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Institutionel historie er en analysestrategi udviklet til studiet af institutionali-
sering og institutionel forandring. Analysestrategien har først og fremmest sine
rødder i videnssociologisk inspireret nyinstitutionalisme, men derudover også i
sprogfilosofisk funderet diskursanalyse og til dels nyere sociologisk systemte-
ori. Alle disse tilgange arbejder på et mere teoretisk niveau med en grundlæg-
gende konstitutionsproblematik, altså et spørgsmål om den sociale ordens dan-
nelse og forandring. Formålet med institutionel historie er at bevæge sig fra de
mere teoretiske anslag i inspirationskilderne til anvisninger på konkrete mulig-
heder for analyse. Man kan sige, at det handler om at formulere en generel ana-
lysestrategi for sociale ordeners emergens. Institutionel histories bud er i denne
sammenhæng en dobbelt analysestrategi: en delstrategi, der søger at iagttage
skabelsen og stabiliseringen af meningssammenhænge til handlerum (institu-
tionaliseringsanalyse) og en delstrategi, der iagttager brud i handlerum (foran-
dringsanalyse og samfundsdiagnose).

I det følgende tegner jeg omridset af institutionel historie ved først at beskrive
analysestrategiens ophav især i nyinstitutionalismen, dernæst tilgangens grund-
læggende konstitutionsanalytiske problematik, og endelig de to delstrategiers cen-
trale begrebslige og analytiske elementer. I modsætning til mange af de traditioner
og tilgange, der præsenteres i de øvrige kapitler, er institutionel historie ikke en
veletableret “skole” i den forstand, at tilgangen er så stabiliseret og robust, at det er
muligt at skelne mellem kerne og periferi eller mellem generationer af forskere.
Selv om grundlaget for den institutionelle historie er omfattende og i sig selv har
en lang historie, omfatter selve den institutionelle historie som nogenlunde distinkt
strategi næppe mere end en enkelt generation af – overvejende nordiske – forskere.
Der er med andre ord tale om et delvist “lokalt” bud på en håndtering af nogle af
de analysestrategiske problemer, der i øvrigt er del af en “global” diskussion.
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