Martin 
Beckmann vid Institutet för framtidsstudier, KTH, KVA
90tal/Råd för forskning om transporter och kommunikation - SOU 1992:55.txt:den bilagda rapporten från 
institutet för framtidsstudier, är VTI inte
90tal/Råd för forskning om transporter och kommunikation - SOU 1992:55.txt:g denna uppgift framöver. Det 
är emellertid mitt bestämda intryck att förslagen från institutet för framtidsstudier är så väl 
underbyggda och ändå föga
90tal/Råd för forskning om transporter och kommunikation - SOU 1992:55.txt:InstitutetförFramtidsstudier.
90tal/Råd för forskning om transporter och kommunikation - SOU 1992:55.txt:ansåg vidare att TFB bör 
utarbeta en helt ny framtidsstudie för transportsektorn. Gruppen saknade också en uttalad
90tal/Råd för forskning om transporter och kommunikation Bilagor - SOU 1992:55.txt:Institutet för 
Framtidsstudier
90tal/Regionala roller - SOU 1992:64.txt:av Institutet för Framtidsstudier.
90tal/Samhall i går, i dag, i morgon - SOU 1991:67.txt:Stiftelsen för framtidsstudier
90tal/Socialtjänstens roll i samhällsplanering och samhällsarbete - SOU 1993:91.txt:av omvandlingsprooch 
framtidsstudier.
90tal/Socialtjänstens roll i samhällsplanering och samhällsarbete - SOU 1993:91.txt:Liber i samarbete med 
Institutet for Framtidsstudier
90tal/Trade and the environment - SOU 1994:76.txt:Natur och Kultur och Institutet för framtidsstudier. In 
preparation.
90tal/Utvidgning och samspel - SOU 1995:132.txt:Institutet för framtidsstudier i Stockholm, behandlar de 
ekonomiska aspekterna av en


