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INLEDNING

Denna avhandling handlar om framtiden. Ett av de många redskap som 
människor använder och har använt för att orientera sig mot framtiden är 
skrivna texter. Avsikterna bakom texter om framtiden kan vara mycket 
olika, men de har alla något gemensamt: de söker relatera den verklighet 
som kan komma till den som föreligger i dag. Ibland är det dominerande 
intresset att man söker minska sin osäkerhet, i andra fall gäller det snarare 
att ge kreativiteten spelrum och öka beredskapen att skapa eller välja framtid. 

Framtidsstudier och framtidsbilder förekommer i en mängd olika sam-
manhang i samhället. I samtliga dessa kontexter finns det en möjlighet att 
framtidsbilder kan ”låsa in” framtiden. Detta kan ske genom faktiskt och 
konkret agerande, som användning av naturresurser eller samhällsbyggande 
i asfalt, stål och betong. Men det kan också ske genom att vissa uppfatt-
ningar om hur det framtida samhället kommer att se ut befästs i olika sam-
manhang. De uppfattningar människan har eller bibringas om framtiden 
kommer att påverka hennes handlingar i ”nuet”. Konsekvenserna av dessa 
handlingar kan leda till stora förändringar för samhällen, människor, orga-
nisationer och naturen. Att bygga upp en vana att förhålla sig till olika 
framtidsbilder, kritiskt analysera dem, utröna deras uppbyggnad, frilägga 
grundläggande antaganden och påvisa hur de förhåller sig till samtidsdebat-
ten är en viktig samhällsuppgift, samtidigt som den är vetenskapligt och 
forskningsmässigt förpliktande.

I detta sammanhang kan även ett sådant förhållningssätt bidra till en 
kunskapstillväxt och samtidigt utgöra ett led i kvalitetsarbetet med fram-
tidsstudier. Flertalet författare inom framtidsstudiefältet har i syfte att höja 
kvaliteten argumenterat för att utveckla bättre metoder, vilket är klokt. 
Men metoderna är inte det mest avgörande vid skapandet av en framtids-
studie. Av större vikt är istället att utveckla en medvetenhet om vilka grund-
läggande antaganden som ligger till grund för en studie. En ökad teoretisk 
medvetenhet i innehållsfrågorna vid genomförandet av framtidsstudier har 
troligen större betydelse än att använda sig av den ”rätta” metoden när det 
gäller att öka deras kvalitet. Mot bakgrund av att tidigare forskning inom 
området är magert och fragmentariskt kan denna avhandling ses som ex-
plorativ – ett försök att orientera i relativt okänd terräng.

I den mängd framtidsskildringar som finns i samhället, i form av forsk-
ningsrapporter, utredningar, skönlitteratur etc., är det en särskild och orga-
niserad form av sådana, som kommit att kallas framtidsstudier, som står i 
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fokus i detta arbete. Framtidsstudier utvecklas och används för olika ända-
mål i skilda sammanhang (se Ingelstam 2001). Ur denna mängd har jag valt 
att intressera mig för sådana som används som stöd vid stora organisatio-
ners långsiktiga planering.

Mot denna bakgrund formulerar jag ett huvudsyfte med avhandlingen: 
att skapa en metod eller procedur som kan användas för att analysera stora 
organisationers framtidsstudier, att prova den på två empiriska fall och 
därefter analysera dess styrkor och svagheter. Denna metod består av tre 
delar och utgör även (tre av fem) forskningsfrågor: hur ser den arkitektur ut 
som valts för framtidsstudien, hur tydligt finner man uppmärksamheten på 
”stora” framtidsfrågor i materialet samt hur grundläggande och generella 
samhällsvetenskapliga frågor behandlas i framtidsstudien, det gäller synen 
på samhället, människan och tekniken.  

Med grund i dessa forskningsfrågor diskuteras och utvecklas ett antal 
dimensioner som sedan används för att analysera det empiriska materialet. I 
arbetet med att utveckla dimensionerna sökte jag finna begrepp och fylla 
dessa med innehåll med hjälp av flera ”klassiska” författare. För att undvi-
ka en teoretisk slagsida i arbetet och risken för en teoretisk ”overkill” i ana-
lysen har djupet och finmaskigheten i dessa begrepp anpassats till kvaliteten 
på och omfattning av det empiriska materialet. Om balans mellan teori och 
empiri nåddes, i vilken utsträckning modellen fungerade och vilka styrkor 
och svagheter som upptäcktes utgör ytterligare en forskningsfråga i arbetet.  

Istället för att enbart prova modellen på ett antal ”övningsexempel” har 
jag valt två fall som framstod som särskilt intressanta och spännande. Detta 
arbete kommer därmed att vägledas av ett dubbelt syfte, där båda väger lika 
tungt. Det andra huvudsyftet med avhandlingen är att på ett systematiskt 
sätt undersöka framtidsdokument från två stora organisationer och söka 
klarlägga motiv, inriktning, metodik och särdrag i deras framtidsarbete. I 
detta ligger även arbetet med att undersöka hur organisationernas plane-
ringsförutsättningar och kontext ser ut (vilket även utgör den sista forsk-
ningsfrågan). Som fall har jag valt Försvarsmakten och telekommunika-
tionsföretaget Ericsson. Båda befann sig under mitten av 1990-talet i en 
brytningstid och påverkades starkt av förändrande omvärldsförhållanden. I 
denna förändringsprocess berördes förutsättningarna för deras verksamhe-
ter på ett betydelsefullt sätt.  

Försvarsmakten har en lång tradition av framtidsstudier för sin långsik-
tiga planering. Denna planering har framför allt utgått ifrån vilken hotbild 
som funnits från Sovjetunionen. Dessa förutsättningar ändrades drastiskt i 
och med ett antal historiska händelser kring 1990, bl.a. Berlinmurens fall, 
Tysklands enande och Sovjetunionens upplösning. De starkt ändrade om-
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världsförhållandena och planeringen som var anpassad till ett hot som i prin-
cip försvann innebar att Försvarsmakten stod i en historisk brytningstid.  

Ericsson har framför allt haft långsiktiga samarbeten med statliga mono-
pol. En sådan planering kännetecknades av en tydlig förutsägbarhet. Denna 
stabilitet förändrades drastiskt när en omfattande avreglering av branschen 
genomfördes och den blev konkurrensutsatt. Samtidigt bidrog den starka 
digitaliseringen inom telekommunikationsbranschen och den ökade konver-
gensen mellan olika branscher (data, tele och media) till att ledande personer 
inom Ericsson bedömde att organisationen befann sig i början på en betydel-
sefull brytningsperiod. Det bör dock redan här sägas att den period jag stude-
rar i tid ligger före den mer omvälvande telekommunikationskris som för 
Ericsson bl.a. innebar att personalstyrkan halverades.  

Båda organisationerna påverkades starkt av de förändrade omvärldsför-
hållandena. En tydlig konsekvens av dessa omdaningar blev att de ställde 
sina ”normala” långsiktiga planeringar under nytt ljus och skapade förut-
sättningar för ett förändrat planeringsarbete. I dessa arbeten intog framtid-
studier en viktig roll.  

Avhandlingen består av fyra delar som är uppdelade i 7 kapitel. Disposi-
tionen kan visas grafiskt på följande sätt: 

Figur 1.  Avhandlingens övergripande disposition. 

Kapitel 1 börjar med en kort skildring av de moderna framtidsstudiernas 
framväxt, både internationellt och nationellt. I den svenska historiken 
kommer särskilt Sekretariatet för framtidsstudier att uppmärksammas. Vi-
dare kommer olika motiv och förväntningar som ställts på framtidsstudier 
att betonas. Därefter kommer ett antal allmänna problem, som alla studier 
om framtiden är förknippade med, att lyftas fram och diskuteras. Det gäller 

Kap. 1. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 7.Kap. 6.Kap. 2. 

Del I 

Inledning, framtidsstudier,  
syfte, val av fall och metod 

Del II 

Teoretiska utgångspunkter 
(analysmodell)

Del III 

Analys av fall: Försvarsmak-
ten och Ericsson

Del IV 

Slutsatser och  
diskussion
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särkskilt framtidsstudier som en del av samtiden och tidsandan, bedöm-
ningen av ”hur långt det är till framtiden” (tidshorisonten) samt osäkerhe-
ten och komplexiteten som präglar bedömningar av framtiden. Kapitlet av-
slutas med ett resonemang om relationen mellan framtidsstudier och lång-
siktig planering.

I det andra kapitlet tydliggörs syftet, val av fall motiveras, forskningslä-
get ringas in och forskningsfrågor preciseras. Det tredje kapitlet innehåller 
en diskussion om olika metodfrågor som är kopplade till arbetet. I kapitel 4
diskuteras och utvecklas den modell som skall användas för att analysera 
det empiriska materialet. Innehållet i denna modell har kort presenterats 
ovan i anslutning till beskrivningen av det första syftet med avhandlingen. 
Kapitel 5 börjar med en redogörelse av Försvarsmaktens planeringsförut-
sättningar och kontext, vilket följer det andra syftet med avhandlingen som 
beskrevs ovan. Därefter genomförs en analys av Försvarsmaktens framtids-
studier enligt den utvecklade modellen. Kapitel 6 följer samma struktur som 
kapitlet innan. Ericssons kontext och planeringsförutsättningar beskrivs och 
analysen av Ericssons framtidstudie genomförs. I bokens sista kapitel dras 
ett antal slutsatser om studien och en diskussion av resultatet genomförs. 
Avhandlingen avslutas med en kort epilog om vad som hände med framtids-
studierna och den långsiktiga planeringen i de organisationer som studerades.  
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Kapitel 1 

FRAMTID OCH FRAMTIDSSTUDIER  

För att förstå vad framtidstudier är och hur de har utvecklats ger detta ka-
pitel en kort beskrivning av hur de har vuxit fram och i vilka miljöer de har 
skapats, såväl internationellt som nationellt. I det sistnämnda fallet kommer 
ett särskilt intresse att riktas mot Sekretariatet för framtidsstudier som bil-
dades 1973. Jag kommer även att redogöra för ett antal motiv och förvänt-
ningar som olika aktörer har haft, och fortfarande har, på framtidsstudier. 
Ett sådant motiv är att stödja en organisations långsiktiga planering. Denna 
typ av framtidsstudie intar en central roll i detta arbete. Jag kommer också 
att kommentera ett antal allmänna problem som man ställs inför i en studie 
om framtiden: tidsanda, tidshorisont och komplexitet. Slutligen presenteras 
den inriktning jag ger min egen undersökning. I denna står relationen mellan 
framtidsstudier och långsiktig planering i stora organisationer i centrum. 

1.1  De moderna framtidsstudierna växer fram  
Man kan hävda att det i varje tid och varje samhälle finns en allmän upp-
fattning om framtiden. Detta utvecklas av ekonomen Kenneth Boulding, i 
boken The Image (Boulding 1997/1956, s. 65-66), som en allmän föreställ-
ningsvärld som är gemensam för flera människor och får en sammanhållan-
de funktion utan att nödvändigtvis vara tydliggjord eller offentlig.1 Oavsett 
uttrycksform spelar samtidens idéer och uppfattningar en central roll för 
vilka föreställningar om framtiden som är möjliga att formulera. Grundva-
larna för dessa föreställningar kan sökas inom flera områden.   

Vetenskapshistorikern Tore Frängsmyr gör i sin bok Framsteg eller för-
fall (Frängsmyr 1980) en bred genomgång av den idéhistoriska bakgrunden 

                                                 
1  Se även den holländske författaren Fred Polak (1973/1955) som gör en bred 

historisk genomgång av framtidsbilders uttrycksformer och innehåll. Det 
bör redan här noteras (se även kapitel 3) att jag använder mig av två årtal 
första gången äldre litteratur refereras: det första är tryckåret på den uppla-
ga som används och det sista är när boken publicerades första gången. Där-
efter används enbart det första årtalet i löpande text; i referenslistan där-
emot skrivs båda årtalen ut.  
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till de moderna framtidsstudierna. Han visar hur föreställningar inom bl.a. 
religion, vetenskap, ekonomi och politik har påverkat framtidsbilder och 
utopier i det västerländska samhällets tanketradition. Som exempel på detta 
nämner Frängsmyr bl.a. politiska utopier som framförts av Thomas More i 
Utopia (1997/1516), Francis Bacon i Det nya Atlantis (1995/1627) och Ed-
ward Bellamys Looking Backward 2000-1887 (2000/1888); ekonomiskt 
inriktade studier som Thomas Malthus An Essay on the Principle of Popu-
lation (2004/1798); framstegsidéer utvecklade av Herbert Spencer i Utveck-
lingsläran (1883); naturvetenskaps- och teknikinspirerade skrifter av Jules 
Verne, t.ex. En världsomsegling under havet (1993/1871).

Dessa tidiga studier av framtiden skiljer sig i flera avseenden från deras 
mer moderna form. En tydlig skillnad är att moderna framtidsstudier hante-
rar framtidsbilderna på ett mer systematiskt sätt (se t.ex. SOU 1986:33, s. 
14). Med detta avses att man arbetar med framtiden genom att se den som 
ett objekt för studier; något som kan undersökas och möjligen påverkas 
genom ett systematiskt och strukturerat förhållningssätt.

En tydlig påverkan till detta sätt att arbeta kommer från operationsana-
lysen. Den skapades och användes av de allierade, framför allt USA och 
England, under andra världskriget. Bakgrunden till denna utveckling var att 
militären ställdes inför en mängd problem som de inte hade någon tidigare 
erfarenhet av att lösa. Ett exempel på en sådan svårighet var att skydda 
stora konvojer mot fientliga attacker, en annan var att anlägga skenmål för 
att minska risken för att viktiga anläggningar förstörs. Kompetensen att 
lösa sådana problem fanns inte inom de militära organisationerna utan de 
vände sig till ett flertal ansedda forskare som var verksamma inom det na-
turvetenskapliga området.2 Dessa vetenskapsmän engagerades sedan för att 
hitta optimala lösningar på de väl avgränsade problem som identifierades 
inom ramen för militära operationer (Kaijser och Tiberg 2000, s. 385). I 
detta arbete utvecklades operationsanalysen och dess metoder utformades 
och användes med framgång under andra världskriget.

Några år efter andra världskrigets slut började det ”kalla kriget” mellan 
stormakterna. De omfattande militära system som byggdes upp och använ-

                                                 
2 Operationsanalysen fick under denna tid, men även senare, en stark matema-

tisk inriktning, med ingenjörer och tekniker som experter och uttolkare. I de 
moderna framtidsstudiernas barndom skapades även tidigt en tydlig kopp-
ling mellan de militära och industriella planerings- och beslutsmiljöerna. Ett 
tidigt exempel på detta är RAND (Research and Development) som startade 
1946 – ett av de första forsknings- och utvecklingsorganen med en tydlig in-
riktning mot framtidsstudier – av det amerikanska flygvapnet och flygindu-
striföretaget Douglas. RAND utvecklades sedan till ett självständigt forsk-
ningsinstitut 1948.



17

des under andra världskriget började nu bli omoderna och i militära be-
slutsmiljöer fanns en önskan att planera, utforma och utveckla nya vapen-
system (Jennergren 1977, s. 5; Kaijser och Tiberg 2000, s. 390).3 Under slu-
tet av 1950-talet började man även i dessa miljöer att inta en öppen och vid 
syn på vilka faktorer som skulle kunna påverka en framtida militär system-
utveckling. Detta förändrade tankesätt fick till följd att man i beslutsunder-
laget till den långsiktiga planeringen även tog in ekonomiska aspekter och 
andra osäkerhetsfaktorer, t.ex. den säkerhetspolitiska och tekniska utveck-
lingen (Kaijser och Tiberg 2000, s. 392). Det blev nu uppenbart att opera-
tionsanalysen inte kunde hantera de nya problem som formulerades och 
krav som ställdes. Med operationsanalysen som huvudsaklig utgångspunkt 
utvecklades ett angreppssätt som kunde tillgodose de nya behov som fanns 
och som samtidigt fick stor betydelse för den framväxande ”framtidsstudie-
branschen”: systemanalysen. Detta synsätt låg till grund för stora delar av 
den militära planeringen i början och mitten på 1960-talet och har därefter 
ingått som en grundläggande del i dess långsiktiga planering (Kaijser och 
Tiberg 2000, s. 391-392).4

Den planeringsinriktade framtidsstudietradition som utvecklades inom 
det militära området motsvarades av ett liknande förlopp inom näringslivet 
(Kaijser och Tiberg 2000, s. 395). Stora delar av industrin hade tidigt intres-
serat sig för rationell arbetsplanering. En stor inspirationskälla var Fredric 
Taylors bok The Principles of Scientific Management som kom ut 1911.
Flertalet av hans idéer användes och utvecklades inom näringslivet för att 
förbättra produktionsplaneringen. Avståndet mellan Taylors idéer om en 
rationell organisering av arbetet och operationsanalysens tankegångar var 
inte långt. De två traditionerna integrerades på ett relativt oproblematiskt 
sätt efter andra världskrigets slut (Kaijser och Tiberg 2000, s. 395-396). Det 
uttalade syftet med operationsanalysen var att med hjälp av matematiska 

                                                 
3 I Sverige utvecklades FOA (Försvarets forskningsanstalt, senare FOI, Total-

försvarets forskningsinstitut) till ett center för den svenska militärens forsk-
ning och utveckling (Kaijser och Tiberg 2000, s. 389). I slutet av 1950-talet 
blev FOA, framför allt FOA P (planering) som bildades 1958, mer och mer 
involverad i den militära planeringsprocessen. FOA hade flera operations-
analysgrupper (OA-grupper) placerade i den militära organisationen för att 
stödja dess planering. Detta inflytande var inte helt okontroversiellt. Vissa 
högre officerare menade att militära beslut skulle baseras på militär bedöm-
ning, intuition och erfarenhet och inte enbart på matematiska beräkningar 
(Kaijser och Tiberg 2000, s. 393-394).

4 Idéer till operationsanalysen hämtades framför allt från Storbritannien och för 
den systemanalytiska ansatsen hämtades inspiration i huvudsak från ameri-
kanska ”think-tanks”, bl.a. RAND. 
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och statistiska metoder finna lösningar på avgränsade industriella problem 
som hade en relativt kortsiktig karaktär; man arbetade helt enkelt med att 
öka effektiviteten i de existerande produktionsprocesserna.  

I början på 1960-talet upplevde man även inom industriella beslutsmiljö-
er att många problem var för komplexa för att kunna lösas med hjälp av 
operationsanalys eller industriell arbetsledning (Kaijser och Tiberg 2000, s. 
401-402). Det växte fram ett behov bland planerare och beslutsfattare av ett 
nytt angreppssätt som gjorde det möjligt att analysera ett system och dess 
dynamik, lägga ett längre tidsperspektiv på de problem som formulerades 
och hantera osäkerheter. Den systemanalytiska ansatsen, som successivt 
utvecklades under flera år, tillgodosåg dessa behov och fick samtidigt en 
stor betydelse för långsiktig planering inom näringslivet.

Den framtidsstudietradition som utvecklades inom näringsliv och försvar 
formades, under två decennier efter andra världskriget, i en samhällsutveck-
ling som utmärktes av stark ekonomisk tillväxt och en omfattande utbygg-
nad av välfärden (särskilt, men inte enbart, i Sverige och de andra rika de-
mokratierna i norra Europa). Det allmänna samhällsklimatet präglades 
överlag av framtidsoptimism och framstegstro. I mitten på 1960-talet börja-
de denna anda att problematiseras och starkt ifrågasättas. Parallellt med 
den planerings- och beslutsnära framtidsstudietraditionen utvecklades även 
andra inriktningar.

En av de mest betydelsefulla av dessa alternativa inriktningar formades 
av en stark misstro mot industrisamhället (SOU 1986:33, s. 16-17). Inom 
denna tradition menade man att samhällets resursutnyttjande och miljöbe-
lastning inte skulle vara hållbar på längre sikt. Det uttrycktes även en stark 
oro över teknikens konsekvenser, tillväxtens gränser, ”kalla krigets” ut-
veckling och kapprustningens följder. Denna riktning, som tidigt kom att 
karaktäriseras som ”kritiska framtidsstudier”, kom framför allt att fokusera 
maktproblematik och de långsiktiga, globala utvecklingsfrågorna. Den fick 
ett stort genomslag i den offentliga debatten och hade samtidigt en avgö-
rande betydelse för att framtidsstudier fick fäste såväl nationellt som inter-
nationellt.5 Framtidsstudieområdet, som utvecklades från operationsanalys 

                                                 
5 En av de mest kända framtidsstudierna under denna tid är Limits to Growth

(Meadows m.fl. 1972). Studien fokuserar på de globala resursfrågorna och 
fick en stor uppmärksamhet på den internationella arenan. Bakom studien 
låg Romklubben som var en sammanslutning av politiker, företagsledare 
och forskare. MIT-professorn Jay Forrester ledde arbetet med att utveckla 
den globala systemmodell som användes i studien. Han utvecklade även ett 
antal systemmodeller för andra områden, men debatten kring den globala 
systemmodellen bidrog till att de övriga inte fick lika stor uppmärksamhet 
(Ingelstam 2002, kapitel 3).
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och systemanalys, breddades i slutet av 1960-talet och början på 1970-talet 
till att även omfatta generella problem i samhället.6

Det stora intresset för framtiden som utvecklades särskilt under 1970-
talet innebar att en stor mängd framtidsstudier, med olika teoretiska ut-
gångspunkter och nya metodologiska inriktningar, producerades.7 Denna 
utveckling medförde även att det växte fram en diskussion om framtidsstu-
diernas teori- och metodproblem.8 Jag återkommer till delar av denna dis-
kussion i slutet av detta avsnitt.  

I Sverige argumenterade flera aktörer i slutet av 1960-talet för att man 
borde inrätta en organisation som skulle stärka framtidsstudieverksamheten 
på nationell nivå.9 IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin) tillsatte en utred-
ning för att behandla frågan om framtidsstudier 1967.10 I utredningen före-
språkas att ett fristående institut för framtidsstudier bör inrättas (IVA 1969,
s. 44-45). Det skulle likna ett branschforskningsinstitut där staten och olika 
intressegrupper skulle dela på finansiering och utse ledamöter. Institutet 
skulle bl.a. genomföra framtidsstudier, utveckla metoder, förmedla infor-
mation och medverka till utbildning inom området.  

Liknande idéer förekom i ett antal motioner i riksdagens båda kamrar 
omkring 1969 (Wittrock 1980, s. 34-35). Folkpartiet argumenterade för att 
ett fristående institut för framtidsstudier skulle inrättas. Innehållet följde till 
stora delar IVA:s förslag, men skilde sig från detta genom att starkt betona 
institutets oberoende. Avsikten med denna markering var att förhindra att 
framtidsstudier på en samhällelig arena skulle hamna i händerna på statliga 
planerare eller hos storföretag utan någon större insyn (Wittrock 1980, s. 35).

Fackföreningsrörelsen TCO (Tjänstemännens centralorganisation) peka-
de ut en annan riktning för framtidsstudier. De menade i sin forskningspoli-
tiska utredning att framtidsstudier bör användas för att undersöka hur de 
vetenskapliga och tekniska landvinningarna kan nyttjas för att uppnå vikti-
ga samhällsmål (TCO 1970, s. 156-157, 211). TCO argumenterade för att 

                                                 
6 Parallellt med framtidsstudiernas framväxt utvecklades även policyforskning-

en. I vissa sammanhang finns uppfattningen att framtidsstudier i princip är 
policyarbete (Wittrock m.fl. 1985).

7 Under denna expansiva period skapades i flera länder ett flertal framtidsstu-
dieorganisationer: offentliga, privata och ideella.  

8 Se t.ex. Johan Asplund som i sin bok Teorier om framtiden (Asplund 1979)
diskuterar centrala problem som framtidsstudier ställs inför i förhållande till 
den vetenskapliga forskningens metodkrav.  

9 Mitt resonemang baseras i huvudsak på statsvetaren Björn Wittrocks (1980)
beskrivning av Sekretariatet för framtidsstudiers tillkomst.  

10 IVA försökte som en del av den näringslivsnära traditionen att påverka sam-
hällsdebatten och politiken i en näringslivsbefrämjande riktning. 
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ett helstatligt institut borde inrättas och att det skulle knytas till Statsråds-
beredningen (TCO 1970, s. 211). Man såg framtidsstudier som ett viktigt 
medel för att styra och prioritera den samhällsfinansierande forskningen.  

Bland de förslag och idéer om framtidsstudieverksamhet som lades fram 
i Sverige riktades kritik framför allt mot IVA:s förslag (Wittrock 1980, s. 
40-41). Innebörden i denna kritik var att storföretag skulle få monopol på 
framtidsstudiernas mål och innehåll samt att det fanns en risk för alltför 
snävt inriktade studier styrda av industriella och militära intressen. Ingenjö-
rer och tekniker skulle få överdriven makt över diskussionen om framtiden. 

Regeringens åsikt om framtidsstudier, vilken gick i viss polemik mot 
IVA:s förslag, uttrycktes i ett antal promemorior, beredningar och proposi-
tioner (Wittrock 1980, kapitel 3). Innebörden i denna är att framtiden måste 
ställas under ett demokratiskt och offentligt inflytande och att framtidsstu-
dier skall användas som underlag för att kunna uppnå samhälleliga mål-
sättningar. Det uttrycktes relativt klart att framtidsstudier bör utgöra ett 
hjälpmedel för politisk kontroll och planering av samhällets utveckling.

I diskussionen kring etablering av en organisation som kunde stärka 
framtidsstudieverksamheten i Sverige fanns dock betydande motsättningar 
och oklarheter. En fråga gällde organisationens mål, position och funktion i 
samhället, en annan fråga berörde dess relation till traditionell forskning 
och offentlig planering. I denna situation, som präglades av olika aktörers 
intressen och viljor att påverka framtidsstudier i Sverige, tog regeringen 
initiativet. Efter behandling i Forskningsberedningen tillsatte man en offent-
lig utredning 1971.

Utredningen, Att välja framtid (SOU 1972:59), lade stor vikt vid plane-
ringsperspektivet och menade att en organisation för framtidsstudier bör 
arbeta i demokratisk anda med det gemensammas bästa som mål och stimu-
lera en sektorövergripande samhällsplanering på lång sikt. Utredningen 
ledde till att Sekretariatet för framtidsstudier skapades 1973. Sekretariatet 
kopplades till statsrådsberedningen och skulle arbeta med det långsiktiga 
planeringsunderlaget.11 Vid samma tidpunkt skapades även Samarbetskom-
mittén för långsiktsmotiverad forskning (SALFO) som skulle arbeta med 
framtidsfrågor inom och med riktning mot vetenskapssamhället (SOU 1986:
33, s. 20).

                                                 
11 Sekretariatet för framtidsstudier var först knutet till Statsrådsberedningen 

och senare (från 1975) till Utbildningsdepartementet som en kommitté. Efter 
1980 organiserades det under FRN (Forskningsrådsnämnden). År 1987 om-
bildades det till Institutet för framtidsstudier.  
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Förväntningarna på vad Sekretariatet skulle åstadkomma var stora (se 
bl.a. SOU 1986:33, s. 6-7).12 En av förhoppningarna var att det skulle ge 
underlag för den samhälleliga planeringen, men även kunna tillgodose när-
ingslivets behov. Denna uppfattning ställdes till viss del mot en önskan att 
det skulle fokusera på en kritiskt inriktad demokratisk samhällsdebatt. Sek-
retariatet valde den sistnämnda uppfattningen, och har sedermera följt den 
inslagna vägen trots namnbyten, växlande hemvist och förändrade intresse-
områden.13 14

I slutet av 1960-talet utmärktes den långsiktiga planeringen inom när-
ingslivet och det offentliga av en stark tilltro till prognoser och förutsägelser 
(SOU 1986:33, s. 7, 53). Det visade sig snart att de prognoser och förutsä-
gelser (forecasting) som gjordes i början på decenniet inte infriades (SOU 
1986:33, s. 7; Glaister och Falshaw 1999, s. 107). En bidragande orsak till 
detta var oljekrisen och den ekonomiska stagnationen som överraskade 
stora delar av västvärlden under 1970-talet. Många förvånades över att 
tillväxttakten i ekonomin inte låg kvar på samma höga nivå som den gjorde 
mellan 1950 och 1970.

Ett flertal misslyckade förutsägelser som gjordes i början på 1970-talet 
(inte minst inom energiområdet) visade att en betydande osäkerhet rådde om 
med vilka grepp eller metoder man borde bedöma framtiden i en långsiktig 

                                                 
12 Det bör i detta sammanhang understrykas att Sverige, till skillnad mot flera 

länder, aldrig har haft någon central organisation som haft till uppgift att 
värdera och problematisera teknikens utveckling och konsekvenser.  

13 Näringslivet menade att de studier som Sekretariatet gjorde uppvisade en 
bristfällig kvalitet, att innehållet var mindre intressant för industrin samt att 
de var politiskt färgade (SOU 1986:34, bil. 2, s. 27).

14 Sekretariatets första period sträckte sig i princip mellan 1973 och 1986. Un-
der denna tid startades tre stora omgångar av framtidsstudieprojekt, varje 
gång inriktad på 4-6 huvudområden. De fyra första huvudområdena var Ar-
betslivet i framtiden, Sveriges internationella villkor, Resurser och råvaror 
samt Energi och samhälle. Den andra omgången innehöll Sverige i en ny 
ekonomisk världsordning, Omsorgen i samhället, Prognoser och politisk 
framtidsplanering samt Det sårbara samhället. Den tredje omgången omfat-
tade Samhället och skogen, Mänsklig kommunikation, Värderingsförskjut-
ningar i det svenska samhället, Kommunerna och framtiden, Vardagen och 
världen samt Sverige och Europa. Efter ombildandet till ett institut 1987
genomfördes en omgång, den fjärde generationen, bestående av fyra områ-
den fram till 1995: Biosamhället, Framtida folkrörelser, Framtidens Europa 
samt Vår framtida kulturhistoria. Från och med 1995 har Institutet startat 
en omgång som innehåller fyra delar: Demografin, institutioner och teknik, 
Välfärd, makt och medborgarskap, Lokalsamhällen i den globala ekonomin 
samt Framtidsstudier: syntes, teori och metod. 



22

planering. Näringslivets intresse för att hantera framtiden i långsiktig plane-
ring avtog inte med den metodologiska missräkningen av förutsägelsen utan 
riktades istället mot andra metoder. Delar av näringslivet fortsatte att sätta 
tilltro till systematiska metoder från framtidstudietraditionen, t.ex. scenario, 
delfimetod och trendextrapolering (SOU 1986:34, bil. 2). Andra delar av när-
ingslivet använde sig av olika ”experters” uttalanden om hur framtiden skulle 
se ut (Jackson 1995; SOU 1986:34, bil. 2. s. 7). Flertalet av dessa ”experter” 
skulle även kunna kallas för ”framtidgurus” eller ”magiker”; de åker runt 
som konsulter och säljer idéer och föreställningar om hur framtiden kommer 
att bli till beslutsfattare i näringslivet (Jackson 1995, 2000).

Generellt har utvecklingen inom den framtidsstudietradition som finns i 
företagsinriktade besluts- och planeringsmiljöer präglats av ett mer öppet och 
resonerande sätt att förhålla sig till framtiden. För att kunna hantera den 
ökade osäkerheten i omvärlden var det särskilt en metod som successivt fick 
ökad betydelse: scenariometoden.15 Denna försöker hantera omvärldens osä-
kerhet genom att arbeta med flera alternativa händelseutvecklingar istället för 
ett bestämt utvecklingsförlopp (t.ex. Wack 1985a, 1985b; Schwartz 1996;
Ringland 1998). Näringslivets stora intresse för att kunna hantera en förän-
derlig omvärld har under senare år även medfört en stark utveckling av om-
rådet ”Business Intelligence” eller omvärldsanalys (Pagels-Fick 1999). Även 
denna metod försöker genom olika typer av analyser hantera den osäkerhet 
som präglar organisationens omvärld.  

I Sverige genomfördes den sista offentliga utredningen om framtidsstudier 
1986 (SOU 1986:33, 34). Efter denna finns det i princip inget övergripande 
skrivet om framtidsstudiefältet i Sverige. Det gäller inte bara det offentliga 
utredningsväsendet utan även näringslivet och den civila sektorn. Därmed är 
det svårt att få ett samlat grepp på området och hur det har utvecklats från 
1986 och framåt. Efter 1986 års utredning har intresset för framtidsstudier 
varit svagt hos regering och riksdag.16 Inom den offentliga sektorn har fram-
tidsstudier som stöd för långsiktig planering inte använts i någon större ut-
sträckning. I både 1972 års (SOU 1972:59) och i 1986 års (SOU 1986:34, bil. 
1) utredningar framgår att det förekommer insatser inom området, men att 

                                                 
15 Det bör noteras att stora företag även kan reducera sin osäkerhet genom att 

påverka omvärlden på olika sätt.  
16 En möjlig orsak till detta kan finnas i forskningsrådsutredningen (Forsk-

ningspolitik, SOU 1977:52) som menade att det är respektive sektor som 
skall ansvara för framtidsstudier genom att inrätta sektoriella forsknings-, 
utvecklings- och planeringsorgan. Framtidsstudier hos sektoriella forsk-
ningsprogram har varit relativt sällsynta (se dock t.ex. Steen m.fl. 1997, som 
behandlat transport och energi.)    
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helhetsintrycket är magert.17 Båda utredningarna konstaterar att inom den 
offentliga sektorns olika områden är det i princip bara försvaret som har en 
lång tradition av att utveckla och använda framtidsstudier som ett rationellt 
beslutsunderlag i sin långsiktiga planering. Det allmänna ointresset inom den 
offentliga sektorn avseende framtidsstudier har inte på något anmärknings-
värt sätt förändrats fram till början på 2000-talet.  

I detta sammanhang bör man samtidigt vara uppmärksam på att fram-
tidsstudier kan utformas med många olika syften och med växlande grad av 
medvetenhet. Många framtidsstudier kallas inte ens så, och vissa ”smygs 
på” allmänheten eller beställare (se Laginder 1989). De kan återfinnas inom 
politiken (t.ex. långtidsutredningarna) för att öka långsiktigheten i de poli-
tiska besluten och för att peka ut riktningen eller skapa alternativ för det 
framtida samhället.

Intresset för framtidsstudier avtog successivt från mitten på 1970-talet 
(då samtidens uppmärksamhet på stora framtidsfrågor minskade) till mitten 
av 1980-talet då ett nytt intresse för långsiktigt inriktad analysverksamhet 
kunde skönjas (SOU 1986:33, s. 7). Även om man inte kan finna någon 
litteraturöversikt som visar hur fältet har utvecklats skulle jag ändå vilja 
påstå att man kan skönja ett visst ökat intresse för framtidsstudier under 
1990-talet. Detta kan ha flera orsaker. Ett skäl kan vara klimatfrågan och 
de mål som ställts upp rörande energipolitiken. Ett annat motiv kan vara 
IKT:s (informations- och kommunikationsteknologins) starka utveckling 
och på vilket sätt den kan påverka samhället och människan. En tredje an-
ledning kan vara en omfattande diskussion om industrisamhällets omdaning 
till en annan samhällsform som från 1970-talet vuxit sig starkare. En fjärde 
orsak kan vara sekelskiftets symbolvärde: när mänskligheten stod inför ett 
nytt årtusende med förhoppningar och förväntningar sträcktes synfältet ut 
över längre tid såväl bakåt som framåt.  

I Sverige kan man konstatera att flera av de stora framtidsstudier som 
producerades på en allmän arena under 1990-talet var ett resultat av sam-
arbete mellan aktörer från olika sektorer och arenor. De har i olika grad 
och omfattning varit med och initierat studier, finansierat dem, bestämt 
vilka som skall göra dem och beslutat vilken inriktning de skall ha. I dessa 
sammanhang kan man se forskningsråd och organisationer som VINNOVA 
(Verket för innovationssystem), IVA, Energimyndigheten, större företag etc.  

Som exempel på ett sådant samarbete kan nämnas projekt Teknisk fram-
syn (se Det framsynta samhället: en syntesrapport från Teknisk framsyn redi-
gerad av Magnusson, 2000) som påbörjades i mitten av 1990-talet. Det är en 
                                                 
17 I SOU 1972:59 (s.131-142) framgår att det var tre områden inom den offent-

liga sektorn som hade ett särskilt intresse för framtidsstudier och en långsik-
tig planeringshorisont: försvaret, regional planering och fysisk riksplanering. 
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omfattande framtidsstudie som handlar om Sveriges framtid i allmänhet och 
hur tekniken kommer att påverka den i synnerhet. Projektet använder sig av 
ett angreppssätt som kallas för framsyn (foresight).18 Det är ett mer resone-
rande, värderande och prövande förhållningssätt inför de möjligheter och 
alternativ som står till förfogande (SOU 1986:33, s. 7). Projektet Teknisk 
framsyn har precis avslutat en andra omgång av framtidsstudieverksamheter 
(se Vägval för Sverige – Syntesrapport från Teknisk Framsyn 2004).

Ett annat exempel på framtidsstudier som gjorts under 1990-talet, i sam-
arbete mellan olika aktörer, handlar om energifrågor (t.ex. Steen m.fl. 
1997). Ett viktigt motiv till att energistudier initierats och genomförts är att 
de skall kunna användas som grund för att ta beslut om de långsiktiga kli-
matmål som förhandlats fram internationellt inom energipolitiken och som 
förknippas med orterna Kyoto, Rio och Johannesburg. Historiskt återfinns 
detta problemområde i den framtidsstudietradition som tidigt intresserat sig 
för industrisamhällets resursutnyttjande, energiproblem och miljöförstöring. 
Dessa problem har successivt lyfts upp och diskuteras allt livligare på den 
internationella arenan.  

Den mycket schematiska beskrivningen av de svenska framtidsstudiernas 
framväxt kan sammanfattas med hänvisning till de två huvudtraditionerna 
som beskrevs ovan.19 Inom näringslivet finns det ett allmänt intresse för 
långsiktig planering. I dessa planeringsmiljöer används framtidsstudier i 
olika grad och form, men inte alltid under det namnet. Inom den statliga 
förvaltningens olika sektorer har intresset för framtidsstudier som stöd för 
långsiktig planering varit svagt, med undantag för försvaret. Sekretariatet 
och sedermera Institutet har följt den mer kritiskt inriktade traditionen på 
ett konsekvent sätt. De har producerat en mängd framtidsstudier som varit 
vända till en allmän samhällspolitisk arena.  

Framtidsstudiernas hemvist och metodproblem  
Det moderna framtidsstudiefältets framväxt, som kort beskrevs ovan, har i 
flera avseenden varit föremål för betydande diskussioner. I detta samman-
hang är det särskilt två aspekter (i diskussionerna) jag vill lyfta fram: fram-
tidsstudiernas hemvist och framtidsstudiernas metodproblem.

En central, men också problematisk, fråga som diskuterats är om fram-
tidsstudier borde ha sin hemvist i besluts- och planeringsmiljöer eller i den 
                                                 
18 Att arbeta med framsyn har varit populärt inom framtidsstudiefältet under 

de senaste årtiondena. Se Erik Westholms (2001) artikel i tidskriften Framti-
der.

19 Det finns även framtidsstudier som berör den s.k. civila sektorn (t.ex. boken 
1995 är nära. Idérörelser ser på svenska framtider).
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akademiska världen (SOU 1986:33, s. 8; Bell 1997, kapitel 4). I anslutning till 
detta problem frågar docenten i filosofi, sedermera litteraturprofessorn Lars 
Gustafsson i en artikel i tidskriften Futurum ”Ist Futurologie eine Wissen-
schaft?” (Gustafsson 1971). Frågan om framtidsstudier är vetenskapliga tycks 
ha ett ”tidlöst” intresse, och kommer troligen aldrig få ett svar som tillfreds-
ställer alla. Gustafssons eget, i stort sett negativa, svar är ett i raden av försök 
att ringa in vad man säger när man säger något om framtiden. Den som arbe-
tar med frågor om framtiden, t.ex. i form av olika framtidsbilder, uttalar sig 
om någonting som inte finns. Är detta ett problem, och i så fall: vilket slag av 
problem rör det sig om? Den inflytelserike franske framtidsstudieteoretikern 
Bertrand de Jouvenel (1967) hävdar att framtidsstudier till stora delar är en 
gissningens (conjecture) konst. Men alla gissningar om framtiden är inte lik-
värdiga; vi kan numera visa på många försök och skrifter som ger exempel på 
olika sätt att arbeta. En grupp av sådana är de som anknyter till och liknar de 
äldre, breda och ofta litterära, framtidsskildringar som Frängsmyr nämner i 
sin bok Framsteg och förfall (Frängsmyr 1980). Den kategori som mest tyd-
ligt tagit upp utmaningen att vara ”vetenskapliga” är av mer modernt snitt: 
de arbetar med framtiden på ett medvetet sätt och ser den som ett studieob-
jekt som kan undersökas och eventuellt påverkas genom ett strukturerat och 
systematiskt förhållningssätt. 

I detta sammanhang är det många författare som har diskuterat fram-
tidsstudiernas vetenskapliga bas, lämnat förslag på metoder och kritiserat 
vissa föreslagna metoder (Fowles ed.1978; Asplund 1979; Schwarz m.fl. 
1982; Bell 1997). Som exempel på metoder eller ”skolor” som lanserats 
inom området kan nämnas operationsanalys; systemanalys; scenariometod; 
delfimetod; trendextrapolering; aktör – faktor analys; teknologivärdering;
cross impact analys; deltagande framtidsstudie; framtidsdialog; framtidssyn; 
mediascanning; värderingskartor; kausala loopdiagram; konsekvensträd- 
visionstekniker; simulering; systemdynamik och icke linjära system; kaoste-
ori; evolutionära system; samt trendanalys. Mot denna bakgrund är det mer 
eller mindre omöjligt att tala om metoder på ett uttömmande sätt, empiriskt 
eller metodologiskt. Medan de flesta författare hävdar att framtidsstudiets 
metodproblem kännetecknas av eklekticism, där problemet i princip be-
stämmer metoden, finns det andra som starkt förespråkar den ena eller den 
andra metoden (Ingelstam 2002, kapitel 3).   

I Sverige anfördes redan tidigt skäl för att man inom respektive veten-
skaplig disciplin skulle tillgodose behovet av framtidstudier, på motsvaran-
de sätt som man argumenterade för att respektive sektor inom den offentli-
ga förvaltningen skulle sörja för behovet av framtidstudier i sina långsiktiga 
planeringar. Det fanns därmed inte någon anledning att etablera framtids-
studier som ett eget ämne eller tema inom högskolesektorn. Emellertid ska-
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pades en möjlighet att utveckla framtidsstudier till ett forskningsfält med 
kunskapsuppbyggnad och tvärvetenskaplig teoriutveckling i och med inrät-
tandet av Sekretariatet för framtidsstudier. Efter en snabb överblick av de 
skrifter som Sekretariatet och sedermera Institutet publicerat kan man kon-
statera att de valt att orientera sin verksamhet mot att göra framtidsstudier. 
Oaktat valet och intresset att göra studier om framtiden är det ändå påfal-
lande få publikationer som behandlar teoretiska och metodologiska frågor, 
undersökningar om och jämförelser mellan framtidsstudier (se vidare av-
snitt 2.4). Några studier som berörde dessa ämnen gjordes under den första 
perioden i Sekretariatets historia. Men under de senast 25 åren kan man 
konstatera att både Sekretariatet och Institutet har prioriterat ned denna 
kunskapsvård i sin verksamhet. Det kan finnas flera orsaker till detta. En 
anledning kan vara att när en ny chef tillträder byts större delen av persona-
len ut och kompetensen inom organisationen försvinner, vilket inte möjlig-
gör en fördjupning av kunskapsbasen över tid. Ett annat skäl kan vara att 
organisationen känner förväntan från finansiärer och allmänhet och priori-
terar att göra framtidsstudier snarare än att skapa en bred kunskap över tid 
som möjliggör en fördjupad vetskap om framtidsstudiers teori- och metod-
problem.

1.2  Motiv och förväntningar  
Vi har redan sett att det finns en mängd skäl och motiv till varför man gör 
en framtidsstudie. Vi har även noterat att det har knutits olika förväntning-
ar och förhoppningar till vad framtidsstudier skall kunna åstadkomma för 
samhället, organisationen och människan. För att få någon form av över-
blick av de motiv och förväntningar som knutits till de framtidsstudier (eller 
framtidsforskning som det även kallats) som producerats från mitten av 
1960-talet och framåt har Lars Ingelstam (2001), den förste chefen för Sek-
retariatet för framtidsstudier, gjort följande sammanställning: 

1. Forskningen ska öka långsiktigheten i de politiska besluten och stärka 
politikernas resurser i förhållande till byråkratier, teknokratier och 
diverse intressegrupper. … 

2. Genom att fokusera på viktiga, långsiktiga samhällsproblem åstad-
kommer framtidsstudierna en välbehövlig förnyelse av den akademis-
ka forskningen – med tvärvetenskaplighet, teoretiskt nyskapande och 
öppenhet inför samhällets problem. … 



27

3. Framtidsforskningen ska stödja långsiktig planering för olika sekto-
rer. Inte minst försvaret hade och har fortfarande en stark tradition 
av detta slag. … 

4. Den ska bidra till mer ”rationella” och ”vetenskapliga” beslut och till 
ökad långsiktighet inom olika samhällsområden. Detta kan vara sär-
skilt viktigt inom ”mjukare” fält som vård och utbildning. … 

5. Framtidsstudierna kan skapa mera kreativitet inom till exempel ett 
politiskt parti eller företag. De ställer ett större register av möjligheter 
och tankar till förfogande än vad den ”vanliga” forskningen, pro-
gramarbetet eller planeringen mäktar med: framtidsstudierna är alter-
nativskapande. … 

6. De ska ifrågasätta den rådande samhällsutvecklingen – och konflikt-
döljande samförstånd, inte minst mellan politiken och näringslivet – 
till förmån för förändring under brett folkligt deltagande: ”kritisk 
framtidsforskning”. … 

7. Det blir en forskning som förmår ta sig an världens stora framtids-
problem: exempelvis fattigdomen och klyftorna, krigen och våldet, 
klimatet och miljön. (Ingelstam 2001, s. 5-6) 

Till den mångfald av motiv som Ingelstam kort diskuterar i sin genomgång 
kan ytterligare två nämnas. Bjur m.fl. (1991) menar att framtidsbilder kan 
användas för att legitimera beslut som fattas i nuet. De anser att en aktör 
kan skapa bilder av framtiden som stämmer överens med önskvärda beslut i 
nuet men som däremot inte beaktar de möjliga utfall som finns i framtiden. 
Sociologen Wendell Bell (1997, s. 90) anser att en framtidsbild även kan 
syfta till att beskriva och tolka verkligheten i enlighet med ett visst mönster; 
ett sätt att underlätta orientering i tillvaron och som kan ligga till grund för 
handlingar och beslut.  

De motiv och syften som ligger bakom en produktion av framtidsstudier 
är inte bara mångskiftande utan också värderings- och målstyrda. En tydlig 
skillnad mellan olika framtidsstudiers motiv och syften är om de utvecklas 
som stöd för en långsiktig planering eller inte. I det förra fallet är beskriv-
ningen av framtiden direkt relaterad till en specifik verksamhet medan i det 
senare fallet skapas framtidsbilden i ”allmänhet”, utan att vara direkt kopp-
lad till en aktivitet där den skall användas.20 I ena fallet är framtidsstudien 
infogad i en specifik planeringssituation och utvecklas med syfte att stödja 

                                                 
20 Se Wittrock (1980, kapitel 2) som utförligt diskuterar relationen mellan pla-

nering och framtidsstudier.  
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den långsiktiga planeringen medan i andra fallet är den det inte.21 Denna 
skillnad kan till stor del även återfinnas i de olika framtidsstudietraditioner 
som beskrevs ovan. I denna avhandling kommer intresset att riktas mot 
framtidsstudier som utarbetats som stöd för stora organisationers långsikti-
ga planering. Från denna tradition, som utvecklades i besluts- och plane-
ringsmiljöer, kommer jag att välja en organisation från näringslivet och en 
från offentliga sektorn (se vidare avsnitt 2.2).

Efter beskrivningen av de moderna framtidsstudiernas utveckling, sär-
skilt de svenska, och vilka motiv och förväntningar som knutits till dem är 
det av vikt att öka förståelsen för ett antal allmänna problem som är för-
enade med studier av framtiden. I denna diskussion kommer jag särskilt att 
rikta intresset mot framtidstudier som en del av samtiden, bedömningen av 
hur långt det är till framtiden (tidshorisont), den osäkerhet och därmed 
förenad komplexitet som präglar bedömningar av framtiden samt relatio-
nen mellan framtidsstudier och långsiktig planering.  

1.3  Framtidsstudier en del av sin samtid: tidsanda 
och värderingar

Skapandet av framtidsstudier sker som noterats ovan inte i ett vakuum 
(t.ex. Polak 1973; Frängsmyr 1980). Många olika syften och förväntningar 
kan tänkas påverka framtidsstudien. Innehållet kan styras av de värderingar 
och mål som den som gör studien (eller den som betalar för den) har eller 
som sipprar in som påverkan från omgivningen. Studiens inriktning styrs av 
medvetna eller omedvetna värderingar och tolkningar av bl.a. politiska, 
teknologiska, sociala, kulturella, ekonomiska och religiösa förhållanden. 

Diskussioner kring de mål- och värderingsproblem som hänger samman 
med en framtidsstudies produktion och resultat har föranlett några författa-
re att göra vissa distinktioner. Man kan beskriva en framtidsbild som möj-
lig, sannolik eller önskvärd (t.ex. Bell 1997, s. 73). Till dessa tre kan man 
även lägga den överraskningsfria framtidsbilden (som möjligen är en illu-
sion). Man kan säga att dessa fyra aspekter även utgör olika graderingsdi-
mensioner för en framtidsbild.  

Den möjliga framtidsbilden är öppen och explorativ. Framtiden kan be-
skrivas i nya former och innehåll som inte har starka historiska bindningar, 
                                                 
21 I denna avhandling kommer jag att använda begreppen strategisk planering 

mer eller mindre synonymt med långsiktig planering. Motivet är att båda 
arbetar med en lång tidshorisont, dess konsekvenser för organisationen blir 
stora samt att de präglas av en mer genomgripande natur för hela organisa-
tionens innehåll och struktur.   
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och där kreativitet och nya möjligheter kan utgöra grund för ett nytt sätt att 
se på framtiden. Grundkravet är dock att den skall vara möjlig att realise-
ra.22 Med en sannolik framtid avses en adekvat och trolig bild av ett fram-
tida tillstånd som håller sig inom ”rimlighetens gräns”. Inom denna framtid 
finns möjligheter att skapa någonting som skiljer sig från den nuvarande 
situationen, så länge detta nya framstår som relativt sannolikt. I den över-
raskningsfria framtidsbilden är uppfattningen att det mesta fortsätter som 
det gjort förut, utan några större förändringar som kommer att påverka den 
nuvarande riktningen: en förstorad eller framskriven bild av nuet. Den 
önskvärda framtidsbilden däremot baseras på värderingar som ger uttryck 
för vad en aktör önskar och hur han vill att framtiden skall gestalta sig. 
Denna framtidsbild kan även vävas samman med någon av de förstnämnda 
tre kategorierna av framtider. En önskvärd (eller normativ) framtidsbild 
står därmed inte helt självständigt, utan är samtidigt möjlig, sannolik eller 
överraskningsfri.23

De framtidsbilder som jag senare kommer att arbeta med och redovisa – 
Ericssons och Försvarsmaktens – faller i kategorierna sannolika och över-
raskningsfria. Det främsta motivet till dessa val är att bilderna skall ligga till 
grund för en rationell och långsiktig planering. Om de är för osannolika, 
d.v.s. tillåter mer av den möjliga framtiden, skulle de inte tas som ett realis-
tiskt alternativ som kan ligga till grund för en rationell bedömning av orga-
nisationens beslutsutrymme. Ett problem med att inte arbeta med osannoli-
ka framtider i en planeringsprocess är att man kan missa möjliga 
diskontinuiteter. Ibland använder sig företagen av dessa för att undersöka 
vilken katastrofberedskap de har. Men de menar oftast att alltför stora dis-
kontinuiteter inte kan ligga till grund för en normal planeringsprocess (in-
tervju med Grabe 2001-09-12).

I samtidsdebatten finns många frågor och idéer som konkurrerar om vad 
som skall bedömas som viktigt och angeläget i samhället. Via en sådan de-
batt kan många av samtidens problem påverka uppfattningen om framti-
den. Men vad som är ett problem i nutiden behöver inte alls utgöra ett pro-
blem i framtiden – och omvänt. I samtidsdiskussionen är det viktigt att kun-

                                                 
22 I detta skiljer de sig från ”utopiska” framtider vilka är ”omöjliga” i någon 

mening.
23 Önskvärda eller normativa framtidsbilder har fått större uppmärksamhet på 

senare år i Sverige, särskilt genom arbeten från Forskningsgruppen för mil-
jöstrategiska studier. I flera arbeten bl.a. om energi och transporter har 
önskvärda framtider kopplats samman med den metodiska tradition som 
kallas för backcasting (se Robinson 1990; Dreborg 1996; Steen m.fl. 1997). I 
denna metod skapar man normativa bilder av framtiden och arbetar sedan 
bakåt till nutiden.  
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na identifiera vad som är angeläget och utgör långsiktiga framtidsfrågor och 
skilja dessa från de kortsiktiga och eventuellt upphaussade. Detta komplice-
ras oftast av att man i samtidsdebatten finner att vissa synsätt blir mer do-
minerande än andra. Det kan vara en svår balansakt att ta hänsyn till tids-
andan och samtidigt vara kritisk för att kunna tänka och handla fritt. Detta 
gäller all kunskapsproduktion, och är både en styrka och ett problem. Kort-
siktighet och opportunism står mot långsiktighet och oberoende. Samtidigt 
kan man i snart sagt varje framtidsstudie urskilja spår av vad som i olika 
tider utgör det dominerande synsättet. Det återkommer och visar sig inom 
den offentliga debatten, politiken, massmedia, forskningsvärlden etc. Man 
arbetar med frågor som anses viktiga och angelägna.  

Det kan även uppstå andra svårigheter när en tids aktuella problem fär-
gar stora delar av uppfattningen om framtiden. Det gäller såväl sättet att 
problematisera den som resultatet. En metodik som med framgång använts 
för att lösa ett problem i en tidsperiod används inte sällan även senare på 
samma sätt – men då för att lösa andra problem, vilket kan snedvrida ana-
lysen och hämma problemförståelsen. Framför allt kan det bli problem när 
man befinner sig i en brytningstid. Vid varje sådant skeende finns det en 
risk att idéer och synsätt lever kvar trots att de faktiska förhållandena för-
ändrats (bl.a. McNeill 1982; Ingelstam 1988). Men även det omvända kan 
gälla. Ibland kan idéer och tankesystem förändras (och framhävas) medan 
de faktiska förhållandena i stort sett är oförändrade. Den i seriös litteratur 
dominerande tanken är dock att när en viss bild av framtiden – inte sällan 
en förstorad bild av nuet – inte längre speglar de aktuella förhållandena 
kommer den att ersättas med en ny. Det sker ett uppbrott från ett tanke-
mönster och arbetet med att skapa en ny struktur som är orienterad mot 
framtiden tar vid. Sådana brytningstider förekommer inom såväl samhällen 
som organisationer. Ett sätt att i någon mån hantera osäkerhet av detta slag 
kan vara att genomföra en framtidsstudie med tydliga alternativ och öppet 
redovisade värderingar.  

1.4  Tidshorisont och komplexitet 
Ett annat allmänt problem som är förenat med framtidsstudier är att osä-
kerhet och komplexitet starkt betingas av vilken tidshorisont man har i 
åtanke. En skenbart oskyldig fråga som uppstår när man talar om framti-
den är: hur långt är det dit? I litteraturen brukar man vanligen dela in tids-
horisonten i tre avstånd: kort, mellan och lång sikt (t.ex. SOU 1972:59;
Ingelstam och Engellau 1979; SOU 1986:33).
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I ett kort tidsperspektiv är det svårt att skapa någon större förändring. 
Det materiella och immateriella arvet, i form av vägar, byggnader, männi-
skors kompetens, lagstiftning etc. sätter gränser för vad som är möjligt att 
förändra (SOU 1972:59, s. 12; Hägerstrand 1972; SOU 1986:33, s. 11).
Handlingsutrymmet begränsas och möjligheten att ändra rådanden förhål-
landen är liten.  

I ett något längre tidsperspektiv ökar möjligheten att skapa någonting 
nytt. Eftersom arvet har en viss tröghet och framtiden därmed till stor del är 
intecknad ökar möjligheten till förändring ju längre tidsperspektiv man tar i 
beaktande. I en framtidstudie brukar man framför allt utgå från ett långsik-
tigt perspektiv. Förutsättningen för ett sådant arbete är att stora delar av 
arvet skall kunna förändras och att utrymmet för en möjlig omdaning är 
stort. All förändring är kopplad till en tidshorisont och det är enbart på 
längre sikt som man kan välja en ”annorlunda” väg. Relationen mellan 
”arvet” och ett beslutsutrymme kan visas på följande sätt:  

Figur 2.  Relationen mellan ”arvet” och utrymmet för förändring (efter Ingel-
stam och Engellau 1979, s. 71). 

En fysisk infrastruktur, som järnvägarna eller vägnätet, kan inte på ett alltför 
omvälvande sätt förändras från en dag till en annan. I dessa fall är framtiden 
intecknad för en längre tid och förändringarna sker relativt långsamt. Inom 
andra områden, t.ex. kunskapsproduktion och IKT-sektorn, är förändrings-
hastigheten snabb och tidshorisonten relativt kort. En långsiktig planerings-
horisont inom IKT-området kan vara mellan 5-10 år medan en långsiktig 
planering inom infrastrukturområden kan röra sig mellan 40-60 år.

Tid 

”Arvet” 

Utrymme för  
förändring

Kort Medel Lång 
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Man bör även vara uppmärksam på att förändringar inte sker lika fort 
för samtliga variabler inom ett område. Vissa företeelser kan förändras 
snabbt och andra relativt långsamt inom samma tidshorisont. Trögheten 
och förändringstakten för de variabler som ingår i en framtidsstudie kan 
därmed variera kraftigt. På motsvarande sätt har skilda områden och verk-
samheter olika ”tidskonstant” (förändringstakt och tröghet).  

Den osäkerhet som präglar framtiden på längre sikt är knuten till en be-
tydande komplexitet. I detta sammanhang kan komplexitet tolkas som en 
mångfald av samband mellan aktörer och faktorer som påverkar, såväl en-
sidigt som ömsesidigt, varandra. Grundtanken bakom uppfattningen om 
framtidens komplexitet tvingar fram någon form av systemtänkande med 
många komponenter och mänskliga ageranden i komplexa nätverk av på-
verkan (SOU 1972:59, s. 111; Gausemeier m.fl. 1998, s. 113; Ingelstam 
2002, kapitel 8).24

I en framtidsstudie måste, av uppenbara skäl, en huvudsaklig tidshori-
sont väljas, och den bör svara mot en ”rimlig” förändringstakt i verksamhe-
tens huvuddel, särskilt vad som senare kommer att kallas för ”tunga ten-
denser” (se avsnitt 4.1). Mot den bakgrunden framstår för Ericsson 10 år 
och för försvaret 25 år som rimliga uppfattningar av ”lång sikt”.  

1.5  Framtidsstudier och långsiktig planering 
Som framgått tidigare i kapitlet kan man inom ”genren” framtidsstudier 
göra en mängd olika distinktioner. En av dessa är mellan studier som riktar 
sig till en allmän samhällspolitisk arena, inte sällan med kritiska förtecken, 
och sådana som produceras som stöd för (stora) organisationers långsiktiga 
planering.25 Jag har valt att koncentrera mitt intresse på den senare katego-
rin. De särdrag och allmänna problem (tidsanda, tidshorisont, komplexitet 
o.s.v.) som gäller alla framtidsstudier och som skisserats ovan kommer dock 

                                                 
24 Att enbart prata om att systemet är komplext innebär inget framsteg, tvärt-

om (Joerges 1996). För att komplexitet skall kunna behandlas (vetenskapligt 
eller på annat sätt) krävs någon förenkling som gör systemet hanterligt och 
sambanden beräkningsbara. Detta är ett av skälen till att framtidsstudier i 
dag ofta bygger på någon (datoriserad) systemmodell, med vars hjälp man 
kan hantera komplexitet. En av de mest berömda och tidigaste insatserna 
finns i boken Limits to Growth (Meadows m.fl. 1972). Argument kan anfö-
ras både för och emot användandet av sådana modeller (Ingelstam 2002).

25 Det blir med nödvändighet nästan bara fråga om stora organisationer, efter-
som små och medelstora sällan har de ekonomiska och intellektuella resur-
ser som krävs för att genomföra en professionell framtidsstudie.  
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att finnas med som bakgrund, och jag återkommer till flera av dem i slut-
satskapitlet, kapitel 7.

Ställd inför frågan varför jag valt att studera just stora organisationers 
framtidsstudier tvekar jag lite om svaret. Sanningen är nog den att mitt in-
tresse för framtidsstudier i allmänhet, i förening med det särdeles intressan-
ta läge som såväl Försvarsmakten som Ericsson befunnit sig i under 1990-
talet (se nedan avsnitt 5.1 och 6.1), har format mitt studieobjekt, snarare än 
ett glödande intresse för stora organisationers framtidsarbete i allmänhet. 

För att underlätta förståelsen för organisationers långsiktiga planering 
kommer jag att använda ett antal grundbegrepp som diskuteras i skriften 
Planeringens grundproblem (Andersson och Ingelstam 1979). Med begrep-
pet planeringsobjekt avses den organisation eller verksamhet som skall un-
dersökas. Med planeringssubjekt menas dem som skall genomföra studien, 
d.v.s. ett antal personer som antingen kommer inifrån planeringsobjektet 
(anställda) eller utifrån (t.ex. konsulter).26 Vid en planering måste hänsyn 
tas till de mål som organisationen har med sin verksamhet. Dessa mål kan 
vara dels interna som planeringsobjektet själv har formulerat, dels externa 
vilka har pålagts utifrån. Avslutningsvis betonas organisationens omgiv-
ning, vilken för att underlätta förståelsen kan delas in i olika delomgivning-
ar. Liknande tankar om planering återfinns i flertalet framställningar och 
böcker inom området (bl.a. Roos m.fl. 1998; Nyström 1999; Khakee 2000). 
För att tydliggöra hur de nämnda grundbegreppen kan användas vill jag 
som exempel kort hänvisa till dem som blir mina empiriska fall: ett från 
näringslivet och ett från den offentliga sektorn (försvaret).  

Ett företag som gör en långsiktig planering ser sin organisation som pla-
neringsobjekt och de som gör studien (t.ex. planeringsdirektör, vice vd och 
ekonomidirektör) som planeringssubjekt. Samhället som omger organisa-
tionen och som kan påverka den på olika sätt t.ex. genom lagstiftning be-
skrivs som omgivning. Denna omgivning kan företaget dela upp i ett antal 
delomgivningar som kan bestå av kunder, underleverantörer och konkur-
renter (ibland sammanfattade som ”marknaden”). Avslutningsvis kan före-
tagets mål vara t.ex. följande: att bli en ledande aktör med god vinstmargi-
nal på mobiltelefonimarknaden.  

Målet för en försvarsmakt är primärt att försvara landet mot angrepp 
som hotar dess frihet och oberoende. I en planeringssituation kan en för-
svarsmakt se sin krigs- och fredsorganisation som planeringsobjekt och 
försvarsledningens strategiavdelning, som är ansvarig för planeringen, som 
planeringssubjekt. Som omgivning kan försvaret se olika hot och risker som 
                                                 
26 Begreppet planeringssubjekt kan egentligen ha tre innebörder: de som gjort 

studien, de som har makt att planera samt de som i realiteten bestämmer. 
Jag kommer att använda begreppet enligt den första betydelsen.  
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riktas mot landet. Slutligen kan regeringen, riksdagen, försvarsdepartemen-
tet och inte minst försvarsindustrin identifieras som viktiga delomgivningar.  

En framtidsstudie framställs i ett tidigt skede i en planeringsprocess och 
används framför allt för att skapa ett planeringsunderlag som ligger till 
grund för rationella ställningstaganden och beslut som har långsiktiga effek-
ter för en organisations verksamhet (bl.a. Andrén och Schwarz 1974; Jen-
nergren m.fl. eds. 1977; Khakee 1988; Mintzberg m.fl. eds. 1998; Johnson 
och Scholes 1999). Ett angivet syfte med framtidsstudierna är att de skall 
skapa bilder av framtiden som visar i vilka miljöer organisationen kan 
komma att bedriva sin verksamhet. Dessa miljöer (uttryckta som framtids-
bilder) kan sedan användas för att dels undersöka vilka utfall organisatio-
nens nuvarande verksamhetsinriktning och mål kan få, dels utröna och dis-
kutera vilka utfall alternativa visioner, mål, strategier och verksamheter kan 
leda till. Ett allmänt syfte med denna avhandling är att belysa hur sådana 
framtida miljöer framställs, oftast formulerade som framtidsbilder.

Avsikten med detta kapitel – att beskriva de moderna framtidsstudiernas 
framväxt (särskilt Sekretariatet och sedermera Institutet för framtidsstudier), 
nämna olika motiv och förväntningar på framtidsstudier, kort diskutera all-
männa problem som är knutna till framtidsstudiers produktion (huvudsakli-
gen tidsanda, tidshorisont och komplexitet) samt att tydliggöra relationen 
mellan framtidstudier och långsiktig planering i stora organisationer – har 
varit att ringa in området som detta arbete tillhör samt lägga en grund för 
ökad förståelse av framtidsstudier i allmänhet och min studie i synnerhet.  
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Kapitel 2 

SYFTE, FALL, FÖREBILDER  
OCH ANALYSMODELL 

I detta kapitel preciseras studiens syfte och jag redovisar de skäl och motiv 
som legat bakom valet av mina båda fall: Ericsson och Försvarsmakten. 
Därefter ger jag kommentarer om likartade studier och diskuterar forsk-
ningsläget inom området. Jag kommer även att diskutera motiven till valet 
av den analysmetod som kommer att användas i det empiriska arbetet och 
preciserar denna i ett antal forskningsfrågor (dessa utvecklas och förfinas 
sedan i kapitel 4.). Slutligen tydliggör jag bokens vidare disposition utifrån 
de forskningsfrågor som formulerats.  

2.1  Undersökningens syfte 
Flertalet författare inom framtidstudiebranschen har argumenterat för att 
utveckla bättre metoder i avsikt att höja kvaliteten på framtidsstudierna, 
vilket är förnuftigt. Men metoderna är inte det mest avgörande när man 
skall genomföra en framtidsstudie. Jag vill med denna undersökning visa att 
man borde skapa en medvetenhet om vilka grundläggande antaganden man 
har i en studie. En ökad teoretisk medvetenhet i innehållsfrågorna vid pro-
duktionen av framtidsstudier har sannolikt större betydelse än den ”rätta” 
metoden när det gäller att öka deras kvalitet. I detta sammanhang kan en 
sådan riktning även bidra till en kunskapstillväxt och samtidigt utgöra ett 
led i kvalitetsarbetet med framtidsstudier. 

Om man inte har en klar uppfattning avseende grundläggande antagan-
den i en framtidsstudie (med bas i exempelvis de analyssnitt jag utvecklat) 
kan detta leda till en onödigt slumpmässig, inkonsekvent och möjligen ove-
derhäftig beskrivning av framtiden. Tar man däremot ställning till, beskri-
ver och använder klara utgångspunkter och grundläggande antaganden, om 
t.ex. samhället och tekniken, ökar både logiken och trovärdigheten i de 
framtidsbilder som beskrivs.
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Denna allmänna bakgrund definierar syftet med avhandlingen. För att 
fullfölja det kommer jag att systematiskt analysera framtidsstudier som 
utförts till stöd för stora organisationers långsiktiga planering. Detta sker 
genom ett analysschema som fokuserar tre aspekter av respektive framtids-
studie: dess arkitektur, dess förhållande till några av samtidens stora fram-
tidsfrågor och dess antaganden vad gäller synen på samhället, människan 
och tekniken (se vidare avsnitt 2.4 nedan och kapitel 4).

Som analysobjekt väljs fall från två områden som dels har en lång och 
välutvecklad planerings- och framtidstradition, dels för närvarande arbetar i 
en starkt föränderlig miljö. Därför kommer också organisationernas om-
värld, planeringstraditioner och allmänna förutsättningar att beskrivas. 
Fallen har valts för att de framstod som särskilt intressanta och spännande 
och inte för att de enbart skulle användas som ”övningsexempel” i den sys-
tematiska analysen. 

Det allmänna syftet ovan, i kombination med den empiri och den kon-
kretisering av ”teorin” som jag har valt (och kommer att utveckla i kapitel 
4) leder till två konkreta syften med den undersökning som jag vill genom-
föra:

Syfte A: Att formulera en metod eller procedur för analys av stora organisa-
tioners framtidsstudier, använda den på två empiriska fall och därefter ana-
lysera dess styrkor och svagheter. 

Syfte B: Att på ett systematiskt sätt undersöka framtidsdokument från två 
stora organisationer och söka klarlägga motiv, inriktning, metodik och sär-
drag i deras framtidsarbete. 

Att låta ett vetenskapligt arbete vägledas av ett dubbelt syfte, där båda de-
larna väger ungefär lika tungt, är varken ovanligt eller otillåtligt, men ställer 
både författare och läsare inför speciella svårigheter. Jag kommer att beröra 
dessa när jag formulerar forskningsfrågor (avsnitt 2.4), i metoddiskussionen 
(kapitel 3) och givetvis i slutsatserna (kapitel 7).

2.2  Val av fall 
För att analysera framtidsdokument som utarbetats till stöd för en långsik-
tig planering väljer jag en organisation som kommer från marknadssektorn 
och en från den offentliga sektorn. Avsikten med att välja fall från olika 
områden är att de skapar en bredd, djup och ökad förståelse för framtids-
dokument som skapas för organisationer i allmänhet. Fallen har även andra 
intressanta skillnader. Den ena organisationen är ett privat och internatio-
nellt företag som lever på en konkurrensutsatt marknad medan den andra 
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är en offentlig och nationell organisation som har monopol på sin verksam-
het. Den förstnämnda har även möjlighet att i lika hög grad söka efter nya 
mål för organisationen som att arbeta med att uppfylla de mål som redan 
finns, medan den senare arbetar enbart med måluppfyllelse, eftersom målen 
för verksamheten fastställs externt (av statsmakterna).  

De två fallen har även valts eftersom de har ett antal likheter. De är stora 
och tydliga organisationer i samhället, är beroende av teknik i sin verksamhet 
och de måste positionera om sig p.g.a. förändrade omvärlds- eller marknads-
förhållanden. Det är två organisationer som, bl.a. enligt egna utsagor, befin-
ner sig mitt i en brytningstid som starkt påverkar förutsättningarna för deras 
verksamhet. Denna brytningstid föranledde båda organisationerna att genom-
föra en ny form av långsiktig planering. Förutom att de är stora och tydliga 
organisationer i samhället har båda en relativt väl utvecklad långsiktig plane-
ring, samt har avsatt tid och resurser för detta ändamål.  

Inget av fallen kan dock sägas vara representativt för respektive sektor. Det 
innebär att generaliseringsgraden inte kan göra anspråk på att vara stor vad 
gäller organisationer från respektive område. Däremot torde många iakttagel-
ser vara giltiga för en bred kategori av framtidsdokument i allmänhet. 

Ericsson
Det finns i många fall ända sedan 1970-talet en organiserad framtidsstudie-
verksamhet i stora företag i samhället (se SOU 1986:34). Ur denna sektor 
valde jag telekommunikationsföretaget Ericsson eftersom det (1995) var ett 
av Sveriges största företag. Men Ericsson var också en viktig teknikutveck-
lare och producerade en stor mängd produkter och tjänster inom telekom-
munikationsområdet till både slutkonsumenter och andra företag. Ericsson 
befann sig enligt egen utsago i en miljö av osäkra omvärlds- och marknads-
förhållanden (vilket utvecklingen, särskilt efter den tid jag studerar, efter-
tryckligt bekräftar). För att hantera denna osäkra omvärldsutveckling initie-
rade en grupp på koncernnivå inom Ericsson en ny planeringsprocess 
(under namnet Ericsson 2005). Den började i april 1995 och slutfördes i 
princip i juni 1996 (se vidare avsnitt 6.1). Ur den mängd handlingar som 
producerades under denna tidsperiod har jag valt fem dokument (se vidare 
metoddiskussionen i kapitel 3) som varit tongivande i planeringsprocessen.  

Ericsson bestod vid den aktuella tidpunkten av, i princip, tre stora af-
färsområden: radiokommunikation, publik kommunikation samt företags-
kommunikation och nät. Till dessa kommer två mindre affärsområden: 
komponenter och mikrovågssystem. Organisationen ändrades under 1997
till tre huvudområden: mobilsystem, infokomsystem samt mobiltelefoner 
och terminaler.
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Försvarsmakten
Motivet för att jag valt Försvarsmakten är att den var en stor och tydlig 
organisation inom samhällets offentliga sektor, att den var en viktig teknik-
utvecklare i samhället och gjorde många och relativt omfattande teknikbe-
ställningar per år samt att organisationen befann sig i en turbulent om-
världssituation.1 Den har även en ojämförligt lång och väl belyst tradition 
av framtidsstudier (se Kaijser och Tiberg 2000).

I de förändrade omvärldsförhållanden som präglades av osäkerhet och 
oförutsägbarhet och i den nya säkerhetspolitiska situation som uppkommit 
efter 1989 upplevde delar av den högsta militära ledningen tydliga brister 
med den långsiktiga planeringen – som baserades på 5 års planer. En avsikt 
med den nya planeringen var att man skulle producera årliga rapporter som 
samtidigt skulle ge uttryck för myndighetens officiella syn på framtiden (se 
vidare avsnitt 5.1). Initiativet till Försvarsmaktens nya långsiktiga planering 
kom i juni 1996 och arbetet med den avslutades i juni 1997 med dokumen-
tet Försvarsmaktsidé 2020. Rapport 1. Årsrapport från perspektivplanering-
en 96-97 (FMI 1).2 Detta dokument och de två efterföljande FMI-rapporter-
na kommer att ingå i analysen (se metoddiskussionen i kapitel 3).

Försvarsmakten bestod av Högkvarteret, som var den centrala ledningen 
för hela militära försvaret, samt de tre vapenslagen armén, marinen och 
flygvapnet. Högkvarteret bestod före 1998-07-01 av de olika försvarsgrens-
ledningarna, planeringsstaben, operationsledningen, gemensamma staben, 
internrevision samt militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.3 Inom 
Högkvarterets planeringsstab fanns det en strategiavdelning som bl.a. hade 

                                                 
1 Försvarsmaktens uppgifter (som fastställdes av riksdagen) var att kunna för-

svara Sverige mot angrepp som hotar dess frihet och oberoende; att kunna 
hävda Sveriges territoriella integritet; att kunna delta i internationella insatser 
och; att kunna stödja samhället vid svåra påfrestningar i fred (Försvarsmakts-
idé 2020. Rapport 1. Årsrapport från perspektivplaneringen 96-97, s. 58).

2 Jag kommer av skrivtekniska skäl att använda benämningen FMI 1 istället för 
det längre namnet Försvarsmaktsidé 2020. Årsrapport från perspektivplane-
ringen 96-97, FMI 2 som ersättning för Försvarsmaktsidé 2020. Rapport 2.
Årsrapport från perspektivplaneringen 97-98 samt FMI 3 istället för För-
svarsmaktsidé 2020. Rapport 3. Årsrapport från perspektivplaneringen 98-99.
När jag skriver FMI avser jag alla tre rapporterna.  

3 Efter en omorganisation 1998-07-01 bestod Högkvarteret av operationsled-
ning, krigsförbandsledning (vari de tre vapenslagen ingick), grundorganisa-
tionsledning, planeringsstab, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, 
personalstaben, samordningsavdelningen, internrevision, säkerhetsinspektion, 
juridik, information, protokoll samt administrativa avdelningen. I föregående 
organisationsform ingick de fyra sistnämnda avdelningarna i den gemensam-
ma staben.  
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till uppgift att utforma strategier för den framtida försvarsmaktens utveck-
ling och som hade huvudansvaret för de FMI-rapporter som producerades. 
Begreppet Försvarsmakten syftar både på Högkvarteret, där den centrala 
ledningen för hela myndigheten fanns, och på hela militära försvaret (vilket 
av dessa som avses framgår av sammanhanget).  

Försvarsmakten ingick som en del i totalförsvaret. Enligt proposition 
1996/97:4 Totalförsvaret i förnyelse – etapp 2 (s. 54-56) innefattar totalför-
varet den verksamhet som skall förbereda och ställa om samhället inför 
yttre hot samt bedriva den samhälleliga verksamheten under krigsförhållan-
den. Men det skall även kunna användas vid internationella fredsfrämjande 
och humanitära insatser (propositionen 1996/97:4. s. 57). Totalförsvaret 
delas upp i det militära och civila försvaret (propositionen 1996/97:4. s. 58-
59). Med det sistnämnda avses hela den samhälleliga verksamheten som 
skall bedrivas under krigsförhållanden (propositionen 1996/97:4. s. 59). Det 
civila försvaret är indelat i funktioner som motsvarar samhällssektorer, t.ex. 
socialförsäkring, hälso- och sjukvård, postbefordran, telekommunikationer 
och energiförsörjning (propositionen 1996/97:4. s. 221). Förutom dessa 
ingick bl.a. Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), Statens räddningsverk 
(SRV) och Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) i de civila försvarsfunk-
tionerna under den aktuella tiden (Andrén 1996, s.178). Dessa organisatio-
ner var mycket små i förhållande till det militära försvaret, vilket tilldelades 
ungefär 37 miljarder per år. När jag nedan använder mig av begreppet för-
svaret avser jag det militära försvaret, inte övriga organisationer som ingick 
i totalförsvaret.  

2.3  Förebilder och forskningsläge  
Det har funnits en stor produktion av framtidsstudier i vid mening under 
1970- och 1980-talen. Som nämndes i kapitel 1 åtföljdes denna av en dis-
kussion om framtidsstudiernas eller framtidsforskningens förhållande till 
etablerad vetenskap.  

Det ligger vid sidan av syftet för denna avhandling att redovisa hela den-
na diskussion. Den sista uppdatering av läget, såväl internationellt som i 
Sverige återfinns i framtidsstudieutredningen från 1986 (Att studera framti-
den SOU 1986:33, 34) som i sin tur bygger vidare på den systematik och 
lägesbeskrivning som lanserades i den första framtidsutredningen Att välja 
framtid SOU 1972:59. Det är dock relativt ont om breda, auktoritativa 
översikter av senare datum.  

En intressant iakttagelse skall emellertid noteras helt kort. Det är relativt 
ovanligt att framtidsstudier direkt framläggs som vetenskapliga alster jäm-
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ställda med annan vetenskaplig produktion. Bland doktorsavhandlingar vid 
svenska universitet och högskolor känner jag till endast ett fåtal (Nilsson 
1979; Svidén 1989; Höjer 2000; Dreborg 2004; alla är starkt präglade av var 
sin speciella metodiska tradition: systemdynamik, delfimetod och de två 
sistnämnda backcasting). En orsak till detta är utan tvivel att det aldrig 
utvecklats någon vedertagen tradition hur framtidsstudier skall bedömas 
just som vetenskap. Bristen på en kontinuerlig metodisk och teoretisk upp-
märksamhet (kunskapsvård) inom området är uppenbar.

Däremot är vetenskapliga arbeten som handlar om framtidsstudier mer 
vedertagna och mindre problematiska, och det är till denna breda kategori 
som denna avhandling ansluter sig. Även inom denna kategori kan man 
urskilja ett antal olika genrer, de viktiga är följande fyra: 

(1) Metodböcker som gör systematiska genomgångar av hur man kan 
genomföra en framtidsstudie och hur tidigare studier har utförts (t.ex. Fow-
les ed. 1978; Schwarz m.fl. 1982). I dessa arbeten lyfts vanligen kritiska 
synpunkter fram som tydliggör begräsningar och möjligheter med metoder i 
synnerhet och framtidsstudier i allmänhet. Förutom den praktiska tillämp-
ningen finner man ofta ett mer allmänt resonemang om framtidsstudier som 
fenomen. Dessa tankegångar berör vanligen den problematiska relationen 
mellan framtidsstudier, vetenskap och planeringsmiljöer, behovet av och 
bekymret med att inordna och arbeta med kunskap från olika områden (en 
tvärvetenskaplig karaktär), medvetenheten om att de organisatoriska förut-
sättningarna påverkar studiens utformning och val av metod. I anslutning 
till denna kategori finns det en mängd studier som diskuterar krigs- och 
försvarsmakter (Cooper 1970; Jennergren m.fl. eds. 1977; Russell 1986;
Frentzel II m.fl. 2000), offentliga sektorn (Schwarz 1977a; Khakee 1988;
Schreuder 1995; Puglisi och Marvin 2002) samt företag (Holloway 1978;
Ang och Chua 1979; Wack 1985a, 1985b; van der Haijden 1996; Schwartz 
1996; Ringland 1998; Godet 2001; Saul 2002). Till denna första kategori 
bör även de senaste årens diskussion och sökande efter nya metoder för 
framtidsstudier föras (bl.a. Gáspár och Nováky 2002).

(2) Ett mindre antal teoretiskt inriktade arbeten som avser belysa fram-
tidsstudiets villkor från vetenskapsteoretiska och filosofiska utgångspunk-
ter. I dessa sammanhang har en diskussion framför allt behandlat frågan 
om man kan ha någon kunskap om framtiden, vilken typ denna kunskap i 
så fall är och om man kan använda sig av den för att peka ut möjliga fram-
tida rörelseriktningar (bl.a. Gustafsson 1971; Asplund 1979). I anslutning 
till detta har man diskutera om det är möjligt att ställa traditionella veten-
skapliga krav på framtidsstudier eller om det krävs andra kvalitetskriterier. 
Man har även i den mer filosofiskt orienterade litteraturen riktat intresset 
mot vad framtiden egentligen är och diskuterat idéer som att ”gissningens” 
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konst är möjlig, naturlig och nödvändig för människan (de Jouvenel 1967).
Under senare år har det även utvecklats ett kunskapsteoretiskt spår inom 
framtidsstudiefältet som undersöker vilket kvalitativt djup som präglar oli-
ka framtidsstudier. Richard Slaughter (1996) som är en av företrädarna för 
detta mer kritiskt inriktade förhållningssätt har utvecklat en modell som 
kallas för Critical Layer Analysis (se även Futures vol. 34, nr. 6).4 Inom 
denna kategori har det även under senare år utvecklats en diskussion om 
villkoren för framtidsstudier (t.ex. Masini 1994; Zia 1999) och framtidstu-
diers framtid (bl.a. Hideg 2002; Inayatullah 2002; Masini 2002).

(3) Konkreta, kritiska utvärderingar av någon del av framtidsstudieom-
rådet. Här kan nämnas den oberoende utvärderingen av Sekretariatets för-
sta tid (Wittrock 1980) liksom den efterföljande (Wittrock m.fl. 1985). Hit 
kan eventuellt också räknas de översikter som gjorts i de statliga utredning-
arna, särskilt SOU 1986:33, 34, men även överblickar av statliga organisa-
tioner som genomfört framtidsstudiearbete (t.ex. Schoonenboom 1990; Ha-
tem 1992; Slaughter 1992).

(4) Empiriskt baserade analyser av en viss grupp framtidsstudier eller be-
släktade arbeten. Det är till denna kategori som den här avhandlingen hör. 
Man kan konstatera att innehållsliga analyser av den typ som jag avser göra 
är sällsynta. Det har dock gjorts försök att fånga föreställningar om framti-
den. Ett av de mer ambitiösa har gjorts av Ann-Mari Laginder i avhandling-
en Framtidsbilder i offentligt utredande (Laginder 1989). Hon undersöker 
vilka bilder av framtiden som kan utläsas i offentliga utredningar kring 
teknik och utbildning, i ett brett samhällsperspektiv. I dessa framträder 
även tidsandan och vad som är intressanta frågor och föreställningar för 
samtiden. Till denna kategori skulle man även kunna hänföra andra studier 
som i mer eller mindre ambitiös form undersöker bilder av framtiden (t.ex. 
Ingelstam 1991a, 2002).

Man kan dock konstatera att när det gäller övergripande analyser av 
framtidsdokument med den inriktning jag valt har endast ett fåtal veten-
skapliga arbeten genomförts. Forskning som avser analys av framtidsdoku-
ment som producerats som stöd för stora organisationers långsiktiga plane-
ring är obetydlig, med endast få och fragmentariska insatser. Efter 
omfattande sökning i databaser anser jag att det finns täckning för påståen-
det att litteraturen inom området är svag, närmast obefintlig. Mot denna 
bakgrund kan detta arbete ses som explorativt – kanske en början på ett 
nytt fält för undersökning och analys av framtidsstudier.

                                                 
4 Slaughter (1996, s. 151) ser fyra olika nivåer av framtidsstudier: (1) pop futu-

rism, (2) problem fokuserade framtidsstudier, (3) kritiska framtidsstudier 
samt (4) epistemologiska framtidsstudier.  
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Den vetenskapliga litteratur och andra källor som mer specifikt rör mina 
två empiriska fall kommer att redovisas löpande i fortsättningen (kapitel 5
och 6). Mitt angreppssätt innebär också att jag anknyter till en tradition av 
samhällsvetenskaplig analys av texter och vetenskapliga arbeten (med avse-
ende på samhällssyn, människosyn och tekniksyn). Källor och forskningslä-
ge gällande denna del av arbetet behandlas utförligt i kapitel 4.

2.4  Analysmodell och forskningsfrågor 
Syftet med avhandlingen har ovan fixerats till två delsyften: 

Syfte A: Att formulera en metod eller procedur för analys av stora orga-
nisationers framtidsstudier, använda den på två empiriska fall och därefter 
analysera dess styrkor och svagheter. 

Syfte B: Att på ett systematiskt sätt undersöka framtidsdokument från 
två stora organisationer (Ericsson och Försvarsmakten) och söka klarlägga 
motiv, inriktning, metodik och särdrag i deras framtidsarbete. 

Jag skall nu utifrån detta syfte och de allmänna överväganden som redo-
visats i kapitlen 1 och 2 formulera ett begränsat antal forskningsfrågor. 

Syfte B kan inte uppfyllas om inte de särskilda förutsättningarna för var 
och en av organisationerna redovisas. Det gäller sådant som planeringstra-
dition, omvärldsförändringar och självbild i respektive fall. Den första 
forskningsfrågan blir därför:  

1. Hur ser planeringsförutsättningarna och kontexten ut för de två or-
ganisationer jag studerar? 

Många av de genomarbetade och kända publicerade framtidsstudierna ar-
betar med ett eller flera scenarier. Andra är uppbyggda kring ett mindre 
antal kritiska trender. Åter andra arbetar med en önskad framtid, och kon-
trasterar denna t.ex. mot en överraskningsfri framtid eller en ”oönskad” 
sådan. I samtliga fall spelar just uppbyggnaden av studien en stor roll, och 
(som jag avser att visa i avsnitt 4.1) kan just arkitekturen i en studie avslöja 
mycket om hur författarna (planeringssubjektet) tänker i fråga om framti-
dens påverkbarhet, och vilka frågor och dimensioner som anses avgörande 
inför framtiden. Den andra forskningsfrågan blir: 

2. Hur ser den arkitektur ut som väljs för framtidsstudien, och hur 
återspeglas organisationens aktuella framtidsproblem i denna? 
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Tidigt i kapitel 1 noterades att många författare (Polak 1973; Boulding 
1977; Frängsmyr 1980) hävdat att varje samhälle hyser vissa gemensamma 
föreställningar om framtiden, ofta underförstådda. Men det har också note-
rats att tidsandan föreskriver att vissa frågor betraktas som viktigare och 
mer beaktansvärda än andra. En framtidsdebatt pågår ständigt. Dess mest 
respektabla syfte är att sortera fram de ”viktiga” framtidsfrågorna ur en 
mångskiftande repertoar av trender och önskningar, farhågor och föreställ-
ningar. Jag bedömer det som intressant, utifrån båda syftena ovan, att fråga 
hur och på vilket sätt de båda organisationernas framtidsarbete är en del i 
en sådan kvalificerad framtidsdiskussion, och om de över huvud taget för-
håller sig till den. Som jag kommer att redovisa tydligare i avsnitt 4.2 är det 
dock inte alls självklart vilka dessa ”stora” frågor är. Men jag anser att 
redan en exemplifiering kring ett antal sådana frågor har ett värde utifrån 
syftet. Den tredje forskningsfrågan blir därför:  

3. Hur tydligt och på vilket sätt återfinner vi uppmärksamhet på ”sto-
ra” framtidsfrågor i det aktuella materialet, och hur relateras de till 
organisationernas specifika (inre) framtidsfrågor? 

En framtidsstudie är inte med självklarhet en vetenskaplig produkt. Å andra 
sidan finns det anledning att från samhällsvetenskapen låna med sig den 
kritiska metodik och den teoretiska medvetenhet som vuxit fram under 
forskningens utveckling. Det är givet (se vidare avsnitt 4.3) att denna inte 
kan tillämpas med samma detaljskärpa i de aktuella framtidsstudierna som 
t.ex. i ett samhällsvetenskapligt originalarbete. Men syftet att utarbeta en 
metod för att analysera framtidsstudier har som bakgrund en strävan att 
höja den teoretiska medvetenheten (och kvaliteten) inom framtidsstudie-
verksamheten. Detta motiverar den fjärde forskningsfrågan:   

4. Hur behandlas generella och grundläggande samhällsvetenskapliga 
frågor i respektive framtidsdokument? Det gäller tre aspekter: synen 
på samhället, på människan och på tekniken.5

Syfte A ovan innebär att genomgången av de två empiriska fallen inte bara 
kan förmodas ha ett intresse i sig (vilket jag hoppas). Också själva tillväga-
gångssättet, alltså analysen av uppbyggnaden, letandet efter ”stora” fram-

                                                 
5 Under arbetet med avhandlingen har jag fått flera relativt svepande kommen-

tarer om detta tredelade ”instrument”. Några har hävdat att ”detta är väl 
självklart” medan andra har ansett att urvalet av just dessa dimensioner är 
högst godtyckligt. Jag lutar själv åt den förstnämnda ståndpunkten, men åter-
kommer som sagt till ämnet i avsnitt 4.3.
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tidsfrågor och närläsning av texterna utifrån grundläggande samhällsveten-
skapliga kategorier, bör kunna generera vetenskapligt mervärde. Detta leder 
till den femte och sista forskningsfrågan: 

5. Hur fungerar den särskilda analysmetod (med tre komponenter) 
som jag använt? Kan den appliceras även på andra organisationers 
framtidsstudier?

Det bör noteras att denna forskningsfråga även innebär att en viss jämförelse 
kan göras mellan fallen även om jag inte gör en sådan till en huvudsak. Vida-
re kan analysen enligt forskningsfrågorna 3-5 uppfattas som en ”betygssätt-
ning” av respektive organisation. Men jag har inte för avsikt att bedöma om 
ena organisationen är ”bättre” än den andra utifrån de forskningsfrågor som 
ställs. Inte heller kommer någon värdering som visar vilken av studierna som 
lyckades bäst med att ”förutsäga” framtiden att göras. Detta är en intressant 
fråga, med tanke på att det nu gått en viss tid sedan framtidsstudierna gjor-
des, men ryms inte inom ramen för denna undersökning.  

Som nämnts kommer alltså forskningsfrågorna 2, 3 och 4 att utvecklas 
och belysas i kapitel 4, innan de appliceras på de empiriska fallen i kapitlen 
5 och 6. Fråga 5 är givetvis genomgående i hela boken, men kommer expli-
cit att tas upp i kapitel 7. Avhandlingens vidare disposition (efter kapitel 3)
kan visas grafiskt på följande sätt: 
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Figur 3.  Avhandlingens disposition efter kapitel 3 (metodfrågor).  
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Kapitel 3 

METODFRÅGOR

I detta kapitel kommer jag att beskriva och diskutera de källor som ligger 
till grund för arbetet i avhandlingen. Diskussionen kommer framför allt att 
riktas mot sådana metodfrågor som är kopplade till val av dokument, inter-
vjuer och litteratur. En del av dessa ligger till grund för att undersöka re-
spektive falls kontext/planeringsförutsättning. Basen för att utveckla model-
len som används vid analysen av det empiriska materialet ligger i generell 
vetenskaplig litteratur, och jag diskuterar vilken detaljeringsgrad som är 
rimlig att använd i min egen undersökning.  

Kontext/planeringsförutsättningar
Både Ericsson och Försvarsmakten ansåg att de befann sig i en brytningstid 
i mitten på 1990-talet. Ett sätt att hantera denna genomgripande omvärlds-
förändring var att skapa nya former av långsiktiga planeringar, i vilka fram-
tidsstudier spelade en central roll. För att ringa in respektive organisations 
kontext och planeringsförutsättning har jag använt mig av de intervjuer 
som gjordes med ledande personer i de nya långsiktiga planeringarna, do-
kument som låg till grund för närläsningen, andra texter av intern karaktär 
samt allmän litteratur som behandlar respektive analysobjekts omgivning.  

När det gäller interna texter valdes sådana som beskrev skäl och motiv 
för att genomföra en ny strategisk planering. Innehållet i dessa texter har 
stämt väl överens med de intervjuer som genomförts, andra interna hand-
lingar och de dokument som ligger till grund för analysen. Emellertid bör 
man vara medveten om att arbetet med den långsiktiga planeringen har 
skett i olika sekretessmiljöer, vilket innebär att man till stor del är uteläm-
nad till de personer som intervjuas och de texter som finns eller man får 
tillhanda av organisationen.  

Det bör även noteras att utifrån syftet med detta arbete har det inte nå-
gon avgörande betydelse vilken hjälp planeringssubjekten har fått av exter-
na konsulter, inspirerats av böcker eller andra källor. I vilken utsträckning 
det har påverkats av olika källor kunde vara intressant utifrån andra forsk-
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ningsfrågor. Av intresse i denna avhandling är istället innehållet i framtids-
dokumenten. 

För att ringa in respektive analysobjekts kontext har översiktverk, men 
även mer riktad litteratur, kring säkerhetspolitiska läget och telekommuni-
kationsbranschens utveckling använts. Jag har i dessa sökt finna övergri-
pande beskrivningar av centrala och viktiga skeenden.  

I Försvarsmaktens fall har jag framför allt haft stor hjälp av säkerhetspo-
litiska översikter gjorda av statsvetarna Nils Andrén (tillsammans med am-
bassadör) Yngve Möller (1990), Robert Lieber (1991) och Peter Calvocores-
si (1996). Av central betydelse i sammanhanget är även hur svenska stats-
makten har uppfattat den säkerhetspolitiska situationen efter 1989. Motivet 
för detta är att riksdag och regering bestämmer vilka övergripande mål som 
Försvarsmakten är ålagda att uppfylla. Jag har därmed valt att mer ingåen-
de referera relevanta propositioner och offentliga utredningar från 1989 till 
1997. I anslutning till dessa texter har jag även valt att redovisa Försvars-
maktens uppfattning om bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen som den 
tar sig i uttryck i Huvuddokument ÖB 92. Överbefälhavarens underlag 
inför 1992 års försvarsbeslut. Skälet för detta är att man kan följa statsmak-
ternas och Försvarsmaktens tolkningar av det säkerhetspolitiska läget och 
framtiden parallellt.

För att ringa in telekommunikationsbranschens utveckling har det inte 
funnits något utpräglat översiktsverk. Istället har jag sökt och sammanställs 
information från andra källor, bl.a. avhandlingar (t.ex. Karlsson 1998),
böcker (bl.a. Noam 2001) och statsmaktens skrifter (t.ex. Ds. 1996:38).

Intervjuer
För att öka förståelsen för processen bakom framtidsdokumentens produk-
tion (kontext och planeringsförutsättning) genomfördes intervjuer med le-
dande personer från respektive organisation under 1999 och 2001. Vid val 
av intervjuperson riktades intresset mot den som var ansvarig för den nya 
planeringen och andra personer som var ledande och drivande i arbetet. Val 
av vissa personer var i viss mån bestämt i förhand (t.ex. de ansvariga för 
den nya planeringen) medan andra valdes under studiens gång.  

I Ericssons fall genomfördes intervjuer med Lennart Grabe, som var chef 
för koncernens affärsutveckling och ansvarig för projektet, Berth Eklundh 
och Jahn Wennerholm, vilka var ledande i arbetet med den nya långsiktiga 
planeringen. En intervju genomfördes även med Bernt Ericsson som var 
forskningschef inom Ericsson under den aktuella tiden. Motivet att inter-
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vjua forskningschefen var att Ericsson är ett teknikorienterat företag och 
forskning är en framtidsinriktad verksamhet av långsiktig karaktär.

I Försvarsmaktsfallet genomfördes intervjuer med personer som under 
den aktuella tiden var ansvariga för Försvarsmaktens långsiktiga planering 
på Högkvarterets strategiavdelning och varit ledande i arbetet med För-
svarsmaktens nya planeringsprocess. Intervjumaterialet baseras på intervju-
er med chefen för strategiavdelningen Johan Kihl, ställföreträdande chef 
Michael Moore, sedermera chef mellan 1998-2000, och Olle Hjelm, chef för 
operationsanalytikerna från FOA samt Sven Holmberg, operationsanalyti-
ker från FOA.

Som grund för att utröna processen bakom den nya planeringen kunde 
jag ha valt att intervjua andra personer, t.ex. de som varit mer eller mindre 
engagerade i arbetet eller inte alls varit involverade i processen. Ett sådant 
val skulle (till viss del) ha gett ett annat resultat. Flertalet av dessa personer 
skulle troligtvis ha haft en begränsad inblick i tankarna som låg bakom 
planeringen och vilka idéer som styrt arbetet med den. Att intervjua perso-
ner som varit kritiska till innehållet i den strategiska planeringen skulle även 
ha gett ett annat resultat. Dessa är intressanta frågor att besvara men ligger 
vid sidan av ambitionen med detta arbete. Istället har avsikten med inter-
vjuerna varit att kartlägga hur de som producerat materialet tänkte vid ge-
nomförandet och skapandet av framtidsstudien, inte att identifiera och för-
klara möjliga motsättningar mellan aktörer i planeringsprocessen. Min 
bedömning är att utifrån syftet med arbetet och mina urvalskriterier har 
valet av intervjupersoner varit de mest relevanta.  

Att använda sig av intervjuer som källa är förenat med vissa bekymmer 
(se bl.a. Kvale 1997). För det första är det ett allmänt problem att vara ut-
lämnad till ett begränsat antal intervjupersoner. Eftersom dessa beskriver 
hur de upplevde och tolkade processen finns det risk för att de kan lägga 
saker till rätta, utelämna viss fakta och försköna annan. För att undvika en 
sådan ensidig beskrivning kan man även intervjua andra aktörer som varit 
med i samma process. Men även om man intervjuar flera personer kan det 
ändå finnas en risk att man missar individer som kan ha andra uppfattning-
ar om processen. För att hantera och balansera en sådan situation och anta-
let personer som bör intervjuas måste man utgå från syftet med arbetet. I 
mina fall har intervjuer med flera personer som varit delaktiga i processen 
genomförts och de gav oberoende av varandra likartade svar – även när det 
gällde motsättningar inom organisationen, t.ex. ”slaget vid Södertuna” i 
Ericssons fall (se avsnitt 7.4). Denna samstämmighet kan förklaras av att de 
arbetat nära tillsammans under processen. Men det finns även en inbördes 
överrensstämmelse mellan intervjuerna, de dokument som analyseras samt 
litteratur inom området. Dock bör man inte blanda ihop uppfattningen att 
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personer har likartade tolkningar om händelser (även motsättningar) med 
att det har funnits avvikande åsikter inom organisationerna, framför allt 
inom Förvarsmakten. Enligt Kihl (intervju 2001-08-16) fanns det en tydlig 
motsättning inom den högsta militära ledningen: vissa ansåg att Försvars-
makten måste röra sig mot ett nytt militärt koncept medan andra framhöll 
att man skulle bevara den traditionella militära strukturen.  

Att intervjupersonerna överlag lämnade en relativt samstämmig bild av 
processen kan tolkas på flera sätt. Å ena sidan att det faktiskt förhöll sig på 
det viset. Å andra sidan kan det finnas flera skäl för personerna att upprätt-
hålla vissa bilder av processen. Ett sådant motiv kan inom Försvarsmakten 
vara att den långsiktiga planeringen och framför allt innehållet i det nya 
militära konceptet ställs under kontinuerlig granskning och att det är viktigt 
att visa att enighet och sammanstämmighet har förelegat inom den grupp 
som arbetade med detta.

Intervjuerna utgick från en intervjuguide (som hade samma struktur i 
samtliga intervjuer) med tydliga mål för de områdena jag var intresserad av 
att ringa in (se bilaga). Frågorna var halvstrukturerade, vilket innebar att 
det fanns utrymme för både intervjupersonen och mig att fördjupa och ut-
veckla svaren. Varje intervju skedde på en plats som intervjupersonen be-
stämde (oftast i anslutning till arbetsplatsen), intervjun varade ungefär 1,5
timme, den bandades och skrevs ut. Intervjupersonerna gavs sedan möjlig-
het att läsa igenom intervjumaterialet och korrigera eventuella missuppfatt-
ningar och otydligheter. Samtliga personer som tillfrågades accepterade att 
intervjuas, den genomfördes en gång, och frågan om anonymitet bedömdes 
inte som viktig av intervjupersonerna.  

Dokument för analys 
Ericssons nya planeringsprocess började i april 1995 och avslutades i prin-
cip i juni 1996. Under detta år producerades en mängd dokument. Bland 
dessa har jag valt fem dokument i vilka framtidsstudien intar en central 
position och som samtidigt ingått som en betydelsefull del i planeringspro-
cessen. De framtidsbilder som skapades i framtidsstudien och som färdig-
ställdes i början av planeringsprocessen återkommer, i princip med samma
innehåll, under senare delar av planeringen. Det innebär att det empiriska 
material (framför allt framtidsbilderna) som analyseras är inte alltför omfat-
tande utifrån en kvantitativ aspekt. I detta fall kan man ställa sig frågan om 
det är motiverat att ur ett större empiriskt material endast analysera ett 
begränsat antal sidor som utgörs av de tre framtidsbilderna? Ja, det finns 
flera skäl för detta. Ett motiv är att det inte i första hand bör vara omfatt-
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ningen och kvantiteten av ett empiriskt material som är avgörande. Man 
bör istället utifrån syftet med arbetet undersöka om materialet är relevant 
och intressant att analysera. I detta sammanhang har Ericssons framtidsbil-
der varit av central betydelse och använts på ett tydligt och konkret sätt i 
arbetet med den långsiktiga planeringen. Vidare bör man ta hänsyn till om 
analysen som genomförs kan tänkas få ett tydligt utslag i materialet. Man 
måste också beakta att det inom Ericsson, och företagsvärlden i allmänt, 
finns en uppfattning att de dokument som skall används, inom t.ex. strate-
gisk planering, bör vara korta och koncisa; ju kortare och kärnfullare desto 
bättre (intervjuer med Eklundh 2001-08-09 och Wennerholm 2001-04-25).
Å andra sidan är det alltid önskvärt med fler dokument när man genomför 
en analys, men min bedömning är att fler dokument inte skulle förändra 
resultatet av analysen. Att denna mättnad nås motiveras fylligare nedan.  

Det första dokumentet som valts Project Ericsson 2005. Working Coun-
cil Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 and London on Oct 30,
1995 (ca. 90 sidor) låg till grund för två möten med arbetsgruppen (Wor-
king Council) som drev och genomförde processen med den nya långsiktiga 
planeringen (se även avsnitt 6.1). I detta dokument beskrivs scenarierna i sin 
färdiga form och används för att utröna möjliga affärsmöjligheter för kon-
cernen i framtiden. Det andra dokumentet Project Ericsson 2005. Scenario 
Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995 (ca. 70 sidor) har valts för att 
visa att framtidsstudien låg till grund för arbetet med den långsiktiga plane-
ringen för Ericssons högsta ledning, EET (Ericssons Executive Team). I 
denna text används framtidsbilderna för att undersöka vilka möjliga af-
färsmöjligheter som finns och vilken roll Ericsson skulle kunna spela i de 
olika scenarierna. Valet av det tredje dokumentet Growing by shaping the 
Future. Ericsson 2005, (preliminary results), EET-meeting – April 96 (ca.
100 sidor) motiveras av samma skäl som det föregående, att det användes 
av EET, men texten har även valts för att det är ett av de sista som produce-
rades i planeringsprocessen. I detta dokument visas även hur framtidsbil-
derna ligger till grund för resonemang om olika mål och strategiska alterna-
tiv för koncernen.

De tre nämna texterna har använts av Ericsson högsta ledning som ar-
betsunderlag i den långsiktiga planeringen. Det två sista texterna som valts 
för att ingå i det empiriska materialet skiljer sig något från dessa. De har 
inte ingått i planeringen på koncernnivå utan kan ses som informationsma-
terial: den ena riktad internt och den andra externt. Den interna texten 
Working with scenarios. Ericsson, 1996 (ca. 20 sidor) utvecklades för att 
sprida innehållet och metodiken bakom framtidsstudien inom organisatio-
nen. Den externa texten utgörs av årsredovisningen Ericsson, Årsredovis-
ning 1996 (ca. 70 sidor) vilket är ett öppet och publikt dokument som visar 
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organisationens officiella syn. Skälet för att välja dessa två texter är att de 
beskriver framtidsstudien, men framför allt för att de utgör koncernens 
officiella syn på studien och framtidsbilderna. Ett annat viktigt skäl är att 
visa att framtidsbilderna som användes i planeringsprocessen stämmer väl 
överrens med och ligger till grund för det interna och externa informa-
tionsmaterialet.

Initiativet till Försvarsmaktens nya långsiktiga planering kom i juni 1996
och arbetet med den avslutades i juni 1997 med rapporten FMI 1 (ca. 80
sidor). En avsikt med den nya planeringen var att man skulle producera 
årliga rapporter som samtidigt skulle ge uttryck för myndighetens officiella 
syn på framtiden. De efterföljande framtidsdokument FMI 2 (ca. 160 sidor) 
publicerades 1998 och FMI 3 (ca. 160 sidor) gavs ut 1999. FMI 1 var fram-
för allt avsett för internt bruk, men distribuerades på begäran till externa 
intressenter. De senare framtidsdokumenten skickades även till externa kon-
takter.

FMI består av en öppen och en hemlig del. Det är bara den öppna delen 
som redovisas i det offentliga dokumentet. Den omfattar bl.a. omvärldsut-
veckling, samhällsutveckling, teknikutveckling, framtida hot, framtida kon-
flikters karaktär, Sveriges vilja och säkerhetspolitiska inriktning, Försvars-
maktens uppgifter och exempel på Försvarsmaktens framtida utformning 
(se vidare avsnitt 5.1). Dessa delar ligger till grund för den hemliga delen. I 
denna görs militära överväganden med grund i olika organisationsstruktu-
rer och möjliga motståndare. Det tyder på att den öppna delen, som analy-
seras, utgör ett arbetsmaterial i den långsiktiga planeringen.  

De tre rapporterna väljs för att de utgör grundmaterialet för att pröva 
olika strategiska alternativ för Försvarsmaktens utformning på lång sikt och 
torde därmed kunna ses som centrala delar i den långsiktiga planeringen. 
Det andra syftet med valet av dem är att de utgör myndighetens officiella 
syn. Detta kan vara ett genuint uttryck för en bestämd övertygelse, men å 
andra sidan kan det vara en partsinlaga i förhållande till riksdag och reger-
ing. Ytterligare en anledning till att dessa tre dokument valts är att man i 
det första (FMI 1. s. 78) kan utläsa att området omvärldsutveckling kom-
mer att fördjupas i senare rapporter. Denna fördjupning sker i FMI 2 och 
FMI 3. Med tanke på att rapporterna tar ett långsiktigt grepp på framtiden 
innebär det samtidigt att innehållet i dem är lika i flera avseenden.

Som nämndes i avsnitt 2.2 ingår det militära försvaret i totalförsvaret. 
Det kan innebära att det huvudsakliga ansvaret för att studera vissa områ-
den, som jag genom analysmodellen vill ringa in och undersöka, ligger på 
andra organisationer inom totalförsvarets ram. Att arbeta med dessa fält 
utgör då inte en central uppgift i Försvarsmaktens långsiktiga planering, så 
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som den tar sig i uttryck i FMI. Detta kommer att diskuteras mer ingående i 
kapitel 5 och kapitel 7.

Vid en analys av dokument som kommer från företagsvärlden eller för-
svarsmakter, bör man vara medveten om att det kan finnas texter som or-
ganisationerna inte vill skall bli offentliga. Emellertid är det av mindre in-
tresse eftersom fokus i detta arbete riktas mot de texter som användes i 
planeringsprocessen och att delar av dem (framtidsbilderna) redovisades 
öppet som organisationernas officiella syn. Samtidigt får man göra en hel-
hetsbedömning av de texter som använts i processen för att utröna om des-
sa pekar i annorlunda riktning eller har en avvikande karaktär. I mina fall 
uppvisar de dokument jag studerat en tydlig homogenitet och övergripande 
konsistens.

Arkitektur
För att diskutera och utveckla denna analysaspekt har inspiration framför 
allt sökts i olika metodböcker (bl.a. Fowles ed. 1978; Schwarz m.fl. 1982),
mer teoretiskt inriktade texter (t.ex. Hägerstrand 1972; Asplund 1979) samt 
en omfattande läsning av olika framtidsstudier för att utröna hur de är 
uppbyggda. I dessa källor har jag sökt efter grundläggande principer bakom 
framtidsstudiernas uppbyggnad och konstruktion.  

Teoretiska ansatser och analys 
Ett framtidsdokument som används som stöd i stora organisationers lång-
siktiga planering spänner vanligen över ett brett fält av disciplinära områ-
den. Ett sätt att fånga in denna spännvidd kan vara att man utgår från ett 
tvärvetenskapligt förhållningssätt och gränsöverskridande ansats. Om man 
enbart använder sig av en vetenskaplig disciplin eller en bestämd teori kan 
man inte belysa det övergripande innehållet i framtidsbilden, utan endast 
koncentrerar sig på vissa avgränsade beståndsdelar.  

Förutom en gränsöverskridande ansats innefattar en analys som görs i 
denna avhandling ett flertal andra metodologiska avvägningar. Eftersom de 
framtidsstudier som är i fokus i detta arbete inte är några vetenskapliga 
originalarbeten är det givet att en samhällsvetenskaplig analys inte kan till-
lämpas med en alltför utarbetad detaljskärpa. Det vore inte fruktbart att 
använda en mer finmaskig eller komplicerad metod är vad som är funktio-
nellt utifrån syftet med arbetet. Det är en forskares uppgift att skapa en 
balans mellan kraften i det teoretiska verktyget och substansen i det empi-
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riska materialet. Detta sker genom en avvägning och kompromiss mellan 
djup och analyseffektivitet.  

För att utveckla och precisera ett instrument som kan används vid närläs-
ningen av det empiriska materialet kan man konstatera att det är både ound-
gängligt och äventyrligt att greppa över stora samhällsvetenskapliga fält. I ett 
sådant arbete kan man lätt få intrycket att valen är både slumpmässiga och 
godtyckliga. Men mina val är inte alltför kontroversiella, utan följer i stora 
delar teorietiska huvudfåror inom samhällsvetenskapen. Man kan hävda att 
de generella och samhällsvetenskapliga frågorna som valts i detta arbete 
(samhälle, människa och teknik) är både relevanta och adekvata för att förstå 
och beskriva en framtidsstudies riktning och innehåll. Dessa frågor är nästan 
självklara och tvingande, det är snarare djupet som är problemet.  

I arbetet med att utveckla och precisera de teoretiska ansatser, som utgör 
grunden för analysen, har jag haft stor nytta av litteratur som gett breda 
översikter av centrala samhällsvetenskapliga teorier (bl.a Cuff och Payne 
red. 1979; Andersen & Kaspersen red. 1996). Jag har även haft betydande 
hjälp av sammanställningar av den typ som livsåskådningsforskaren Anders 
Jeffner (1989) och teknikforskaren Ian Barbour (1993) gör (se diskussioner-
na om människosyn och tekniksyn i avsnitt 4.3). För att berika och i viss 
mån motivera mina val av begrepp och dikotomier som använts i analysen 
har jag refererat till författare som diskuterat föreställningar och teorier om 
samhälle, människa och teknik. I detta arbete har jag även gett exempel på 
tongivande företrädare för olika centrala perspektiv, framför allt har jag 
haft nytta av originalkällor. Avsikten i denna läsning har varit att söka efter 
begrepp (inte minst dikotomier, se avsnitt 4.3) som kan användas för att 
analysera ett empiriskt material och för att fylla dessa begrepp med innehåll 
har stöd sökts hos ett flertal ”klassiska” författare.  

Framtidsfrågorna (avsnitt 4.2) däremot kan väljas på många andra sätt. 
Om man tänker sig att ett antal i framtidsdebatten väl insatta personer skul-
le svara på frågan vilka problemställningar – t.ex. tio stycken – de anser 
dominerar i litteraturen tror jag att de dimensioner jag valt (informations-
samhället, globalisering, risk och hållbar utveckling) skulle komma ganska 
högt på en framtidsdebattens tio-i-topp-lista. Å andra sidan är detta urval 
långt ifrån självklart. Frågor av typen civilisationernas kamp (t.ex. väster-
ländska demokratier gentemot traditionell islam), den enpolära världen 
(med USA som enda supermakt), sekularisering kontra statsreligiositet, väs-
terländsk kulturimperialism och dess motkrafter, postmodernism mot mo-
dernism och/eller traditionalism – listan kan göras lång. Jag vill understryka 
att jag inte utfört någon undersökning av detta slag: mitt urval av viktiga 
framtidsfrågor är subjektivt. Detta förfarande är emellertid försvarligt ut-
ifrån syftet att utröna vilken uppmärksamhet sådana framtidsfrågor som är 
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viktiga i den allmänna debatten får i de studerade organisationernas fram-
tidsarbete. Samtidigt vill jag påpeka att för var och en av de valda dimen-
sionerna har jag gått till några representativa originalverk och ur dessa sökt 
sortera fram de viktigaste frågeställningarna, för att sedan använda dem i 
analysen. I denna fas av arbetet tvingas jag till samma avvägning som gäller 
dimensionerna samhälle/människa/teknik: en kompromiss som ger tillräck-
lig skärpa i analysen men som inte lockar till övertolkning eller hårt skru-
vade slutsatser. 

Mitt arbete har en kvalitativ karaktär och jag genomför en analys av ett 
textmaterial. Ur en stor mängd av textanalysinriktningar som både statsve-
tarna Göran Bergström och Kristina Boréus (2000) och språkforskaren 
Lennart Hellspong (2001) beskriver ligger min tolkning nära det som Berg-
ström och Boréus kallar för idéanalys. De skriver att en idé kan betraktas 
som en tankekonstruktion och kan:  

… vara såväl en föreställning om verkligheten, som en värdering av före-
teelser eller en föreställning om hur man bör handla. Föreställningar om 
verkligheten kan röra både sociala fenomen och naturfenomen. Exempel 
på idéer om sociala fenomen är föreställningen att samhället präglas av 
konsensus, … (Bergström och Boréus 2000, s. 148) 

Det jag är intresserad av att undersöka är hur framtidsdokumenten ser på 
samhället, människan och tekniken (men även de tankarna som kan utläsas 
ur framtidsdokument uppbyggnad). Syftet är att fånga de tankeregler och 
idéer som styrt arbetet och som präglar framtidsdokumenten. Beroende på 
vilken balans som eftersträvas mellan djup och relevans i analysen finns det 
alltid en risk att verktyget blir för ambitiöst och överdimensionerat i förhål-
lande till det empiriska materialet: det kan bli en teoretisk ”overkill”. Ana-
lysverktyget kan då vara för finmaskigt och påtvinga ett material en tolk-
ning som inte har bärighet. Det kan även upplevas alltför ambitiöst att 
använda t.ex. filosofen Thomas Hobbes för att karakterisera antaganden i 
en samtida framtidsstudie. Framför allt kan de se ut så när det gäller analy-
sen av Ericssons material, som inte är alltför omfattande. Men det ger enligt 
min mening en tillfredsställande täckning för mina slutsatser: en viss hän-
visning till Hobbes, Marx eller Schumpeter kan ge mer liv åt texterna än 
abstrakta begrepp och dikotomier. För en nyanserad bedömning om det var 
en balanserad avvägning mellan djup och analyseffektivitet hänvisas till 
slutsatserna och diskussionen i kapitel 7.

Tolknings- och analysprocessen utmärks av en interaktion mellan det te-
oretiska verktyget och analysen av det empiriska materialet (se Alvesson 
och Sköldberg 1994). För att läsaren ska kunna göra en adekvat bedömning 
avseende min läsning och analys (tolkning) av texten i framtidsdokumenten 
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redovisar jag öppet hur analysinstrumentet utvecklats och hur det har an-
vänts i analysen, framför allt genom att redovisa en mängd citat och hur jag 
tolkat dessa. Läsaren kan då själv göra en bedömning om hur trovärdig min 
analys av det empiriska materialet är jämfört med hur en annan forskare 
skulle ha gjort. Vid val av citat kommer strävan vara att visa och analysera 
centrala och representativa textavsnitt som kan åskådliggöra grundläggande 
tankegångar i materialet. De bör även noteras att jag i viss mån använder 
representativa textexempel från olika dokument i ett och samma citat. 
Främsta skälet för detta är att föra samman och koncentrera likartade tan-
kegångarna på samma ställe. I anslutning till citat, men även i löpande text, 
kommer jag första gången ”klassisk” och äldre litteratur refereras att ange 
två årtal: det första avser tryckåret på den upplaga jag använder (t.ex. 1992)
och det andra åsyftar när boken publicerades första gången (t.ex. 1765).
Därefter används enbart det tidigare nämnda årtalet. I referenslistan där-
emot skrivs båda årtalen ut.  

Avslutningsvis ställs man inför en övergripande fråga: har jag köpt hela 
Ericssons och Försvarsmaktens världsbilder med hull och hår? Är texterna 
enbart reklam och ”peptalk”? Det hela rör sig inom ramen för Ericssons 
respektive Försvarsmaktens vida självförståelse – jag har inte konfronterat 
dem med radikala kritiker av t.ex. multinationella företag eller av etablerat 
militärt och säkerhetspolitiskt tänkande. Jag har inte heller konfronterat 
dem med möjliga kritiker inom respektive organisation. Detta kunde jag 
givetvis ha gjort, men det skulle ha blivit en helt annan bok.  
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DEL II 
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Kapitel 4 

TEORETISKA OCH ANALYTISKA 
UTGÅNGSPUNKTER

I detta kapitel redovisas teoretiska överväganden som ligger bakom de be-
grepp och dikotomier som användas för att analysera Ericssons och För-
svarsmaktens framtidsstudier, framför allt genom närläsning av centrala 
dokument. I enlighet med arbetets syfte och med forskningsfrågorna (sär-
skilt 2-4) som vägledning går jag först igenom hur man kan identifiera en 
framtidsstudies arkitektur. Därefter riktas intresset mot ett antal ”stora” 
framtidsfrågor som förekommer i samtidsdebatten med avsikten att under-
söka om och på vilket sätt de uppmärksammas i det analyserade materialet. 
Dessa två analysriktningar kan sägas vara framtidsstudiespecifika genom att 
de ställer just framtidsfrågor till materialet och organisationerna. Detta gäl-
ler inte i lika hög grad den tredje delen, i vilken utvecklas ett antal analys-
dimensioner som skall användas i närläsningen av skrivet material, där det i 
huvudsak handlar om att utröna hur detta material behandlar generella och 
grundläggande samhällsvetenskapliga frågor.  

Mot bakgrund av att forskningen, inom det område som valts för denna 
avhandling, är fragmentarisk och att arbetet därmed får en explorativ ka-
raktär är det viktigt att tydliggöra ett antal förutsättningar för (och tankar 
bakom) detta kapitel (se även metoddiskussionen i kapitel 3). Det gäller 
särskilt diskussion och precisering av de framtidsfrågor och de grundläg-
gande samhällsvetenskapliga frågor som skall användas för att analysera 
Försvarsmaktens och Ericssons framtidsstudier.  

Man bör komma ihåg att de framtidsstudier som analyseras i detta arbe-
te inte utgör några vetenskapliga produkter. Det torde därmed vara givet att 
man vid en sådan analys inte kan använda samma detaljskärpa som vid en 
undersökning av ett samhällsvetenskapligt arbete. Det vore inte fruktbart 
att utveckla ett teoretiskt verktyg som är alltför kraftfullt och finmaskigt i 
förhållande till karaktären på det empiriska materialet. Risken för en teore-
tisk ”overkill” blir uppenbar. En grundförutsättning för denna studie är 
istället att en avvägning och kompromiss görs mellan det ”teoretiska” dju-
pet och karaktären på det analyserade materialet: en balans mellan analy-
sens skärpa och vad det empiriska materialet tål i fråga om tolkning.  
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Sökandet efter vilka aspekter som skall ingå i det teoretiska verktyget 
har varit riktat mot grundläggande och generella tankar och idéer i (framför 
allt) samhällsvetenskapliga huvudfåror. I detta arbete har jag bl.a. använt 
mig av breda teoretiska översikter som gjorts inom området och samman-
ställningar inom centrala fält som varit aktuella för detta arbete. Avsikten 
har varit att hitta begrepp och dikotomier som varit framträdande och som 
kan ligga till grund för att analysera (även strukturera eller kategorisera 
innehållet i) Försvarsmaktens och Ericssons framtidsstudier. För att fylla 
dessa begrepp med innehåll har min strävan varit att finna representativa 
originalverk och tongivande företrädare (”klassiker”) som tidigt och på ett 
betydelsefullt sätt bidragit till grundläggande tankegångar i respektive teore-
tiskt huvudspår. Avsikten är att använda dessa författare för att presentera 
en tydlig position.

Dessa val innebär, som tidigare nämnts, att djupet i de teoretiska verktyg 
jag preciserar bör motsvara karaktären på det empiriska material som skall 
analyseras. Jag kommer inte att fördjupa och beskriva teoretiska utveck-
lingslinjer med olika antaganden, ståndpunkter, preciseringar, motsättning-
ar och tolkningar, vilket skulle kunna göras utifrån de begrepp och dikoto-
mier jag valt. Det vore fullt möjligt att gå in på djupet i de vetenskapliga fält 
som de valda begreppen tillhör och diskutera senare forskning inom dessa 
områden. Jag utesluter inte att man, i senare forskning, skulle kunna an-
vända och utveckla analysverktyget för att genomföra en mer ingående och 
fördjupad problematisering av olika framtidsstudier (se vidare kapitel 7).

4.1  Framtidsstudiers arkitektur 
Den som tar del av ett antal framtidsstudier upptäcker relativt snabbt inte 
bara att deras arkitektur varierar från studie till studie, utan än mer att en 
studies uppbyggnad spelar en central roll för möjligheten att förstå den och 
för vilka problem den kan belysa. För att ringa in en framtidsstudies arki-
tektur kan ett antal särskilt betydelsefulla delar urskiljas: arbetar man med 
en eller flera framtider? Vilken eller vilka tyngdpunkter kan identifieras och 
vilka tunga tendenser kan urskiljas? Vilka drivkrafter räknar författarna, 
mer eller mindre uttalat, med? 

Som det skall visa sig hänger dessa delar nära samman: med varandra 
men också med den valda tidshorisonten (kort, medellång och lång sikt). 
Denna är i sin tur beroende av ett ”arv” som finns i nutid och ett möjligt 
beslutsutrymme i framtiden (se avsnitt 1.4). I en studie kan olika variabler 
ha olika ”tidskonstant” (tröghet och förändringstakt), vilket innebär att 
tidshorisonten för olika variabler kan variera kraftigt. Av avgörande bety-
delse blir då den bedömning som görs av vilka variabler som har särskild 
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betydelse för de förlopp som studeras. Hur tolkas deras tröghet, vilken för-
ändringstakt har de, vilka utfall kan de få och vilka samband finns mellan 
dem? Hur en sådan sammantagen bedömning skall gå till finns inga enkla 
regler för: många skulle hävda att detta snarare hör till området ”framtids-
studier som konst”.  I en färdig studie bör man dock kunna granska resulta-
tet av en sådan sammantagen bedömning. Det är för en sådan granskning 
som det här avsnittets olika delar skall komma till användning. 

En eller flera framtider? 
Den mest traditionella formen av framtidsstudier är prognosen, för t.ex. 
befolkning eller personbilsinnehav. (Det är för övrigt tveksamt om dessa 
bör betecknas som framtidsstudier.) En prognos kan sägas omfatta en 
”framskrivning” av en eller flera variabler över tid, i bästa fall med angi-
vande av en viss variationsbredd (osäkerhet). Men det handlar nästan alltid 
om en framtid.

I detta sammanhang är det intressant att notera att ”den enda framti-
den” också uppträder som grundmönster i några brett visionära studier 
(t.ex. Bell 1999/1973; Masuda 1984). Den gemensamma principen bakom 
valet av en framtidsbild är att det antas finnas klara och precisa utfall för 
samtliga viktiga variabler som ingår i studien samt att dessa kan fogas sam-
man till en konsistent och sammanhållen bild av framtiden. Men det behö-
ver som sagt inte vara försiktighet eller metodisk konservatism som ligger 
bakom att man väljer att beskriva ett framtida tillstånd. En av de mer popu-
lära formerna – som fått en stor genomslagskraft – är att beskriva ett antal 
stora och betydelsefulla trender i samhället som tillsammans antas visa hur 
framtiden kommer att se ut. Ett par av de främsta företrädarna för detta 
arbetssätt är Alvin Toffler (1970) och John Naisbitt (1982). Även här väljer 
författarna ett antal variabler och bestämmer vilka utfall de skall få. Resul-
tatet kan vara slagkraftigt och ha hög retorisk potential. Men eftersom 
trenderna beskrivs parallellt och inte fogas samman till ett framtida sam-
hällstillstånd kan det vara något otydligt vilka samband som finns mellan 
de variabler som ingår i studien.  

När framtiden beskrivs i form av ett framtida tillstånd kan läsaren ledas 
att tro att det framtida beslutsutrymmet är mycket litet. Utvecklingen blir i 
princip lagbunden och det går inte att påverka det framtida utfallet. Men 
som många exempel visar behöver detta inte vara det enda motivet för att 
välja en framtidsbild. Uppmärksamheten bör även riktas mot författarens 
intentioner med en studie (se avsnitt 1.2). Bilden av framtiden kan ha ett 
övertalande och retoriskt syfte. Ett sådant kan vara att motivera eller rätt-
färdiga redan tagna beslut (Bjur m.fl. 1991). Ett besläktat motiv kan vara 
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att ingjuta framtidstro och hopp hos läsarna av studien (t.ex. medarbetarna 
i en stor organisation). Ett tredje motiv kan vara att författaren vill varna
för en viss utveckling: en oönskad framtid, en dystopi. I det sistnämnda 
fallet underförstås dock vanligen att man borde kunna ”göra något”: välja 
en annan framtid än den oönskade eller hotfulla som målats upp. Detta för 
oss vidare till den andra möjligheten: att teckna flera, någorlunda jämförba-
ra, framtidsbilder.

Det finns två skäl som – var för sig eller tillsammans – kan motivera att 
man i en framtidsstudie redovisar två eller flera framtidsbilder. Det första är 
att man inte kan ”förutsäga” framtiden med en hög tillförlitlighet, eftersom 
framtiden karakteriseras av en osäkerhet särskilt kring de i studien ingående 
omgivningsvariablernas möjliga utfall och komplexa samband. Det andra 
skälet är att man vill illustrera vilka valmöjligheter som den egna organisa-
tionen (planeringssubjektet) har. Om studien skall vägleda dess beslut i dag 
är det en fördel om konsekvenserna av dessa beslut tydligt kan urskiljas i 
studiens olika alternativ.  

Om man fäster stor vikt vid något eller båda av dessa överväganden blir 
den logiska konsekvensen att man istället utvecklar och laborerar med flera 
alternativa bilder av framtiden.1 Därmed kan osäkerheter ges olika utfall 
och riktningar, vilka sedan grupperas kring alternativa bilder av framtiden, 
eller alternativa scenarier.2

Utifrån studier som arbetar med flera framtider får man lätt uppfattningen 
att beslutsutrymmet är stort och möjligheterna att påverka utvecklingen och 
det framtida utfallet är avsevärt. Detta kan stämma, men man bör även i 
denna tankegång vara uppmärksam på vilka intentioner studiens författare 
har. Även om flera scenerier presenteras kan syftet med studien vara att över-
tyga och övertala, legitimera beslut, att påvisa önskvärda eller oönskade 
framtider. En vanlig kritik mot sådana studier är att författaren vinklar be-
skrivningen av de olika framtiderna till förmån för de beslut eller den fram-
tidsriktning som han egentligen föredrar. Om det å andra sidan underförstås 
att inga av de presenterade framtiderna märkbart kan påverkas av egna be-
slut, kan uppgivenhet och fatalism inför framtiden lätt bli en konsekvens. 

                                                 
1 Det kommer att visa sig att såväl Ericsson som Försvarsmakten arbetar med (i 

viss mån) alternativa framtider. Inget av de båda motiven ”osäkerhet i om-
givningen” och ”belysa eget beslutsutrymme” har dock ensamt styrt upp-
läggningen. Ericson tenderar att betona omvärldens osäkerhet medan För-
svarsmakten mera betonar de egna lösningarna.  

2 Då man arbetar med flera framtidsbilder i en studie sammanfaller detta ofta, 
men inte alltid, med det som kallas scenariometodik (se Schwarz m.fl. 1982;
Ringland 1998).
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Tyngdpunkt
En framtidsstudie kan inte handla om allting. Den måste i någon mån be-
gränsas. Avgränsning sker när syftet med framtidsstudien formulerats och – 
för att använda de begrepp som diskuterades i avsnitt 1.5 – när planerings-
subjektet ringat in planeringsobjektet med dess omgivning och delomgiv-
ningar. Efter denna precisering har en grundtanke och ”ryggrad” formats 
som kommer att styra framtidsstudiens innehåll och riktning. Denna bäran-
de idé eller grundläggande fråga kommer jag att benämna tyngdpunkt. 

Exempel på tyngdpunkter kan man finna i Ingelstams (2002, kapitel 8)
genomgång av ett flertal framtidsstudier inom energiområdet över en 20-
årsperiod.3 Ingelstam identifierar följande bärande tankar (tyngdpunkter) i 
det analyserade materialet: tillförsel, användning, miljö och samhällsstruk-
tur. I tillförselstudier riktas intresset mot ”hur mycket och vilka slag” av 
energi som måste tillföras olika system i samhället. Andra studier lägger 
tyngdpunkten på det andra ledet i tillförselekvationen, nämligen behoven av 
energi, och fokuserar då på energins användning och nytta (”till vad och 
hur mycket”). En tredje kategori energiframtidsstudier kan kallas miljöstu-
dier, och de gör energins framtida effekter på naturen och miljön till huvud-
frågan. En fjärde kategori studier lägger tonvikten på energisystemets egen 
struktur och dess uppkoppling till samhällsstrukturer i övrigt.   

För mitt analysobjekt Försvarsmakten kan redan här några exempel på 
tyngdpunkter nämnas. Inom det militära området skulle sådana kunna vara: 
säkerhetspolitisk vilja, militär teknikutveckling, Försvarsmaktens utformning, 
försvarsanlagens storlek etc. För studier inom den ekonomiska sfären i vid 
mening kan några olika tyngdpunkter vara: konsumentbeteende, det interna-
tionella ekonomiska systemet, sysselsättning och arbetslöshet etc. 

En tyngdpunkt utgör således den centrala och bärande frågeställningen i 
en studie om framtiden. Den kan ibland vara svår att fånga om den är otyd-
ligt formulerad eller inte träder fram på ett klart sätt i materialet. Samma 
studie kan arbeta med flera tyngdpunkter samtidigt, och stundom vackla 
mellan att betona än den ena, än den andra. Det är i allmänhet lättare att 
urskilja en framtidsstudies tyngdpunkt i efterhand, i det dokumenterade 
materialet, än i allmänt hållna utgångspunkter. Detta är både rimligt och 
legitimt, eftersom ”vad som är viktigt” inte alltid kan läggas fast från bör-
jan utan också utgör ett resultat av studiens intellektuella arbete. 

                                                 
3 Ingelstam arbetar med begreppet tankefigur (efter Asplund 1979), och inte 

tyngdpunkt, när han grupperar studierna. På en ytlig nivå liknar begreppen 
varandra. Men tankefigur har en djupare innebörd än tyngdpunkt, vars syfte 
är att på ett enkelt sätt karakterisera huvudmotivet i en framtidsstudie.  
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Diskriminerande element
Om en framtidsstudie redovisar flera framtidsbilder har studiens författare 
gjort en bedömning av vad som skall skilja dem åt. Principen – för att fram-
tidsbilderna skall kunna användas som ett rationellt beslutunderlag i en 
organisations långsiktiga planering – är att de skiljer sig åt på ett sådant sätt 
att spännvidden i förhållande till organisationens verksamhet, beslutsfat-
tande, mål och vision tydligt framträder (se avsnitt 1.5). Detta tjänas bäst av 
att de variabler som har störst inverkan på planeringsobjektets verksamhet i 
framtiden, och som samtidigt präglas av en stor osäkerhet, får olika utfall i 
framtidsbilderna. Hur de grundläggande skillnaderna mellan scenarierna 
konstrueras är alltså av avgörande betydelse för studiens relevans. Denna 
relevans hänger givetvis i sin tur nära samman med studiens tyngdpunkt, 
alltså dess bärande problem. Det som karaktäriserar skillnaden mellan de 
olika framtiderna kommer att kallas för diskriminerande element.

En framtidsstudie inom det ekonomiska området som undersöker eko-
nomisk utveckling på nationell nivå kan använda sig av t.ex. tre scenarier 
där det diskriminerande elementet är BNP-tillväxtens nivå: hög, måttlig och 
låg. Inom energisektorn har man inte sällan använt sig av den totala energi-
användningen som diskriminerande element: även här ofta hög, mittemellan 
och låg (se t.ex. Freeman et. al. 1974). Än vanligare i energiframtidsstudier 
är att man skilt på olika energiframtider genom att anta olika ekonomisk 
tillväxt, från hög till låg, i samhället. En sådan studie behöver inte alls stan-
na vid en ytlig sifferredovisning utan kan byggas ut till ett brett och genom-
arbetat resonemang kring arbetstillfällen, miljöfrågor, kapitalbehov etc. 
(t.ex. Freeman et. al. 1974).

I den militära planeringen är oftast tyngdpunkten i framtidsarbetet de 
militära styrkornas storlek och utformning och det diskriminerande elemen-
tet mellan framtidsbilderna är om hotet ses som stort, måttligt eller litet 
(Andrén och Schwarz 1974; Jennergren m.fl. eds. 1977). Denna form av 
diskriminerande element, med grund visserligen inte i en siffra men ändå 
som ett relativt enkelt mått som högt och lågt, stort och litet, kommer jag 
att kalla för nivåvariation. Grundtanken bakom denna typ av variation är 
att alla andra variabler måste relatera till den.  

En annan form av diskriminerande element är av en mer kvalitativ ka-
raktär. Som exempel kan nämnas den framtidsstudie som gjordes om ener-
gisektorn där tyngdpunkten ligger på energisystemets uppbyggnad och 
struktur (Lönnroth m.fl. 1978), och inte på en nivåvariation som i en an-
vändningsstudie där diskrimineringen ligger mellan hög eller låg förbruk-
ning. Det diskriminerande elementet mellan de två energiframtiderna i stu-
dien är istället skala: småskaligt eller storskaligt. De skiljer sig åt beträffan-
de det nationella energisystemets struktur, uppbyggnad och organisations-
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princip. Den förmodade energiförbrukningsnivån är konstant i de båda 
framtidsbilderna, istället är det systemets uppbyggnad och dess samband 
med valet av energisystem som skiljer sig åt. Denna typ av diskriminerande 
element kallar jag för strukturvariation.

Inom ”genren” metodiskt välutvecklade, breda framtidsstudier finns allt-
så en tydlig skillnad mellan sådana studier som uttryckligen arbetar med 
flera framtider, på relativt lika villkor, och sådana som inte gör det.  Den 
senare typen är ojämförligt mycket vanligare, även om man i dessa på 
mindre genomgripande sätt, söker ta hänsyn till alternativa framtider. Ty-
piska exempel på studier som arbetar med ”flera framtider” har redan 
nämnts: de båda energistudierna A time to choose (Freeman et. al. 1974),
Sol eller Uran (Lönnroth m.fl. 1978). Ungefär samtidigt med den sistnämn-
da är studien Sverige i världen – tankar om framtiden (Huldt m.fl. 1978)
som arbetar med fyra alternativ för den internationella/globala utveckling-
en. En annan svensk studie inom detta spår är transportframtidsstudien 
Färder i framtiden: transporter i ett bärkraftigt samhälle (Steen m.fl. 1997).

Tunga tendenser
Som nämndes ovan, i resonemanget om diskriminerande element, är det av 
central betydelse vilken bedömning som görs av de variabler som tydligast 
påverkar en organisations verksamhet, i synnerhet om de har en hög grad 
av osäkerhet. Denna osäkerhet kan hanteras genom att skapa ett utfall för 
varje betydelsefull variabel. Detta möjliga utfall kallar jag för tung tendens.
Att identifiera en tung tendens innebär alltså dels att peka ut en relevant 
och viktig variabel, dels bedöma dess utveckling över tid, inklusive osäker-
heten. De tunga tendenserna ligger till grund för utvecklingen och rörelse-
riktningen och resulterar slutligen i en specifik bild av framtiden.  

Ibland bedöms vissa tunga tendenser vara relativt säkra och skiljer sig då 
inte nämnvärt mellan alternativa framtider (scenarier). Vanligare är att tunga 
tendenser har nära samband med de diskriminerande elementen, vilket bety-
der att de ”arbetas in” på olika sätt i de skilda framtiderna. Beträffande de 
osäkra tendenserna kan man i princip hävda att de utgör en av grundvalarna 
till att olika framtidsbilder måste utformas. Vilka som skall införas som dis-
kriminerande element och vilka som skall hanteras på annat sätt kan vara en 
svårighet vid konstruktionen av en framtidsstudie. Det är fråga om att hante-
ra genuin osäkerhet, men även komplexitet.  Återigen kan det vara lättare att 
i efterhand urskilja tunga tendenser i en framtidsstudie. 

Tung tendens är ett vidare och intressantare begrepp än det oftare an-
vända trend. Trend är något som bygger på ett likartat mönster inom ett 
område eller en verksamhet, som följer en viss utvecklingslinje i historien 
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och som man förutsätter kommer att fortsätta på ett motsvarande sätt in i 
framtiden (t.ex. Schwarz m.fl. 1982). Med det vidare begreppet tung ten-
dens istället för trend kan man undersöka och identifiera nya och mycket 
svaga signaler i nuet, vilka kan växa och bli betydelsefulla i framtiden.   

Drivkrafter 
Utvecklingen av grundläggande variabler över tid och förekomsten av tunga 
tendenser pekar på förändring som fundamental för varje studie. Från teore-
tisk synvinkel måste förändring alltid ses i förhållande till det som är oför-
ändrat. För en framtidsstudie är det oförändrade alltså minst lika viktigt som 
det föränderliga (se Hägerstrand 1972, s. 3). Men en förändring eller dynamik 
uppstår inte av sig själv. Ett framtidsdokument kommer även att innehålla 
antaganden om vilken kraft, aktör eller annan process som påverkar eller 
driver rörelsen mot framtiden. Denna aspekt kallar jag för drivkraft. Driv-
krafter kan påverka samhället och en organisations interna eller externa verk-
samhet, på såväl lokal som global nivå (t.ex. Schwartz 1996, s. 101).

För att underlätta beskrivningen och analysen av drivkrafterna kan man 
dela upp dem i två kategorier. Den första utgörs av aktörer som med vissa 
intentioner påverkar och driver en rörelseriktning eller förändring. Den 
andra kan beskrivas som faktorer inom samhället som kan driva en utveck-
ling, t.ex. ekonomi eller teknologi, men utan att de direkt kan knytas till en 
aktör. Faktorer och aktörer påverkar följaktligen olika processer i samhället 
och skapar utveckling och förändring inom samhällets olika delar.4

Relationen mellan drivkrafter och tunga tendenser är, något förenklat, att 
de förra driver de senare, t.ex. att ekonomin driver utvecklingen mot hög 
tillväxt. Drivkraften är således ekonomin och den tunga tendensen hög eko-
nomisk tillväxt. Den väsentliga skillnaden mellan en tung tendens och en 
drivkraft är att den förstnämnda beskriver en specifik rörelseriktning inom ett 
område och den sistnämnda är en aktör eller faktor som driver och påverkar 
ett skeende. Emellertid kan de tunga tendenserna ibland stå helt fristående 
och karakterisera en framtida utveckling inom ett område eller företeelse.  

I framtidsstudier inom energiområdet har inte sällan drivkraften bakom 
förändring antagits vara ekonomin; den driver utvecklingen mot en växande 
BNP, vilket kräver högre energitillförsel. Inte minst inom detta område har 
under senare årtionden frågan om vad som egentligen ”driver” utvecklingen 
kommit att betraktas som mindre självklar; det kan vara teknik, miljöhänsyn, 
konsumenternas komfortkrav etc. Inom det militära området, inom såväl 

                                                 
4 En framtidsstudie behandlar givetvis även en mängd aktörer och faktorer som 

inte ses som drivkrafter.  
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försvars- som säkerhetspolitik, antas oftast teknik och politik (t.ex. försvarsin-
tresse och betalningsvilja) vara de grundläggande drivkrafterna (se kapitel 5).  

Sammanfattning
I varje framtidsstudie finns starka beroenden mellan å ena sidan studiens 
arkitektur, å andra sidan dess innehåll och problemhantering. Därför finns 
skäl att undersöka om studien bygger på en eller flera framtider (t.ex. sce-
narier), vilken tyngdpunkt som valts och vilka variabler som ansetts så av-
görande att de fungerar som diskriminerande element mellan olika framti-
der. Klargörande för hur arkitektur i en studie samverkar med innehållet är 
också vilka tunga tendenser som identifieras och vilka drivkrafter (aktörer 
eller faktorer) som anses ligga bakom en förändring. 

4.2 Framtidsfrågor 

Tidens tecken eller dagsländor?  
En framtidsstudie skapas inte i ett vakuum utan är placerad i tid och rum, i 
ett samhälle och ett offentligt samtal (se kapitel 1). Dess konstruktion och 
intellektuella bearbetning påverkas bl.a. av de politiska, kulturella, sociala, 
teknologiska, ekonomiska och religiösa förhållanden som råder i samhället. 
Dessa gör sig påminda på olika sätt och måste – eftersom framtidsstudier är 
en bred och syntetiserande verksamhet – tolkas och bearbetas. I varje tid 
finns en viss dominerande tolkning av vad som är beaktansvärt och intres-
sant. I denna s.k. tidsanda ingår föreställningar om vad som är problem, 
möjligheter och viktiga frågor för framtiden (jfr. avsnitt 1.3).

Detta kan ses som både ett problem och en tillgång. Det kan bli ett pro-
blem om man tar för stor hänsyn till tidsandan. Besluten kan bli kortsiktiga 
utan stabilitet och framtiden framstår som en förstorad version av nutiden. 
När nya intryck kommer in i samtidsdebatten vacklar även framtiden. Å 
andra sidan kan tidsandans frågor vara av styrande betydelse för den fram-
tida utvecklingen. De finns där inte utan skäl. De präglar många männi-
skors framtidsuppfattning och redan av det skälet kan de inte tänkas bort. 
Man kan därför hävda att den seriösa samtidsdebatten har gjort undan en 
del av det analytiska arbete som varje ambitiös framtidsstudie måste utföra. 
I verkligheten måste man skapa en balans mellan att vara lyhörd och ta 
hänsyn till tidsandan samtidigt som man skall kunna tänka fritt och kritiskt 
utan mentala låsningar.  

I den aktuella samtidsdebatten kan man finna en mängd framtidsfrågor 
som konkurrerar om uppmärksamhet (se även resonemanget i kapitel 3).
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Bland dessa kan följande problemställningar ge prov på spännvidden i de-
batten: civilisationernas kamp, den enpolära världen, upplevelsesamhället, 
drömsamhället, sekularisering kontra statsreligiositet, västerländsk kultur-
imperialism och dess motkrafter, postmodernism mot modernism och/eller 
traditionalism. Ur mängden möjliga framtidsfrågor är det särskilt tre som 
jag anser vara betydelsefulla och intressanta för detta arbete: informations-
samhället, globalisering samt risk och hållbar utveckling. Dessa är enligt 
min uppfattning definitivt inga dagsländor och de har särskild betydelse för 
hur samhället på lång sikt kan komma att utvecklas. De är även framträ-
dande och har diskuterats på ett omfattande sätt i litteraturen. Valet av 
dessa tre kan även betraktas som ”övningsexempel” för att se om och med 
vilken medvetenhet framtidsstudierna arbetar med dem och hur väl de två 
studierna positionerar sig i något slags framtidslandskap.  

Informationssamhället
Det har förts en omfattande diskussion i litteraturen kring uppfattningen att 
det västerländska samhället befunnit sig i en brytningstid mellan det indust-
riella samhället och en ny form av samhälle som växer fram. I den mängd 
benämningar och tolkningar av det ”nya” samhället kan nämnas informa-
tionssamhället, kunskapssamhället, det post-industriella samhället (Bell 
1999), tjänstesamhället, nätverkssamhället (Castells 1996, 1997, 2000) och 
IT-samhället (SOU 1998:65). Som samlingsnamn, och för att belysa vissa 
tydliga karaktärsdrag och likheter i de olika förhållningssätten, använder 
jag begreppet informationssamhället.  

Uppfattningen att samhället befinner sig i en brytningstid uttrycks mer 
eller mindre frekvent i den samtida samhällsdebatten. Människors föreställ-
ningar att samhället kontinuerligt förändras är inte något uppseendeväck-
ande, men att hävda att samhället står inför en tid av omfattande omvälv-
ningar som kommer att omdana samhällets form och innehåll är någonting 
annat. Här uppstår problemet med hur man skall förhålla sig till tidsandan 
och att det kan vara svårt att veta vad som är en dagslända eller ett tidigt 
tecken på en betydelsefull förändring. I diskussionen om informationssam-
hället har det urskilts ett flertal kännetecken som tyder på att samhället är 
på väg att förändras på ett avgörande sätt. Dessa utmärkande drag återfinns 
och kommer att diskuteras under rubrikerna ekonomi och arbetsmarknad 
samt teknikens roll.5

                                                 
5 Jag följer till stora delar inledningen som Ingelstam gör i rapporten Informa-

tionssamhället och teorin för stora tekniska system (Ingelstam 1991b).
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Ekonomi och arbetsmarknad 
Man kan på flera olika sätt visa hur industrisamhället håller på att övergå 
till ett informationssamhälle. Ett av de mest påtagliga är att undersöka hur 
andelen sysselsatta inom olika sektor i samhället har förändrats i ett längre 
tidsperspektiv. För att åskådliggöra denna förändring kan följande diagram 
visas:  

Diagram 1. Andelar av sysselsättningen inom jordbruk, industri- och byggnads-
verksamhet samt tjänster i Sverige mellan 1870-1995 (efter Schön 
2000, s. 14). 

Det framgår att andelen sysselsatta inom industrisektorn i Sverige kontinu-
erligt har minskat, från toppnoteringen i början på 1960-talet, samtidigt 
som sysselsatta inom tjänstesektorn ständigt ökat. Det blir även tydligt att 
den tredje sektorn, jordbruket, har minskat sin andel av sysselsatta kontinu-
erligt under 1900-talet till under 5 % i slutet av seklet. En motsvarande 
förskjutning, från industriarbete till tjänste- och informationsarbete, har 
tidigare konstaterats i analyser som genomförts i USA (Machlup 1962; Po-
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rat 1977).6 Inom denna alltmer dominerande tjänstesektor finns det ett fler-
tal områden som blir mer framträdande än andra. Förutom den ökade an-
delen sysselsatta inom den offentliga sektorns vård och omsorgsområden är 
det framför allt arbeten som är knutna till någon form av informations- 
eller kunskapsproduktion som utgör ett nytt inslag.  

Denna successiva förändring av industrisamhället till någonting annat 
diskuterades tidigt av bl.a. sociologen Daniel Bell i The Coming of Post-
Industrial Society (Bell 1999) och ekonomen Peter Drucker i The Age of 
Discontinuity (Drucker 1970). Båda författarna utvecklar och fördjupar 
diskussionen om det framväxande samhällets struktur och innebörd. Bell 
(1999, s. 118) understryker att information och kunskap kommer att vara 
de nya inslagen i ekonomin, vilket innebär att humankapital och intellektu-
ellt arbete kommer att utgöra viktiga produktionsfaktorer i framtiden. Även 
Drucker (1970, s. 8 och del IV) betonar att kunskap kommer att inta en 
central roll i den ekonomiska utvecklingen. Såväl Drucker (1970, s. 8) som 
Bell (1999, s. xciv-xcvi) menar att kunskapens och informationens ökade 
roll i samhället kommer att förändra bl.a. arbetets innehåll, kravet på ar-
betskraften och forsknings- och utbildningspolitiken. Innehållet i arbetet 
kommer att förskjutas från muskelkraft till tankekraft och det intellektuella 
arbetet kommer att få en allt större betydelse inom produktionen. Av detta 
skäl kommer även kraven att öka på arbetskraftens förmåga att analysera, 
hantera och arbeta med kunskap och information i sin yrkesutövning. Mot 
bakgrund av att kunskap kommer att utgöra en viktig faktor i det nya sam-
hället kommer det att krävas stora satsningar på forskning och utbildning. 
Detta ställer krav på politiker att vara medvetna om och att vilja investera i 
en omfattande kunskapsutveckling. Drucker (1993, s. 8) anser att kunskap 
utgör en allt viktigare faktor i all slags produktion – enligt vissa bedömare 
numera viktigare än produktionsfaktorn kapital. Drucker (1993) talar om 
kunskapssamhället som det post-kapitalistiska samhället.

I det nya samhälle som växer fram menar många att kunskap och infor-
mation kommer att påverka varor och tjänster på flera sätt. Man kan ur-
skilja två huvuddrag, men gränsen mellan dem är otydlig. För det första kan 
kunskap och information säljas och köpas som ett värde i sig. Här kan 
nämnas dataprogram, dataspel och trycksaker. För det andra kan de an-
vändas för att fylla mer ”traditionella” varor och tjänster med ett omfat-
tande kunskaps- och informationsinnehåll. Som exempel på detta kan näm-
nas bilar, flygplan, TV-apparater, mediciner o.s.v. Inom båda formerna 
finns det ofta en förväntan och önskan från såväl kunder som producenter 

                                                 
6 Analyserna som Machlup och Porat gör har framför allt kritiserats utifrån 

deras användning av begreppet information.  
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om en kontinuerlig produktutveckling. Dessa önskemål leder vanligen till 
ökat krav på hög innovationsförmåga och kräver många gånger omfattande 
forskningsinsatser för att kunna resultera i varor och tjänster.  

Teknikens roll 
Ett annat kännetecken som tyder på att samhället rör sig från ett industri-
samhälle till ett informationssamhälle är synen på den ”nya” tekniken som 
samhällsförändrare. Tekniken har i hög grad påverkat den västerländska 
civilisationens utveckling (t.ex. Mumford 1984/1934). Genom otaliga ex-
empel kan man visa hur tekniken har blivit en integrerad del i människans 
och samhällets verksamheter. Från plogens nytta i jordbrukssamhället, 
ångmaskinens roll i industrisamhället till datorernas tillämpningar i dagens 
samhälle (se även avsnitt 4.3 nedan för en fördjupad diskussion om tekni-
kens roll och funktion i samhället). Det råder inget tvivel om att tekniken 
har en central roll i samhällsförändrande processer. Den avgörande frågan 
är dock om tekniken har en sådan egenskap att den kan vara en starkt bi-
dragande orsak till omfattande förändringar av existerande samhällen. I 
diskussionen om informationssamhället betonas framför allt detta och att 
man ser den ”nya” tekniken (IKT) som en faktor i en betydande samhälls-
förändring. En av de mest framträdande författarna inom detta synsätt un-
der senare år är sociologen Manuel Castells (1996, 1997, 2000). Han beto-
nar, i sina tre böcker om ”Nätverksamhället”, att tekniken utgör en driv-
kraft bakom de samhällsförändringar som sker (jfr. även globalisering och 
systemiskhet nedan).  

Man kan konstatera att IKT under de senaste årtiondena på ett genom-
gripande och omfångsrikt sätt har börjat påverka samhällets utveckling och 
människans tillvaro (t.ex. Karlsson och Sturesson red. 1995). Ett antal skäl 
för detta kan vara att IKT utmärks av att vara adaptiv, flexibel, snabb och 
universell till sin karaktär vilket gör att den på ett enkelt sätt kan användas 
inom flertalet områden i samhället. IKT finns i olika former i produktions-
processer, tjänstesektorn, utbildning och kulturell verksamhet, i vardagsli-
vet, inom media- och underhållningsbranschen och i hemmet (Ingelstam 
1991b, s. 59).

Som exempel på hur denna teknik används kan nämnas datorer som är 
uppkopplade till globala nätverk (t.ex. Internet för allmänheten och Intra-
net för företagens interna trafik) och trådlös kommunikation som innebär 
att man ständigt kan vara uppkopplad och anträffbar oberoende var man 
befinner sig geografiskt. Ett annat exempel är forskning inom nanoteknolo-
gi eller genteknik som båda i sina tillämpningar kan få betydande konse-
kvenser för människan och samhället. Samtidigt innebär utvecklingen inom 
IKT i kombination med ökat fokus på kunskap och information att produk-
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ter fylls med ett allt större kunskapsinnehåll, och med teknikens hjälp blir 
de mindre och mindre och går snabbare och snabbare att producera med 
mindre och mindre arbetskraft (utom i innovationsfasen när produkten 
skapas och designas).  

I den omfattande diskussionen om informationssamhället finner man tyd-
liga drag av spekulationer och olika aktörers strävan efter tolkningsföreträde 
(Ingelstam 1991b, s, 65). Eftersom ingen vet hur ett informationssamhälle ser 
ut eller hur det kommer utvecklas finns det ett stort utrymme för övertalning, 
retorik och myter i debatten (Tengström 1987; Johansson m.fl. 1998). Aktö-
rer försöker fylla begreppet med innehåll och utöver ett mer neutralt läger 
står oftast två sidor mot varandra. Den ena menar att den ”nya” IKT och den 
nya ekonomin, som baseras på kunskap och information, kommer i grunden 
att förändra samhällets form och innehåll. Den andra sidan anser att infor-
mationssamhället egentligen är en myt, att det ställs orealistiska förhoppning-
ar på vad det kan vara och att begreppet fått alltför stora proportioner i för-
hållande till andra centrala företeelser i samtiden.  

Uppfattningen att industrisamhället håller på att utvecklas till ett infor-
mationssamhälle är en starkt artikulerad del av den kontext i vilken de ana-
lyserade framtidsbilder produceras. Vi kommer att se många, delvis omed-
vetna, spår av frågeställningar om ett informationssamhälle i det empiriska 
materialet. För att undersöka antaganden om informationssamhället som 
kan finnas i de analyserade dokumenten kommer jag att utgå ifrån innehål-
let i den diskussion som fördes ovan under rubrikerna ekonomi och arbets-
marknad samt teknikens roll.

Globalisering
Ett stort antal författare inom den internationella debatten liksom inom 
samhällsvetenskaplig forskning har under senare år tagit upp och diskuterat 
fenomenet globalisering. Det finns många bud om dess innebörd och bety-
delse för samhället och människan (bl.a. Hall m.fl. eds. 1992; Martin och 
Schumann 1997; Hirst och Thompson 1998; SOU 1999:83). I denna omfat-
tande globaliseringsdiskussion är det i princip två aspekter som är centrala i 
detta arbete. Den första gäller kravet på att ge begreppet globalisering en 
tydlig innebörd, vilken även kan klargöra skillnaden mot andra närstående 
begrepp, t.ex. internationalisering. Den andra, vilken utgör en av de centra-
la frågorna i debatten om globalisering, berör nationalstatens roll och funk-
tion i förhållande till en tänkbar ekonomisk, men även social eller kulturell, 
globalisering.  

I globaliseringsdebatten har en stor del av kritiken riktats mot hur man 
definierat begreppet globalisering. Samhällsteoretikern Paul Hirst och eko-
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nomen Grahame Thompson (1998) gör, i samband med en diskussion om 
den internationella ekonomin, en distinktion mellan begreppen globalisering 
och internationalisering. De menar att om en ekonomi skall ses som global 
utmärks den av ett system där de nationella ekonomierna är underordnade 
de internationella processerna (Hirst och Thompson 1998, s. 17-18). Det 
innebär att en fullt globaliserad ekonomi skulle vara omöjlig att styra för de 
enskilda nationerna eftersom de är helt underställda de globala processerna. 
Hirst och Thompson (1998, s. 19) anser vidare att en global ekonomi skulle 
utmärkas av att företag förändras från att vara multinationella till transna-
tionella. Företagen skulle då inte kunna begränsas eller kontrolleras med 
några politiska åtgärder i de enskilda nationalstaterna, utan röra sig helt 
fritt på global nivå. Den enda effektiva regleringen skulle i huvudsak vara 
bestämmelser på global nivå.

Efter att ha tydliggjort skillnaden mellan en globaliserad och en interna-
tionell ekonomi prövar Hirst och Thompson (1998, s. 215) om det finns 
något empiriskt stöd för någon av de två ståndpunkterna.7 De kommer 
fram till att vi inte befinner oss i en globaliserad ekonomi. Hirst och 
Thompson menar att de som anser att vi befinner oss i en period av interna-
tionell ekonomisk öppenhet som saknar motstycke i historien, och för detta 
använder termen globalisering, visar en bristande förståelse för de processer 
som verkar under ett längre tidsperspektiv. Här går det en skiljelinje mellan 
dem som anser att globalisering är ett nytt fenomen och de som menar att 
den internationella ekonomin inte fundamentalt skiljer sig från tidigare pro-
cesser och skeenden.  

Journalisterna Hans-Peter Martin och Harald Schumann pekar i sin bok 
Globaliseringsfällan (Martin och Schumann 1997) på spänningen mellan 
”kapitalet” och politiken i globaliseringsdebatten.  

Genom en global kniptångsmanöver bringar kapitalets nya International 
hela stater och deras hittillsvarande samhällsordning ur balans. Vid den 
ena fronten hotar den med kapitalflykt och framtvingar därmed drastiska 
skattesänkningar, liksom miljardsubventioner och gratis infrastruktur. 
När inte det fungerar hjälper skatteplanering i stor skala: vinster redovi-
sas bara i länder där skattesatsen är verkligt låg. Över hela världen sjun-
ker den andel som kapitalägarna och de förmögna bidrar med till finan-

                                                 
7 Hirst och Thompson (1998) tar i sin diskussion om ekonomisk globalisering 

utgångspunkt i ett tidsperspektiv som sträcker sig från mitten av 1800-talet 
till slutet av 1900-talet. Här understryker de att den internationella ekono-
min visar perioder av såväl tillväxt och öppenhet som tillbakagång och slu-
tenhet. Vid en jämförelse med olika mått, t.ex. export och import som del av 
BNP, framgår det att ekonomin mellan 1870-1914 uppvisade en internatio-
naliseringsgrad som vi börjar närma oss idag.  
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sieringen av statliga utgifter. Vid den andra fronten driver de som styr de 
globala kapitalströmmarna ständigt ned skattebetalarnas lönenivå. Även 
löneandelen, löntagarnas del av samhällets rikedomar, sjunker över hela 
världen. Inget land förmår ensamt stå emot trycket. (Martin och Schu-
mann 1997, s. 16) … Den globala integrationen ackompanjeras av en 
näringslivspolitisk frälsningslära som en lång rad ekonomiska rådgivare 
oavbrutet basunerar ut bland politikerna: nyliberalismen. Förenklat lyder 
grundtesen: marknaden är bra och statliga ingripande dåliga. (Martin 
och Schumann 1997, s. 17) 

Globaliseringen kännetecknas enligt Martin och Schumann i huvudsak av 
att det internationella kapitalet är lättflyktigt; det har inte någon direkt 
hemvist utan kan röra sig på ett enkelt sätt mellan olika nationalstater. 
Martin och Schumann menar att ett centralt syfte med denna rörlighet är 
att kapitalägare och företag söker efter de mest fördelaktiga ekonomiska 
förutsättningarna för att nå en så hög avkastning på sitt kapital eller inve-
stering som möjligt. Författarna hävdar samtidigt, i linje med många andra 
debattörer, att det råder en spänning mellan kapitalet och politiken. Denna 
kan med viss förenkling kunna uttryckas så att marknadskrafternas före-
språkare anser att globaliseringen är välgörande, medan de som hävdar 
politikens roll och betydelse menar att den är skadlig.  

Med ovanstående resonemang som grund kan man urskilja två uppfatt-
ningar när det gäller globalisering. Den ena sidan hävdar att det rör sig om 
ett nytt och beaktansvärt fenomen som träder fram, och den andra sidan 
menar att det inte är någonting nytt, utan att företeelsen har funnits tidiga-
re. Till dessa uppfattningar är oftast starka värderingar knutna. I ena fallet 
ses en ökad internationalisering eller globalisering som nyttiga för samhället 
och i andra fallet som dåliga. Det finns en tendens att en hög värdering av 
ekonomiska aspekter förknippas med ”bra”, medan en betoning av politi-
ken och det demokratiska styrelseskicket hör samman med ”dålig”.

En kärnfråga i debatten om globalisering är vilka konsekvenser den kan 
få för nationalstaten. Statsvetaren Anthony McGrew menar att:  

Globalization has been, and continues to be, associated with a ”crisis of 
the territorial nation-state”. … Whilst the unevenness of globalization 
and the diversity of modern state forms mean that any generalization on 
this issue demands careful qualification, nevertheless, in respect of the 
late (or advanced) capitalist states, there is a powerful argument which 
indicates that globalization is dissolving the essential structures of mod-
ern statehood. … In a global economic system in which productive capi-
tal, finance, and trade flow across national boundaries, the traditional 
distinction between the internal and external domains no longer holds. 
Such interconnectedness creates a situation in which decisions in one 
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state can produce major consequences for the citizens of many other 
states. (McGrew 1992, s. 87) 

Den traditionella distinktionen mellan vad som förekommer internt i en 
nationalstat och vad som händer externt har börjat luckras upp. McGrew 
(1992, s. 87) menar att det framför allt är fyra kritiska aspekter som kom-
mer att aktualiseras för nationalstaten: dess kompetens, form, autonomi 
och legitimitet. Kompetensaspekten innebär att statens förmåga att tillgodo-
se krav från sina medborgare, utan internationellt samarbete, minskar. Med 
detta avser McGrew (1992, s. 87-88) att möjligheten för staten att själv-
ständigt utöva en effektiv kontroll över policyprocessen och dess resultat 
har kontinuerligt reducerats. McGrew (1992, s. 88-89) anser även att sta-
tens form har förändrats i och med framväxten av parallella organ som 
motsvarar de internationella institutionerna och organisationerna. Den in-
terna byråkratin kan bli internationell och gå sin egen väg, vilket kan leda 
till att regeringen har svårt att vidmakthålla kontrollen över en enhetlig och 
konsekvent policyformulering såväl internt som externt. Med autonomi 
menar McGrew (1992, s. 90-91) statens förmåga att handla på ett oberoen-
de och självständigt sätt vad gäller politikens mål och medel; denna auto-
nomi har minskat inom t.ex. det ekonomiska området genom att staten inte 
på ett oberoende sätt kan skapa och genomföra effektiva makroekonomiska 
strategier. Sammanfattningsvis betonar McGrew (1992, s. 91) att de nämn-
da kritiska aspekterna kan leda till en erodering av nationalstatens legitimi-
tet hos medborgarna. Den enskilde individen kan uppfatta staten enbart 
som en lokal aktör i ett system där makten ligger hos andra aktörer på in-
ter- eller transnationell nivå.  

McGrew pekar ut viktiga aspekter som kan bidra till att belysa hur na-
tionalstaten som institution kan förändras, men även hur den kan förhålla 
sig till en möjlig ekonomisk, kulturell och social globalisering. Hastigheten 
och riktningen i en sådan förändring kommer att utgöra en central del i 
analysen av det empiriska materialet.  

Trots delade uppfattningar om vad som menas med globalisering verkar 
det dock råda någon form av enighet bland olika författare att världen har 
blivit mer interdependent och att kontaktytor har ökat i antal och djup 
inom olika områden och på olika nivåer (t.ex. Hall m.fl. eds. 1992; SOU 
1999:83). Nationalstater, samhällen och gemenskaper är mer sammanlän-
kade med varandra. En bidragande orsak till den ökade interdepensens kan 
vara IKT:s ökade spridning, tillgänglighet och hastighet. Tempot i föränd-
ringarna har ökat och de transnationella signalernas snabbhet är ett faktum. 
Förut kunde det ta tre månader innan skördeutfallet på Ceylon nådde Lon-
don. Idag går det på några sekunder.
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En globalisering kan få stora effekter på hur framtidens samhälle kom-
mer att se ut. Framför allt gäller det nationalstatens framtida form och 
funktion. Eftersom staten är den kanske viktigaste och mest självklara insti-
tutionen i samhället är det av central betydelse att utröna vilka antaganden 
om globalisering som kan finnas i en framtidsstudie. För att göra detta 
kommer jag att undersöka tre saker. Den första är om man kan utläsa att 
det är en fråga om ett nytt och beaktansvärt fenomen eller om man menar 
att det inte är någonting nytt utan en odramatisk ökning av internationella 
relationer. Den andra avser nationalstatens roll och funktion i förhållande 
till fenomen som rör sig på en internationell eller global nivå. Detta kom-
mer att fördjupas genom att analysen inriktas mot antaganden om den eko-
nomiska globaliseringen och nationalstaten. Den tredje aspekten är om det 
finns positiva eller negativa uppfattningar knutna till de ovan nämnda tän-
kesätten.

Risk och hållbar utveckling 
De moderna framtidsstudiernas utveckling kan delas in i två huvudriktningar 
(se kapitel 1). Den ena traditionen hade sin grund i militära och industriella 
planerings- och beslutsmiljöer medan den andra hade en akademisk bas och 
en mer samhällskritisk riktning. Inom den sistnämnda traditionen växte, i 
slutet av 1960-talet, en kritik fram mot vissa drag i industrisamhället. Man 
menade att industrisamhället skapade en omfattande miljöförstöring och 
bidrog till ett resursutnyttjande som inte skulle vara hållbart på längre sikt. 
Man uttryckte även en stark oro för ”kalla krigets” utveckling, kapprust-
ningens följder och den tekniska utvecklingens konsekvenser. Inom denna 
kritiska fåra grundlades även stora delar av resonemanget om risk och håll-
bar utveckling.8 Ett motiv för att jag diskuterar dessa två områden under 
samma rubrik är att de har ett tydligt samband med varandra. För att kunna 
diskutera en hållbar samhällsutveckling måste man i princip utgå från de 
risker och hot som industrisamhället har skapat. Däremot kan delar av risk 
diskuteras utan direkt koppling till resonemang om hållbar utveckling. Jag 
kommer att dryfta båda områdena, men börjar först med hållbar utveckling.  

En av de första studierna med tydlig fokus på en bärkraftig samhällsut-
veckling var boken Limits to Growth (Meadows m.fl. 1972).9 I den tar man 

                                                 
8 För ett antal olika definitioner av hållbar utveckling se Wärneryd m.fl. (2002, s. 

27-28). För en djupare förståelse för framväxten av idéer om hållbar utveck-
ling se Forskningsrådsnämnden, rapport 1998:12. Även Forskningsrådsnämn-
dens rapport 1998:14 anför ett flertal aspekter på ett hållbart samhälle.  

9 Jag använder här begreppet hållbar utveckling. Det finns även andra begrepp 
som används i samma anda, t.ex. bärkraftig och uthållig. På den internatio-
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ett globalt grepp på (natur) resurser, befolkning, förorening, kapitalinvester-
ing och livskvalitet. Författarna påstår att om befolkningsökningen, resurs-
konsumtionen och miljöbelastningen fortsätter enligt samma utvecklings-
mönster som tidigare kommer världens ekonomiska system att kollapsa 
kring år 2100. Man menar att en av de främsta orsakerna till ett sådant 
utvecklingsförlopp är bristen på naturresurser som mineraler, olja etc. Trots 
att studien fick mycket kritik diskuterade den ändå på ett tänkvärt sätt om 
den tillväxt som dominerar samhället är hållbar på längre sikt.  

En stor del av kritiken som riktades mot Limits to Growth gällde upp-
fattningen att tillväxten har en gräns (se Moll 1991 för en samlad bild av 
kritiken). De som inte ansåg detta menade att den ekonomiska tillväxten 
kan fortsätta eftersom tekniska innovationer kommer att lösa de problem 
som uppkommer och att man kommer att hitta nya naturresurser i snabba-
re takt än de som förbrukas. Denna uppfattning möttes i sin tur av kritiker 
som menade att det handlar om naturen: frågan är om det ekologiska sy-
stemet har kapacitet att livnära den allt mer expanderande världsekonomin 
och kan absorbera den ökade mängd föroreningar som produceras.  

Tankegången i Limits to Growth togs upp, utvecklades och fick ett all-
mänt erkännande i Brundtlandkommissionens rapport Our Common Futu-
re (1987). I detta dokument är det särskilt två saker som betonas. Den för-
sta är behovet av hållbar utveckling på global nivå. Som stöd för detta 
diskuteras bl.a. problem som har global karaktär: t.ex. minskad biologisk 
mångfald, klimatförändringar, uttunning av ozonlagret. Den andra är en 
tankegång om nutida och framtida generationers möjligheter att tillgodose 
sina behov, vilken i princip mynnar ut i ett resonemang om att ekonomisk 
tillväxt inte behöver stå i motsats till ekologisk uthållighet. Man menar att 
alla frågor som stödjer en hållbar samhällsutveckling – allt från fattigdom 
till miljöfrågor – bör lösas och inte ställas mot varandra. Denna ståndpunkt 
innebär att Brundtlandrapporten vidgade begreppet hållbar utveckling, från 
miljöfrågor och ekologisk hållbarhet, till att även omfatta övergripande 
resonemang om fattigdom och ekonomisk tillväxt. 

Man kan samtidigt hävda att det har funnits få försök att ge vägledning 
om hur både ekonomisk tillväxt (och lösandet av fattigdomen) och ekolo-
gisk uthållighet skall kunna förenas. Resonemangen liknar mer politiska 
slagord och slarvigt använda begrepp; frånvaron av konkreta åtgärder eller 
förslag för att kunna lösa målkonflikterna mellan ekologi och fattigdom är 
uppenbar.

Ett antal år efter Brundtlandkommissionens rapport genomfördes FN:s 
konferens om miljö och utveckling (UNCED) i Rio de Janeiro 1992. Ett 
                                                                                                                      

nella arenan är begreppet sustainable vanligast, oftast i kombination med 
development.
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viktigt syfte med denna konferens var att försöka få världens länder att 
skapa en gemensam plattform för att verka för en hållbar samhällsutveck-
ling och ett långsiktigt globalt miljö- och utvecklingsarbete. Ett resultat av 
konferensen var bl.a. handlingsprogrammet Agenda 21 som gav riktlinjer 
för hur en hållbar utveckling skulle genomföras inom olika sektorer och 
nivåer i samhället.  

I diskussionen om risk och hållbar utveckling finns en uppenbar tendens 
att det etablerade samhället infogar miljöaspekter i den allmänna moderni-
seringen och framstegsprojektet vilket gör att möjliga konflikter och mot-
sättningar inom området kommer att försvinna (Hajer 1995). Denna s.k. 
ekologiska modernisering innefattar även uppfattningen att miljön i många 
avseende kommer att bli bättre.  

Ett centralt problem i debatten om en hållbar utveckling utgör de pro-
duktions- och konsumtionsmönster som finns i samhället. Industrisamhället 
som har skapat ett stort välstånd med hög materiell levnadsstandard har 
även genererat en omfattande åverkan på naturen och miljön. Under indu-
strisamhällets över sekellånga utveckling har varje steg i samtliga varors och 
tjänsters produktions- och konsumtionsprocesser i olika grad och omfatt-
ning varit med och skapat betydande problem på olika nivåer i samhället 
och naturen: lokalt, regionalt och globalt. Denna omfattande resurs- och 
miljöbelastning – bl.a. utsläpp som skapar störningar i klimatbalansen, mil-
jöförstöring, förorening och förstörelse av haven och marina livsmiljöer – 
kan enligt många leda till att människans grundläggande villkor för över-
levnad på jorden starkt förändras. Många av de risker som vuxit fram som 
en konsekvens av industrisamhällets utveckling har enligt flera författare en 
ny karaktär som skiljer sig från tidigare hot och faror (bl.a. von Wright 
1986; Beck 1992; Giddens 1996).10 11

Förutom industrialismen identifierar den brittiske sociologen Anthony 
Giddens (1996, s. 62) tre andra institutioner i samhället som skapar risker: 
kapitalism, militär makt och övervakning (informationskontroll och social 
övervakning). Var och en av dessa kan utvecklas i en negativ riktning. In-
dustrialismen kan som vi sett ovan leda till en ekologisk katastrof, kapita-
lismens tillväxtmekanismer kan resultera i en ekonomisk kollaps, den mili-

                                                 
10 Som exempel på risker människan står inför nämner även sociologen Rolf 

Lidskog m.fl. (1997) ett antal globala överlevnadsfrågor: befolkningstillväx-
ten, energi- och resursutnyttjandet, ökenspridningen, klimatförändringen, 
uttunning av ozonskiktet, minskad biodiversitet (utrotning av djur- och 
växtarter), radioaktivitet, genmanipulation och kemikalisering.  

11 Den tyske sociologen Ulrich Beck (1992) menar att de risker som produceras 
i samhället är så omfattande att man kan säga att vi träder in i en ny form 
av samhälle: ett risksamhälle.  
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tära makten kan skapa konflikter med stora krig och kärnvapenanvändning 
samt övervakningen som riskerar att urarta i totalitär makt. Dessa faror 
kallar Giddens för modernitetens stora risker.

Riskernas natur är enligt Giddens (1996, s. 119-124) globala i och med 
att de genom sin intensitet och utsträckning kan påverka alla människor 
oberoende var de befinner sig. De moderna riskerna är skapade av männi-
skan, inte naturen, och det har utvecklats institutionella riskmiljöer. Gid-
dens menar vidare att människan har blivit mer medveten om riskerna, men 
att expertkunskapen har visat sin begränsning genom att inte kunna förut-
säga riskerna eller dess konsekvenser. Riskerna kan framstå som overkliga 
genom att de ofta ligger bortom vår föreställningsförmåga.  

Som vi sett har flera av det moderna samhällets institutioner varit med 
och skapat risker och faror. Vissa risker är av kortsiktig karaktär och andra 
har en mer långsiktig effekt. En del risker har redan medfört betydande 
skador, medan effekter av andra risker till viss del kan skönjas redan nu, 
men kommer framför allt att få stor effekt i framtiden. För att hantera dessa 
risker och faror har en diskussion om hållbar utveckling skapats. Fokus i 
denna har överlag riktats mot industrialismen och dess effekter på det eko-
logiska området, men har även vidgats till andra områden, t.ex. fattigdom 
och ekonomisk tillväxt.

Risk och hållbar utveckling utgör en genuin framtidsfråga och har en 
särskild betydelse för hur samhället på lång sikt kan komma att utvecklas. 
Det finns därmed anledning att utröna om och på vilket sätt denna fram-
tidsfråga har påverkat de analyserade organisationernas framtidsbilder. För 
att göra detta kommer följande frågor att vara vägledande: vilka stora ris-
ker har samhället skapat eller producerat? Vilken karaktär har riskerna och 
vilka konsekvenser kan de få på samhället? Vilka konsekvenser på miljön 
får det produktions- och konsumtionsmönster som beskrivs i framtidsdo-
kumentet? Vilken uppmärksamhet får idéer om hållbar utveckling i fram-
tidsstudien? De risker som uppmärksammas i framtidsdokumenten skall 
samtidigt vara ett betydelsefullt problem för samhället och av en sådan ka-
raktär att de medverkar till att göra samhället sårbart.

4.3  Analysdimensioner för grundläggande  
antaganden

Är det något särskilt med framtiden? 
Varje framtidsstudie formas genom en mängd val som görs av planerings-
subjektet. I denna process bestäms – på ett mer eller mindre medvetet plan – 
bl.a. framtidsstudiens arkitektur (som diskuterats ovan), vilken hänsyn man 
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skall ta till samtidens ”stora” framtidsfrågor (som också diskuterats ovan) 
och vilka grundläggande antaganden som skall ligga till grund för framtids-
bildens innehåll och riktning. För den innehållsliga delen är framför allt tre 
dimensioner av särskilt stor betydelse: antaganden om samhället, männi-
skan och tekniken.

Det kan nämnas att en undersökning som analyserar hur ett empiriskt ma-
terial förhåller sig och behandlar grundläggande och generella samhällsveten-
skapliga frågor om samhället, människan och tekniken inte är särskilt origi-
nell. Samtidigt har dessa frågor en avgörande betydelse i varje framtidsstudie. 
Ett planeringssubjekt som genomför ett sådant arbete kommer att ställas 
inför ett antal val mellan olika uppfattningar och antaganden om samhället, 
människan och tekniken. De val som görs kommer att styra framtidsbildens 
innehåll och riktning. Originaliteten i de analysdimensioner som kommer att 
användas i denna avhandling är inte alltför stor, men de är adekvata och 
relevanta för att förstå och beskriva framtidsstudiernas riktning och innehåll.  

En naturlig fråga i detta sammanhang är i vilken grad mina analysdi-
mensioner skulle vara lika tillämpliga på andra texter. Vilka särskilda kon-
sekvenser har det fått för att jag framför allt avsett att analysera framtids-
studier? För det första kan framhållas att det givetvis inte är någon nackdel 
om ett analysverktyg har en vidare tillämpning än på det material som det 
är tänkt för. Utan att gå i argumentering skulle jag vilja hävda att de ovan 
angivna analysriktningarna bör vara högst relevanta för att beskriva och 
förstå även samhällsteoretiska texter, empirisk forskning, offentliga utred-
ningar – och varför inte tidningsartiklar och politiska program? 

För det andra är det givetvis riktigt att framtidskaraktären gör det särskilt 
viktigt och fruktbart att leta efter vissa saker. Liksom fallet är i andra katego-
rier av texter och dokument har den empiri jag skall analysera egenskapen att 
många av de grundläggande och viktiga antagandena ligger under ytan. Att 
avtäcka det implicita och göra det explicit blir en grundläggande uppgift. På 
grund av den långa tidssikten – att framtiden inte är känd och determinerad – 
i framtidsstudien är emellertid inverkan av dolda eller halvdolda antaganden 
om samhället, människan och tekniken avgörande för hur bilderna formas 
och därmed för vilka slutsatser om organisationens agerande som dras (jfr. 
Laginder 1989). I mera kortsiktiga överväganden, som i politiska dokument 
eller samtidshistoriska studier, kan aspekter som människosyn eller tekniksyn 
vara högst intressanta att få syn på, men det kan inte hävdas att de är struk-
turerande för handlingen eller hur framtiden faktiskt blir till, på samma star-
ka sätt som i framtidsdokument avsedda för långsiktig planering.  

Avsikten med detta avsnitt är därför att inom respektive analysområde 
(samhälle, människan och teknik) peka ut ett antal viktiga dimensioner som 
är av central betydelse för att förstå utformningen av framtidsbilders inne-
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håll. Dessa dimensioner kommer sedan att användas för att styra analysen 
av det empiriska materialet.  

Antaganden om samhället 
I detta avsnitt diskuteras och preciseras de analysaspekter och begrepp som 
skall användas för att undersöka en framtidsstudies antaganden om samhäl-
let. För att göra detta och (i någon mån) motivera mina val kommer jag 
framför allt att använda mig av tongivande företrädare (”klassiker”) för att 
precisera en position och fylla analysverktyget med innehåll. Detta koncent-
reras till ett litet antal (närmare bestämt två) dimensioner gällande respekti-
ve studies antaganden om samhället: om dess grundläggande karaktär och 
dess systemiskhet.

Utan en alltför vidlyftig bestämning av samhällsbegreppet kan man all-
mänt säga att ett samhälle är en social gemenskap baserad på en kollektiv 
värde- och världsuppfattning som även ligger till grund för den individuella 
identiteten inom ett visst geografiskt område. En liknande definition finns hos 
Giddens (1996, s. 22) som menar att ett samhälle kan ses som en samlingsbe-
teckning på en social sammanslutning och ett distinkt system av sociala rela-
tioner, oftast knutna till tydligt avgränsade områden, t.ex. nationalstater.  

Samhällets grundläggande karaktär  
I litteraturen finns en mängd förhållningssätt och idéer om hur man skall 
förklara och förstå samhällets grundläggande karaktär (t.ex. Cuff och Pay-
ne, red. 1979; Andersen & Kaspersen, red. 1996). I denna mångfald är en 
dimension särskilt intressant. Denna tar sin utgångspunkt i två kontraste-
rande uppfattningar om hur samhällets fundamentala karaktär skall förstås, 
beskrivas och tolkas. Den ena är konfliktperspektivet som beskriver samhäl-
let som ett tillstånd av konflikt mellan individer eller grupper; där varje 
aktör använder sig av makt och tvång för att driva igenom sin vilja. Den 
andra är konsensusperspektivet som ser ett samhälle präglat av enighet och 
samstämmighet där det sociala kittet utgörs av gemensamma och grundläg-
gande värderingar. 

Konflikt- och konsensusperspektiven väljs eftersom de betonar samhället 
som helhet och uttrycker antaganden om dess grundläggande karaktär med 
klarhet och pregnans. Samtidigt kan de på ett fruktbart sätt ge utslag i det 
empiriska materialet, där sådana föreställningar om samhället ingår som en 
betydelsefull del i organisationernas framtidsstudier. Antaganden om sam-
hällets grundläggande karaktär har en avgörande betydelse för hur den 
samhälleliga och sociala organiseringen beskrivs i en framtidsstudie.  
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Konflikt
Att se samhällets grundläggande karaktär som ett konflikttillstånd följer en 
lång historisk tradition inom samhällsvetenskapen. De författare som tidigt 
och på ett systematiskt sätt diskuterat denna syn på samhället, och som däref-
ter varit starkt tongivande inom perspektivet, är framför allt den brittiske 
filosofen Thomas Hobbes (1968/1651) och de tyska ekonomerna Karl Marx 
och Friedrich Engels (1977/1848). Under senare år har en mängd författare 
följt denna idétradition, med olika inriktningar och tyngdpunkter (t.ex. Mills 
1956; Dahrendorf 1959; Roemer 1982). Men sådana fördjupningar av per-
spektivet kommer, som tidigare nämnts, inte att ske i detta arbete.  

Hobbes (1968, s. 161) menar att varje människa i grund och botten är 
egoistisk och handlar utifrån sin självbevarelsedrift: att sträva efter makt.  

Hereby it is manifest, that during the time men live without a common 
Power to keep them all in awe, they are in that condition which is called 
Warre; and such a warre, as is of every man, against every man. (Hobbes 
1968, s. 185) … Whatsoever therefore is consequent to a time of Warre, 
where every man is Enemy to every man; the same is consequent to the 
time, wherein men live without other security, than what their own 
strength, and their own invention shall furnish them withall. In such 
condition, there is no place for Industry; because the fruit thereof is un-
certain: and consequently no Culture of the Earth; no Navigation, nor 
use of the commodious Building; no Instruments of moving, and remov-
ing such things as require much force; no Knowledge of the face of the 
Earth; no account of Time; no Arts; no Letters; no Society; and which is 
worst of all, continuall feare, and danger of violent death; And the life of 
man, solitary, poore, nasty, brutish, and short. (Hobbes 1968, s. 186)  

Hobbes utgår från ett grundläggande antagande om människans natur med 
vilken han sedan bygger upp sin samhällssyn. Han menar att människan 
måste – om hon inte vill leva i ett tillstånd av hot, konflikter och våld som 
karakteriseras av ett allas krig mot alla – avsäga sig en viss del av sin frihet 
genom ett fördrag, samhällskontrakt, till en stark suverän (Hobbes 1968, s. 
227-228). Denna person, som fått makt att styra samhället, måste upprätt-
hålla lag och ordning och vara stark nog att kunna skydda individerna från 
varandra. Hobbes samhälle karakteriseras av ett öppet eller dolt konfliktill-
stånd som finns mellan aktörer inom och mellan samhällets olika system. 
Man bör notera att trots att Hobbes utgår från att människan är starkt 
egoistisk till sin natur förutsätter han samtidigt att hon gör en gemensam 
överenskommelse med andra människor om att leva i ett samhälle.  

Marx och Engels (1977) anser att samhället karakteriseras av en kamp 
mellan sociala klasser där en minoritet förtrycker en majoritet. Denna kon-
flikt är även ett uttryck för en politisk kamp.  
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Hela samhällshistorien har hittills varit en historia om klasstrider. Fri och 
slav, patricier och plebej, baron och livegen, mästare och gesäll, kort 
sagt, förtryckare och förtryckta ha ständigt stått som motståndare till va-
randra och fört en oavbruten, än fördold, än öppen kamp, en kamp, som 
varje gång slutat med en revolutionär omgestaltning av hela samhället el-
ler med de kämpande klassernas gemensamma undergång. Under histori-
ens tidigare epoker finna vi nästan överallt en fullkomlig klyvning av 
samhället i olika samhälliga ställningar. … Det vid feodala samhällets 
undergång uppståndna borgerliga samhället har icke upphävt klassmot-
satsen. Det har blott i de gamlas ställe satt nya klasser, nya villkor för 
förtrycket, nya former för kampen. (Marx och Engels 1977, s. 14) 

Marx och Engels menar att konflikter mellan individer från sociala klasser 
och grupper skapar ett samhälle med inre spänningar och motsättningar 
vilket oundvikligen leder till en förändring genom våld. Denna inneboende 
konflikt finns i varje samhällsstruktur utom i det kommunistiska samhället. 
I denna slutgiltiga samhällsform i människans historiska utveckling har alla 
klassmotsättningar upphört att existera (Marx och Engels 1977, s. 46).
Marx (1993/1859, s. 78-79) betonar att det råder en konflikt inom samhäl-
lets olika system, t.ex. politiska, ekonomiska, sociala och kulturella, och där 
det ekonomiska systemet utgör grunden och utövar den största påverkan på 
de övriga systemen. Genom sin materialistiska historiesyn anser Marx att 
det materiella skapar förändringar i det immateriella och ideologiska (Marx 
1993, s. 78-79). Sammanfattningsvis kan man säga att samhällets sociala 
ordning baseras på lydnad och efterlevnad av normer och regler, vilket är 
ett resultat av tvång och maktutövning genom t.ex. politiska, ekonomiska 
och mentala former.   

Skillnaden mellan Marx och Engels och Hobbes är att de förra anser att 
konflikter finns mellan sociala klasser och att orsaken till dessa återfinns i 
samhällets struktur medan den senare menar att konflikter finns mellan 
enskilda individer och grunden till dessa finns i människans natur. De har 
olika förklaringar, men resonemangen leder till att båda ser samhället som 
ett tillstånd av konflikt.

Sammanfattningsvis kan man säga att de olika författarna anser att 
samhällets grundläggande karaktär och ordning skall beskrivas som en var-
aktig konflikt mellan olika sociala klasser, intressegrupper, individer eller 
aktörer, vilket leder till spänningar och motsättningar inom och mellan 
olika system i samhället. De främsta orsakerna till konflikter inom samhäl-
let kan finnas i människans natur eller samhällets struktur.  

Konsensus
På motsvarande sätt som konfliktperspektivet har konsensusperspektivet en 
relativt lång historia. De tongivande författare inom denna idétradition är 
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framför allt Emile Durkheim som lade grunden till tankesättet under slutet av 
1800-talet och Talcott Parsons som utvecklade det under mitten av 1900-talet. 
Denna tankegång har även utvecklats av många samtida och nutida författare 
(t.ex. Radcliffe-Brown 1952; Merton 1968; Münch 1987). Litteratur av senare 
datum inom detta område kommer inte att diskuteras i denna bok.  

Durkheim (1978/1895) ser samhället som en organism och ett självregleran-
de system där delarnas samspel inom helheten kräver funktionsförklaringar.  

När man tar itu med att förklara ett socialt fenomen måste man i tur och 
ordning undersöka dels vilken tillräcklig orsak som ger upphov till det 
och dels vilken funktion det fyller. (Durkheim 1978, s. 81-82) … Även 
om nyttan med ett faktum inte är dess orsak, måste detta faktum i all-
mänhet ändå vara nyttigt för att kunna vidmakthållas. Det är nämligen 
tillräckligt att det inte har någon funktion för att det skall vara skadligt 
just därigenom, eftersom det i så fall kostar utan att ge någon avkast-
ning. Om de flesta sociala fenomen hade en sådan parasiterande karaktär 
skulle organismens budget inte gå ihop, det sociala livet skulle vara 
omöjligt. För att göra det tillräckligt begripligt är det nödvändigt att visa 
hur de fenomen som det består av samverkar med varandra för att få 
samhället att harmonisera med sig självt och med yttervärlden. (Durk-
heim 1978, s. 83)

Varje fenomen och del i samhället har en roll och uppgift som fyller en 
funktion för samhället som helhet. I detta förhållningssätt kan t.ex. famil-
jens funktion vara att socialisera nya samhällsmedborgare och religionens 
funktion att skapa en social integration i samhället. Förutsättningen för ett 
socialt liv är att samhällets olika delar fyller en funktion och att de samver-
kar med varandra i syfte att skapa en jämvikt och balans för helheten.

I linje med Durkheims resonemang använder sig Parsons av en funktio-
nalistisk uppfattning om samhället. Båda ser samhället som en organisk 
helhet sammansatt av delar som bidrar till helhetens existens. När Parsons 
(1951, s. 152) beskriver samhällets uppbyggnad och funktioner visar han 
bl.a. hur samhället är uppbyggt som ett socialt system kring ett antal insti-
tutionella ordningar. En sådan är släktskap som garanterar samhällets fort-
levnad genom att dels producera barn, dels upprätthålla förväntade interak-
tionsmönster genom socialisationsprocessen. En annan sådan består i 
värdeorienterade yttringar som religion och massmedia etc., vilka har till 
uppgift att integrera de olika elementen i samhället. Ett system fyller enligt 
Parsons fyra övergripande funktioner:

… orientations (pattern-maintenance); modalities (goal-attainment); their 
combination characterizing the conditions of internal stability of a rela-
tional system shared by both actor and object (integration); their combi-
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nation characterizing the ways in which that system is stably related to 
the environment (adaptation). (Parsons 1960, s. 469)  

De centrala funktionerna är mönsteruppehållande, måluppfyllelse, integre-
ring och anpassning. Dessa sätts i relation till den övergripande helheten 
och bidrar till att upprätthålla den (Parsons 1960, s. 470). Parsons (1951, s. 
5-6) menar att ett systems stabilitet baseras på normer och konformitet där 
varje människa vet vad som förväntas av henne och där dessa förväntningar 
ständigt uppfylls. Han menar att samhället har utvecklat olika roller, regler 
och institutioner som medför att en människa socialiseras in i förväntade 
mönster av interaktioner, vilka oftast består av en uppsättning rättigheter 
och skyldigheter som är knutna till de olika rollerna.  

Både Durkheim och Parsons menar att samhället karakteriseras av en 
stabil och sammanhängande social ordning baserad på harmoni, konsensus 
och jämvikt. Det råder en enighet och samstämmighet, inom och mellan 
olika system i samhället, där basen utgörs av gemensamma och grundläg-
gande värderingar och där efterlevnad av gemensamma regler är ett exem-
pel på en frivillig och upplyst överenskommelse mellan samhällets medlem-
mar om vilka sociala normer som skall gälla. Om det förekommer 
konflikter är de enbart begränsade fenomen som tillskrivs en funktion där 
gränsen för det rätta och felaktiga omdefinieras i syfte att bevara samhällets 
konsensus. De uppfyller därför en positiv funktion i samhället. 

Sammanfattning  
Antaganden om samhällets grundläggande karaktär har en avgörande bety-
delse för vilken samhällssyn som präglar en framtidsstudies innehåll. En cen-
tral skiljelinje för vad som kännetecknar en social ordning i ett samhälle är 
om man ser dess grundläggande karaktär som en konflikt eller konsensus. 
För att ringa in detta kommer jag att undersöka om den samhälleliga och 
sociala ordningen kännetecknas av spänningar, motsättningar, tvång och 
konflikt eller frivillighet, enighet, gemensamma värderingar och konsensus.  

Antaganden om samhällets systemiskhet  
Under senare år har fler författare börjat diskuterat frågan om det moderna 
samhällets systemiskhet (t.ex. Winner 1977; Ingelstam 1990, 2002; Beckman 
1995; Qvortrup 1998). I denna diskussion har framför allt samhällets sy-
stemkaraktär betonats.12 Denna har å ena sidan åtföljts av en ekonomisk 
och materiell tillväxt, å andra sidan lett till ogenomskinlighet, oberäknelig-
                                                 
12 Man kan notera att den omfattande användningen av ordet ”system” har 

som betydelsebärande begrepp ”lånats in” från teknikens värld till andra 
områden (Ingelstam 2002, kapitel 1).
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het och ökad produktion av risker och sårbarhet. I ett framtidsdokument är 
det av intresse att utröna om och hur en sådan systemiskhet, vad gäller så-
väl de positiva som de negativa effekterna, kommer att påverka det framti-
da samhället. I denna debatt har även intresset riktats mot hur stora teknis-
ka eller sociotekniska system tar form och utvecklas (bl.a. Hughes 1983).13

För att ringa in betydelsefulla aspekter inom området systemiskhet kom-
mer två saker vara styrande. Den första kommer att undersöka och precise-
ra vad som karakteriserar system och systemiskhet, framför allt på en sam-
hällelig nivå. Den andra kommer att utröna vilka konsekvenser en syste-
miskhet kan få för samhället.  

Med system avses en samling identifierbara objekt som är inbördes rela-
terade till varandra genom ömsesidiga samband och som kan avgränsas 
från en omgivning (t.ex. Ingelstam 2002, s. 19).14 Som exempel på system i 
samhället kan man nämna de politiska, ekonomiska och sociala systemen, 
men även andra typer av system som järnvägssystemet, det militära syste-
met, utbildningssystemet, rättssystemet, energisystemet, transportsystemet, 
telekommunikationssystemet och banksystemet. Den bärande tanken är att 
man avgränsar systemet beroende på vad man är intresserad av att studera, 
analysera och diskutera.  

Med ökad systemiskhet menar Ingelstam (1990, s. 238) att ett system blir 
mer omfattande och tätare integrerat. Med det sistnämnda åsyftar han att 
systemrelationerna blir fler och intrikatare. I linje med detta anser Beckman 
(1995, s. 275) att växande systemiskhet utmärks av två basprocesser, inte-
grering och differentiering, och består av två huvuddelar, systemrelationer 
och systemelement.  

Kategorierna differentiering och integration har alltså kluvits i två hu-
vuddelar. Den ena avser beståndsdelarna i ett system (systemelementen); 
dels hur många element ett system innehåller (storlek) och dels hur 
många olika sorters element de innehåller (olikhetsgrad). Den andra di-
mensionen avser relationerna mellan beståndsdelarna (systemrelationer), 
dels fastheten i elementens koppling till varandra dels graden av hierarki, 
elementens över- och underordning. (Beckman 1995, s. 275)  

                                                 
13 Man brukar göra en skillnad mellan ett a) tekniskt system som består av en 

mängd artefakter, b) socialt system som är sammansatta av människor, me-
toder och rutiner samt c) ett sociotekniskt system som är en integrering av 
de två förstnämnda systemen. Se även diskussionen om tekniksyn nedan.  

14 För en introduktion och genomgång av systemteorier och begrepp se bl.a. 
Ingelstam (2002) och Karlqvist (1983) och för en fördjupad diskussion om 
komplexa tekniska system se bl.a. Ingelstam ed. (1996).
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Med stöd i vad som ovan sagts kommer jag att använda mig av begreppen 
volym och integrering för att utröna antaganden om samhällets systemisk-
het i en framtidsstudie. Med volym menas antalet identifierbara komponen-
ter som ingår i ett system och att det finns samband mellan dem. Med inte-
grering avser jag att komponenterna i ett system, eller mellan olika system, 
är inbördes relaterade till varandra genom ömsesidiga samband. En central 
tanke är att systemiskhet leder till ett ökat beroendeförhållande mellan de-
larna i ett system, eller mellan olika system.  

Jag kommer även att göra en distinktion mellan uppfattningen att se sy-
stemiskhet som ett tillstånd eller en förändring. I det förstnämnda fallet 
avses ett statiskt tillstånd där systemiskhet karakteriseras av en viss volym-
storlek och integreringsgrad vid en viss tidpunkt. I andra fallet innebär sy-
stemiskheten en ökad volymstorlek och ökad integreringsgrad från en tid-
punkt till en annan.

Den andra betydelsefulla aspekten inom området systemiskhet är att 
ringa in vilka konsekvenser systemiskhet kan få för samhället. Det kan åter-
igen understrykas att den alltmer ökade systemiskheten har skapat förut-
sättningarna för och bidragit till det västerländska samhällets utveckling 
och välstånd, vilket i huvudsak tillgodoser merparten av människans grund-
läggande behov. Olika former av system, framför allt tekniska, har varit 
och är en förutsättning för att vårt moderna högkonsumerande samhälle 
skall fungera.  

Samtidigt har det utvecklats en kritik mot den ökade systemiskheten i 
det moderna samhället (för en översikt se Ingelstam 1990). Kortfattat kan 
man säga att denna kritik kan formuleras kring följande frågor:

Förståelsefrågan: I vilken grad går samhället och sambanden mellan dess 
olika funktioner i någon rimlig mening att begripa och förstå?  

Påverkansfrågan: Är det möjligt för människor att – i sådana former som 
är legitima i vår samhällsform – påverka händelseutvecklingen och de 
villkor som styr deras egna liv? 

Maktfrågan: Vem har möjlighet att på samhällets ”system” trycka sin 
egen vilja, och hur går detta till? (Ingelstam 1990, s. 233) 

Systemiskhet kan skapa ogenomskinlighet: systemets storlek, delar och 
samband har en sådan komplexitetsgrad att ingen har någon överblick över 
systemet som helhet. Systemiskhet kan även kännetecknas av oberäknelig-
het, därför att ingen har kontroll över eller kan styra hela systemet p.g.a. 
systemdelarnas komplexa samband. Systemiskhet kan vidare generera en 
ökad produktion av risker och sårbarhet i och med att invecklade och kom-
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plexa förlopp av systemsamband leder till oavsiktliga och oförutsedda kon-
sekvenser (se Beck 1992; Giddens 1996; jfr. även avsnitt 4.2 ovan).  

För att utröna antaganden om samhällets systemiskhet kommer jag att 
fokusera tre aspekter. Den första undersöker om ett system uppvisar ett 
stort antal komponenter (volym) med en mångfald av samband och beroen-
den mellan olika element inom systemet eller om dessa samband och bero-
endeförhållanden finns mellan olika system (integrering). Den andra avser 
frågan om systemiskhet leder till utveckling och välstånd etc., och/eller om 
den är oberäknelig, ostyrbar och skapar risker och sårbarhet. Den tredje 
fokuserar skillnaden mellan systemiskhet som tillstånd eller förändring. 
Grundtanken bakom resonemanget om systemiskhet är att det handlar om 
en mångfald av beroendeförhållanden mellan olika delar i ett system eller 
mellan olika system, som leder till betydelsefulla konsekvenser för männi-
skan och samhället.  

Antaganden om människan 

Människosyn med många dimensioner 
I detta avsnitt ämnar jag utveckla hur man kan undersöka vilken människo-
syn som kan utläsas i framtidsstudier (som producerats som stöd för stora 
organisationers långsiktiga planering). För att berika analysen och till viss 
del ge skäl för mina val kommer jag att referera författare som resonerat 
kring olika sätt att analysera en människosyn samt vetenskaplig litteratur 
som utvecklat och diskuterat olika sätt att se på människan.  

Anders Jeffner, professor i livsåskådningsvetenskap, genomför i rappor-
ten Att studera människosyn. En översiktlig problemanalys (Jeffner 1989)
en grundlig genomgång av ett stort antal dimensioner som kan användas för 
att analysera en människosyn. I denna rapport menar Jeffner att en männi-
skosyn skapas med grund i det syfte man har med undersökningen. De di-
mensioner som han (Jeffner 1989, s. 45-46) nämner är:  

teorier om vad som utmärker det specifikt mänskliga handlandet;  
rangordning av strategier för att förbättra människans situation;
kunskapssyn;  
rationalitetsnorm;  
ställningstagande till den empiriska vetenskapens primat;  
teorier om människans ontologiska status;  
ställningstagande till viljans frihet;  
antaganden om människans mentala särställning;  
teorier om människans kosmiska ram;  
antagande om människans moraliska särställning;  
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antagande om livets okränkbarhet;
antagande om grundläggande mänskliga rättigheter;
antaganden om socialt likaberättigande;
teorier om människans väl;
grundinställning till andra människor;  
uppfattningar om moralens grund;
perspektivval;
läror om människans naturliga fördärv;  
läror om människans medverkan i frälsningen. 

För att skapa någon form av överblick och ordning i mångfalden av dimen-
sioner urskiljer Jeffner (1989, s. 49) två bakomliggande och grundläggande 
tankegångar i materialet. Den ena benämner han materialistisk den andra 
kallar han för icke-materialistisk. Dessa idétraditioner återfinns med lik-
nande innebörd även inom det filosofiska ämnesområdet. Jag väljer dessa 
två synsätt för att utveckla analyssnittet människans natur. Det främsta 
skälet för detta val är att den grundläggande uppfattningen om hur männi-
skan är till sin natur har en avgörande betydelse för hur människor och den 
sociala organisationen kommer att beskrivas i framtidsdokumenten. Som 
andra komponent i människosynen väljer jag människans handlande. Jag 
kommer dock att fylla denna dimension med en annan innebörd än vad 
Jeffner gör. Motivet att välja denna komponent är att framtidsstudien måste 
göra en adekvat bedömning av hur människor kommer att handla i situa-
tioner de inte mött. Detta leder i sin tur till att människor agerar och skapar 
beteendemönster som ligger till grund för den sociala organiseringens form 
och innehåll.  

Människans natur 
Jeffner menar att man kan urskilja materialism och icke-materialism som 
två bakomliggande synsätt i den mångfald av dimensioner som kan ingå i 
en människosyn. Även filosofen Martin Hollis understryker denna distink-
tion i sin bok Models of Man (Hollis 1977, s. 4-5). Han tydliggör skillnaden 
mellan perspektiven och benämner den syn på människan som träder fram i 
det materialistiska perspektivet för den passiva människan (plastic man) och 
den människosyn som träder fram i det icke-materialistiska synsättet för 
den aktiva människan (autonomous man). Jag kommer att använda mig av 
Hollis begrepp som grund för att utveckla antaganden om människans na-
tur (se även Trollestad 1994). Begreppen kommer samtidigt att utvecklas 
med stöd av andra författares idéer.  
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Den aktiva människan 
Idéerna som ligger till grund för antaganden vilka ger uttryck för en aktiv syn 
på människans natur går tillbaka till den grekiska filosofin, bl.a. Platons tan-
kar. En central uppfattning inom denna idétradition är att människans inre
har en central betydelse. Människan kan inte direkt förnimma materiella ting, 
utan endast idéer om dem (Berkeley 1998/1734, s. 103-104). Vi kan endast ha 
kunskap om vår upplevelse av ett föremål, inte föremålet i sig. Världen blir en 
konstruktion av våra sinnesintryck och idéer, vilket innebär att verkligheten 
är bestämd och konstituerad av det mänskliga tänkandet. Detta mer kun-
skapsteoretiska resonemang om att människans inre har en avgörande bety-
delse för att förstå henne kan även leda till mycket intressanta idéer om vad 
som styr och motiverar människan. Hollis menar att en sådan ståndpunkt 
avseende människans natur kan beskrivas på följande sätt:    

The Autonomous Man is to be self-caused and self-explanatory. … The 
neatest way to assert the existence of Autonomous Man is to claim that 
human conduct falls under such concepts of action as imply that it cannot 
be wholly explained by causal laws and conditions. (Hollis 1977, s. 14-15) 

Man tar hänsyn till att det finns en inre sida som kan anför skäl, anledning-
ar och motiv för en handling. Människan är en skapande varelse i den me-
ningen att hon med egen fri vilja och medvetenhet kan påverka och föränd-
ra sin situation. Detta sätt att se på människan förutsätter även en annan 
princip: att människan har ett förnuft, vilket bl.a. innebär att hon på ett 
rationellt sätt kan ta ställning till situationer, handlingar och beslut som 
gäller henne själv, andra människor, djur, artefakter och natur. Människan 
antas ha ett egenvärde, hon är en unik varelse som styrs av en inre vilja, 
drivkraft och motivation samt utvecklas bäst i frihet.  

Mot bakgrund av vad ovan diskuterats menar jag att följande antagan-
den är relevanta för att finna utsagor som ger uttryck för en aktiv syn på 
människan i en framtidsstudie. Människan ses som en skapande och kreativ 
varelse i den meningen att hon med egen fri vilja och medvetenhet kan på-
verka och förändra sin situation. Människan är även en förändringsskapan-
de individ vars handlande styrs av en inre vilja, drivkraft och motivation 
som inte enbart kan förklaras utifrån kausalitet och lagbundenhet.  

Den passiva människan 
Både Jeffners och Hollis framställningar om människans natur refererar till en 
materialistisk idétradition som har anor från grekiska filosofer som Demokri-
tos och Epikuros. Grundidén i denna är att allt består av materia och att alla 
händelser har en orsak och verkan och präglas av lagbundenhet. Det innebär 
bl.a. att människor och djur består av samma substans och att människan 
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inte har någon särställning i naturen; man ser henne bara som mer komplex. I 
linje med detta menar psykologen Burrhus Skinner (1974, s. 33) att både 
människor och djur har liknande typ av nervsystem och är underkastade 
samma lagbundna inlärningsprocesser. Genom att studera hur djur och män-
niskor beter sig i t.ex. en inlärningssituation visade Skinner hur det i miljön 
finns specifika stimuli som ger upphov till särskilda responser. 

When a bit of behavior has the kind of consequences called reinforcing, it 
is more likely to occur again. A positive reinforcer strengthens any beav-
ior that produces it … A negative reinforcer strengthens any behavior 
that reduces or terminates it … (Skinner 1974, s. 46) 

För människan innebär det att ett beteende som ger upphov till önskade 
effekter för individen, t.ex. belöningar, har en tendens att upprepas i lik-
nande situationer, beteendet förstärks. Man kan säga att människan i prin-
cip är styrd av sina genetiska program och erfarenhetens förstärkningsked-
jor. Att människan styrs av yttre förhållanden utgör även enligt Hollis ett 
centralt antagande i en passiv människosyn.

Plastic man is a programmed feedback system, whose inputs, outputs and 
inner workings can be given many interpretations. … Plastic Man is a 
creature in a rational world of cause and effect. (Hollis 1977, s. 5, 11)  

En central tanke i denna idétradition är att människan styrs och motiveras 
av yttre faktorer och att man inte tar någon hänsyn till människans inre, 
d.v.s. hennes vilja, skäl och motiv att handla, vilket är ett centralt antagan-
de i uttrycket för en aktiv människosyn.   

Efter ovanstående resonemang kan följande tankar vara vägledande för 
att finna antaganden som uttrycker en passiv syn på människans natur. 
Människan ses som en varelse bland alla andra i naturen, men hon skiljer 
sig från övriga i fråga om komplexitet. Hon lever i en kausal och determine-
rad värld där beteendet är en produkt av tidigare orsaker. Slutligen styrs 
och motiveras människan av yttre faktorer och stimuli, där orsaker till för-
ändringar finns i omständigheter och sammanhang utanför hennes kontroll, 
t.ex. teknologiska och ekonomiska villkor.   

Sammanfattning  
Antaganden om människans natur har en stor betydelse för hur människor 
och den sociala organisationen kommer att framställas i framtidsstudierna.
Två huvudlinjer kan urskiljas när det gäller den grundläggande uppfatt-
ningen om människans natur: aktiv och passiv. För att ringa in detta kom-
mer jag att utröna om man ser människan som en skapande och kreativ 
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varelse som styrs av en inre motivation och egen vilja att påverka sin situa-
tion som inte enbart kan förklaras utifrån lagbundenheter eller om männi-
skan motiveras och styrs av yttre faktorer i en kausal värld där förändringar 
ligger i omständigheter utanför hennes kontroll.  

Människans handlingar 
Människans handlingar har en central betydelse för hur framtiden kommer 
att bli. Antaganden om vad som ligger till grund för människans handlande 
har framför allt diskuterats inom det filosofiska området (t.ex. Harman 
1977; Tännsjö 2000) och inom politisk teori i statsvetenskap (t.ex. Plant 
1994; Kymlicka 1995). I denna diskussion har särskilt två grundmönster i 
de handlingar som människan gör utkristalliserats: egenintresset och all-
mänintresset. Med allmänintresse avses att människans handling har i såväl 
avsikt som resultat det gemensammas bästa för ögonen. För egenintresset 
gäller då att handlingen har i såväl avsikt som resultat det egna intresset 
som grund.

Allmänintresse  
Som tongivande författare inom denna idétradition finner man framför allt 
den engelske filosofen John Stuart Mill (bl.a. Plant 1994; Tännsjö 2000).
Mill (1987/1863) anser att en människa ska handla så att hon maximerar 
största möjliga lycka för det största möjliga antalet människor.15

The creed which accepts as the foundation of morals utility, or the great-
est happiness principle, holds that actions are right in proportion as they 
tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of 
happiness. By ‘happiness’ is intended pleasure, and the absence of pain; 
by ‘unhappiness’, pain, and the privation of pleasure. (Mill 1987, s. 16-
17) … the utilitarian standard: for that standard is not the agent’s own 
greatest happiness, but the greatest amount of happiness altogether … 
(Mill 1987, s. 21) 

Han anser att människan strävar efter att uppnå lust och undvika smärta; 
denna lust är det enda som är gott i sig själv. De handlingar som då genom-
förs måste enligt Mill värderas utifrån storlek och mängd av de goda de 
leder till. Som bedömningsgrund för att mäta de goda är det enbart relevant 
att ta i beaktande handlingens konsekvenser och resultat. Mill (1987, s. 18)
gör även en kvalitativ skillnad mellan olika typer av lust och hävdar att en 
mindre mängd andlig glädje är bättre än större kroppslig.  

                                                 
15 Detta synsätt brukar även gå under namnet utilitarismen. Utilitarismen kom-

mer från det latinska ordet utilitas, som betyder nytta. 
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It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to 
be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. (Mill 1987, s. 20) 

Istället för lusttillfredsställelse har det inom detta synsätt även utvecklats and-
ra idéer om vad som skall maximeras (Kymlicka 1995, s. 20-27). En av dessa 
innebär att människan ska handla så att största möjliga antalet önskningar 
för största möjliga antalet människor tillfredsställs. Denna önskeuppfyllelse 
betyder att människors lycka ökar i samma mån som hennes preferenser till-
fredsställs. En annan idé om vad som ska maximeras inbegriper självförverk-
ligandet. I detta fall skall man handla så att man maximerar största möjliga 
självförverkligande för största möjliga antalet människor, en form av perfek-
tion skall eftersträvas, t.ex. den goda människan (Tännsjö 2000, s. 29).

Det framgår på ett tydligt sätt att författarna i denna idétradition i första 
hand ger rekommendationer om hur människor bör handla i olika situatio-
ner och inte att beskriva hur människan har handlat. Detta ger uttryck för 
skillnaden mellan ett normativt ställningstagande och ett deskriptivt för-
hållningssätt. Jag ser inte denna distinktion som ett hinder, utan min avsikt 
är att använda insikterna i tanketraditionen som grund för att kunna analy-
sera en framtidsstudie. Därmed kommer jag att ersätta den normativa upp-
maningen bör med antaganden om hur människor har handlat eller förvän-
tas handla i olika situationer.  

Att handla med ett allmänintresse som grund är inte helt oproblematiskt. 
En sådan handling kan även leda till ett av följande utfall för henne själv: 
goda effekter, inga konsekvenser alls eller negativa följder. Principen för all-
mänintresset är att en individ alltid handlar med andra människors bästa för 
ögonen oavsett om det får bra, dåliga eller inga effekter alls för henne själv. 
Drar man resonemanget, om att en människans handlingar skall gynna all-
mänintresset, till sin spets kan det leda till att en människa offrar sitt liv för 
vad som uppfattas som ett allmänintresse. Som tydligt exempel på detta kan 
nämnas martyrer av olika slag, och idag självmordsbombare. Men skälet för 
denna handling, att gynna allmänintresset, uppmärksammar även ett annat 
problem. Vad är skillnaden mellan ett allmänintresse och ett kollektivt egen-
intresse, vars handlingar sägs utföras med allmänintresse som grund? Jag 
återkommer till denna fråga i diskussionen och sammanfattningen nedan.  

Egenintresse 
I litteraturen nämns Hobbes som en av de främsta företrädarna för uppfatt-
ningen att människan handlar med egenintresset som grund (Östberg 1986;
Plant 1994; Tännsjö 2000).16 Hobbes (1968) menar att människan i grund 

                                                 
16 För en fördjupad diskussion om begreppet etisk egoism se Östbergs avhand-

ling Self and Others. A Study of Ethical Egoism (Östberg 1986).
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och botten är egoistisk och handlar utifrån sin självbevarelsedrift – att strä-
va efter makt.   

So that in the first place, I put for a generall inclination of all mankind, a 
perpetuall and restlesse desire of Power, that ceaseth onely in death. And 
the cause of this, is not alwayes that a man hopes for a more intensive 
delight, than he has already attained to; or that he cannot be content 
with a moderate power: but because he assure the power and means to 
live well, which he hath present, without the acquisition of more. (Hob-
bes 1968, s. 161)  

Det ligger i människans natur att handla så att hennes egna intressen till-
fredsställs. Hobbes menar att det är en fråga för människan att skapa förut-
sättningar för att tillskansa sig medel för att överleva och att kunna leva ett 
gott liv. Människan skall handla så att hennes liv blir så bra som möjligt, 
vilket innebär att hon i princip inte har några förpliktelser mot någon an-
nan än sig själv. Det finns även biologiska skolor som hävdar att strävan för 
varje levande varelse är den egna organismens överlevnad (Hylland Eriksen 
och Hessen 2000, s. 74-93). I detta antagande ligger idéer om den reproduk-
tiva framgången och spridningen av generna som grund för de biologiska 
varelsernas motiv till handlingar.  

Grundtanken i denna idétradition är att människan alltid väljer den 
handling som hon anser är bäst för henne själv. På ett liknande sätt som i 
föregående förhållningssätt, allmänintresset, kan man säga att varje männi-
ska ska handla på ett sådant sätt att hon maximerar sitt eget välbefinnande, 
sin egen preferenstillfredsställelse eller sitt självförverkligande. På samma 
sätt som gjordes ovan under rubriken allmänintresset kommer i fortsätt-
ningen den normativa uppmaningen bör ersättas med antaganden om vad 
människor har gjort eller förväntas göra i olika situationer.  

En handling som görs med egenintresset som grund är inte heller helt 
oproblematisk. Handlingar som en människa gör för att gynna sig själv kan 
samtidigt leda till goda konsekvenser, ingen effekt alls eller negativa konse-
kvenser för andra människor. En person som strävar efter sin egen nytta 
kommer följaktligen att söka fördelar oavsett om det leder till bra, dåliga 
eller inga konsekvenser alls för andra människor.  

En diskussion om egenintresset måste också beröra den människosyn 
som oftast förekommer i det marknadsekonomiska tänkandet (Hylland 
Eriksen och Hessen 2000, s. 94-105). I dessa sammanhang ses människan 
överlag som en ”Homo Economicus”, vilket innebär att hon är en rationellt 
tänkande och kalkylerande nyttomaximerande varelse som agerar enbart 
med det egna intresset som grund; utan någon direkt hänsyn till andra 
människors behov eller önskningar. Från Adam Smith (2000/1776) och 
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framåt har emellertid hävdats att det marknadsekonomiska systemet, under 
vissa förutsättningar, innebär att egenintresset hos ”Homo Economicus” 
även leder till att allmänintresset uppfylles. Detta är teorin om den ”osynli-
ga handen”, som jag återkommer till nedan.  

Diskussion och sammanfattning 
En viktig begreppsfråga som togs upp ovan är relationen mellan ett allmänin-
tresse och ett kollektivt egenintresse. Mot bakgrund av vad som sagts ovan 
kommer alla handlingar som en människa gör med motivet att det gynnar 
henne själv definieras som ett egenintresse. Det innebär att övriga handlingar 
kommer att tolkas som ett allmänintresse. Men en oklarhet kan uppkomma 
om en individ handlar med allmänintresse som grund och man inte klart kan 
avgöra om motivet gäller samtliga människor eller för en avgränsad grupp. 
För att skapa tydlighet i detta menar jag att handlingar med motivet att gyn-
na största möjliga antalet människor inom alla kollektiv kommer att kallas 
för allmänintresse. Handlingar som en människa gör för att gynna en mindre 
grupp eller ett kollektiv kommer jag att kalla för ett särintresse.

Det bör även noteras att människors handlingar som antas ha ett all-
mänintresse eller brett särintresse som grund även kan leda till stora umbä-
randen och omfattande svårigheter för andra personer. Det finns tydliga 
historiska exempel när makthavare menar att de handlar med allmänintres-
set som grund, samtidigt som deras agerande får ödesdigra konsekvenser 
för vissa grupper i samhället. Som exempel kan nämnas ledare som resone-
rar och handlar med grund i kollektivets namn t.ex. i nationens, rasens eller 
klassens intressen. 

Avsikten med detta avsnitt har varit att skapa ett verktyg som kan an-
vändas för att undersöka om antaganden avseende människans handlingar i 
en framtidsstudie baseras på egenintresse, allmänintresse eller särintresse. I 
förstnämnda fallet kan man säga att varje människa antas handla på ett 
sådant sätt att hon maximerar sitt eget välbefinnande, sin egen preferenstill-
fredsställelse eller sitt självförverkligande. I andra fallet förväntas männi-
skan handla för att maximera andras välbefinnande, preferenstillfredsstäl-
lelse etc. I tredje fallet förmodas människan handla för att maximera det 
avgränsade kollektivets välbefinnande etc. Det bör betonas att motivet för 
en handling kan vara svårt att tydliggöra: den har ofta inslag av flera av de 
tre ovannämnda skälen som grund.  
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Samhällssyn och människosyn hänger samman 
Vi har redan sett hur försöken att isolera människans natur och särskilt 
hennes handlingar från deras sociala kontext stöter på svårigheter. Exem-
pelvis möter vi redan hos Hobbes en mycket tydlig koppling mellan en 
människosyn och de egenskaper som samhället har eller borde ha. För den 
kommande analysen anser jag att ytterligare några synpunkter kring denna 
fråga bör tillföras, vilket sker i detta delavsnitt. 

Ekonomin, samhället och människan 
I tidigare avsnitt i detta kapitel har jag identifierat ett par huvuddrag i synen 
på samhällets grundläggande karaktär. På ett liknande sätt har jag sökt 
efter några huvudpunkter i människosynen. Där söker jag utröna vad som 
antas vara människans ”sanna” natur, och urskiljer en spänning mellan den 
aktiva och passiva människosynen. Vad gäller människans handlingar skil-
jer jag på om människan anses driven av ett egenintresse i sina handlingar, 
om hon avser att främja ett allmänintresse eller gynna ett särintresse. Att 
detta inte nödvändigtvis betyder att den som följer egenintresset i verklighe-
ten motverkar ett allmänintresse noterade jag ovan. 

Den sistnämnda tankegången spelar stor roll särskilt inom ekonomisk 
teori och när analyser och framtidsbedömningar görs av ekonomiska för-
hållanden. Från den teoretiska genomgången står klart att det kan finnas ett 
nära (men därmed inte okomplicerat) samband mellan människosyn och 
samhällssyn. Tillämpat på ekonomiska förhållanden har detta samband, 
åtminstone sedan 1700-talets slut och framväxten av den moderna industri-
kapitalismen, utförligt diskuterats i den vetenskapliga litteraturen (liksom i 
politik och allmän debatt). De ståndpunkter som jag här skall påminna om 
är fortfarande till stora delar kontroversiella, men visar också på att förhål-
landet mellan å ena sidan människans natur och det mänskliga handlandets 
drivkrafter, å den andra samhällets utveckling och egenskaper, har upp-
märksammats och blivit till en del av vårt gemensamma idéarv. Det är alltså 
inte överraskande om tankar och resonemang som färgats av den ekono-
miska sektorns särskilda diskussion dyker upp i det empiriska materialet: 
särskilt vad gäller Ericsson som lever i en miljö där ekonomiska förutsätt-
ningar spelar en helt central roll, men också i analysen av Försvarsmaktens 
framtid och dess långsiktiga förutsättningar. 

Egoism, klasskamp och konflikt 
I den ena polen finns, precis som jag skisserat ovan, föreställningen om att 
samhället, inklusive det ekonomiska livet, är en kamp mellan aktörer med 
motstridiga intressen. Hobbes betonar det kompromisslösa egenintresset 
hos aktörerna i samhället. Marx analyserar konflikterna i termer av klass, 
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och hänför dem till motsättningen mellan arbete och kapital. Jag behöver 
inte upprepa detta här. I båda fallen igenkänns den ”naturliga” förbindelsen 
mellan människosyn och samhällssyn. Människan strävar efter sina egna 
intressen, och då blir det konflikt. För att samhället alls skall fungera krävs 
enligt Hobbes att makten avstås (eller tvingas) av de enskilda för att något 
slags allmänintresse skall kunna främjas. Marx hävdar att så länge motsätt-
ningen mellan arbete och kapital består så består också konflikten. (Möjli-
gen kan man urskilja en öppning till en mer positiv människosyn hos Marx, 
nämligen att arbetarklassen skulle vara kapabel att gemensamt och solida-
riskt kämpa för bättre förhållanden: i så fall ett särintresse men med tydliga 
inslag av allmänintresse.) I huvudsak renodlas i marxistisk litteratur kon-
fliktperspektivet på olika nivåer inom det ekonomiska livet: från lönekon-
flikter på en enskild arbetsplats till globala konflikter mellan industriellt 
utvecklade länder och u-länder. 

Konkurrensen och den ”osynliga handen” 
Vad gäller förbindelsen mellan samhällssyn och människosyn representeras 
den intressantaste och mest paradoxala hållningen av teorin om den ”osynli-
ga handen”. I en ekonomi där var och en fullföljer sitt egenintresse (och har 
möjlighet att göra det, exempelvis sätta priser och etablera nya företag) så 
kommer också enligt denna teori samtidigt det allmänna bästa att främjas. 

As every individual, therefore, endeavours as much as he can both to 
employ his capital in the support of domestic industry, and so to direct 
that industry that its produce may be of the greatest value; every individ-
ual necessarily labours to render the annual revenue of the society as 
great as he can. He generally, indeed, neither intends to promote to the 
public interest, nor knows how much he is promoting it. By preferring 
the support of domestic to that of foreign industry, he intends only his 
own security; and by directing that industry in such a manner as its pro-
duce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is 
in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an 
end which was no part of his intention. By pursuing his own interest he 
frequently promotes that of the society more effectually than when he 
really intends to promote it. (Smith 2000, s. 484-485) 

Den tankegång som koncentreras i detta stycke från Adam Smiths The We-
alth of Nations har haft en mycket stor betydelse såväl politiskt som veten-
skapligt. Vi kan här bortse från ytliga och maktpolitiska uttolkningar, men 
noterar ändå att den egoistiska drivkraften, egenintresset, av många intelli-
genta och grundliga skribenter kan hävdas leda till goda resultat för allmän-
intresset (givet att det råder en rättvis konkurrens på den ekonomiska are-
nan). I grunden bygger alltså denna samhällsbild (eller i varje fall delbilden 



98

av den ekonomiska sektorn) på att människans handlingar präglas av egen-
intresset. Det kan dock påpekas att Smith själv, skolad i moralfilosofi, kän-
de viss oro för vad som skulle hända om egenintresset fick alltför stort ge-
nomslag. Återhållande faktorer – han nämner själv religionen och ”det 
allmänna ogillandet” – var nödvändiga för att inte egenintresse och konkur-
rens skulle urarta.17 Som nämnts finns ett stort antal variationer på teman 
som konkurrens, drivkrafter och konsensus/konflikt i litteraturen om mo-
derna ekonomier. Två av dessa skall kort beröras. 

Schumpeter och den kreativa förstörelsen 
Ekonomen Joseph Schumpeter var i princip en förespråkare för den moderna 
kapitalismen. Men han har bidragit till kritiskt tänkande om modern ekono-
mi på flera djupgående sätt. Det som intresserar oss här är två, nära sam-
manhängande, tankar om drivkrafter, människa och samhälle. Den ena är 
Schumpeters (1943, kapitel XIII) oro att kapitalismen som den i verkligheten 
fungerar gör sig själv impopulär. Drivkrafterna är egenintresse och girighet, 
och de framträder med all önskvärd tydlighet i dagsläget. Schumpeter kom-
mer alltså här i närheten av Marx (teoretiskt helt annorlunda uppbyggda) 
påstående om en konflikt mellan klasser, åtminstone på kort sikt. Ett besläk-
tat tema som med stor kraft bearbetats av Schumpeter är sambandet mellan 
(kapitalistisk) ekonomi och teknisk utveckling. En väl fungerande ekonomi 
förmår ta tillvara nya tekniska möjligheter (innovationer), erbjuda dem på 
marknaden och bidra till en allmänt sett högre ekonomisk nivå. Men det 
sker, noterar Schumpeter (1943, kapitel VII), till priset av att teknik (särskilt 
produktionsanläggningar) som tekniskt sett är fullt brukbar och även kan 
generera vinst, ändå av den ekonomiska logiken förkastas och ersätts av ny. 
Detta för allmänheten och de arbetande ofta stötande förhållande kallar 
Schumpeter (1943, s. 83) för ”skapande förstörelse” (”creative destruction”). 

Företag i konkurrenssamhället: transaktionskostnader och samarbete 
Utifrån en konsekvent syn på egenintresset som drivkraft i ekonomin blir 
det inte helt lätt att förstå hur företag, till och med stora företag och kon-
cerner, kan uppstå. Det kan ju tyckas att om varje individ, liksom grupper, 
avdelningar eller firmor, ständigt ”strävar efter sin egen vinst” så skulle 
några varaktiga organisationer inom det ekonomiska området aldrig existe-
ra. Eftersom det veterligen gör det måste det finnas någon förklaring. Ligger 
denna i att enskilda trots allt vill främja ett allmänintresse, låt vara begrän-
sat till det egna företaget (ett särintresse), och förbli detta troget trots att 
gräset kan se grönare ut på andra sidan staketet? Så har en del författare 
                                                 
17 För en modern teoretisk och empirisk uttolkning av detta tema, se Amitai 

Etzioni The Moral Dimension: Toward a New Economics (1988).
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resonerat, inte minst inom det stora och växande ämnet företagsekonomi 
(business administration).

Inom den mer ”hårdkokta” tradition som utgör huvudfåran inom natio-
nalekonomi och går tillbaka till Adam Smith har man mindre gärna velat ge 
upp grundantagandet om egenintresset, vinsten och konkurrensen som 
drivkrafter. I stället har man påpekat att det finns tekniska (och därmed 
ekonomiska) skäl att hålla ihop större enheter. Att utveckla en industriell 
process, en ny personbil eller ett dataprogram är inte möjligt utan samver-
kan. Men när denna uppgift väl är genomförd, kan då inte arbetslag, labo-
ratorier och underleverantörsrelationer lösas upp och omförhandlas? Men 
här kommer då den viktiga tanken om transaktionskostnader in. Det kostar 
tid och pengar att etablera samarbeten, och ibland har också teknisk ut-
rustning anskaffats som skulle bli värdelös om samarbetet bryts upp. En 
existerande organisation har också samlat kunskaper som det skulle kosta 
mycket pengar att återskapa. ”Information” och överblick är inte gratis, 
utan utgör en viktig del av transaktionskostnaderna. Även subtila saker som 
”tillit” tar tid att bygga upp och har därför sitt pris. Flera författare har 
utvecklat dessa och liknande tankar; om en av dem skall nämnas är det 
kanske Yale-professorn Oliver Williamson (1986).

Vi möter alltså, t.ex. hos Williamson, en mekanism som är mindre gene-
rell och radikal än den ”osynliga handen”. Men liksom denna förklarar den 
hur en grad av samverkan och harmoni kan iakttas i det ekonomiska livet, 
trots att det grundläggande värdet förutsätts vara konkurrens (”allas kamp 
mot alla”) och det basala antagandet är att människan handlar enbart i sitt 
eget intresse.  

Sammanfattning 
I den svåra frågan om konflikt eller konsensus, kopplad till människans 
natur och drivkraften till hennes handlingar, kan den empiriska analysen 
kompletteras med några stödjepunkter enligt ovan. I en ytterkant ligger 
fortfarande Marx (och Hobbes) som företräder ett rent konfliktperspektiv
och en människa inställd på egenintresset. I en annan riktning ligger Adam 
Smith eller snarare renodlingen av tanken på den ”osynliga handen”: under 
”rätt” samhällsförhållanden kan egoistiska drivkrafter leda till förverkli-
gandet av det allmännas bästa. Någonstans mellan dessa finns Schumpeters 
tanke att kapitalismen tvingas ”förstöra” teknik och göra sig allmänt impo-
pulär, trots att detta i längden borde förverkliga det allmännas bästa: ”crea-
tive destruction”. Teorier för företaget baserade på transaktionskostnader, 
slutligen, förklarar att trots konkurrensen så kan det finnas goda tekniska 
och ekonomiska skäl att hålla ihop företag och koncerner: att samarbeta i 
stället för att konkurrera till varje pris. 
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Antaganden om teknik 

Ur en rik forskningstradition… 
Detta avsnitt handlar om att analysera antaganden om teknik i ett empiriskt 
material. Syftet är (liksom i hela boken) att tillvägagångssättet skall vara 
användbart för förståelse av framtidsstudier som är utarbetade för stora 
organisationers långsiktiga planering. Mina analysdimensioner och begrepp 
motiveras och berikas nedan genom att jag påminner om författare som 
varit tongivande inom samhällsvetenskaplig och filosofisk teknikforskning.  

Forskning om teknik med samhällsvetenskaplig, filosofisk eller kulturve-
tenskaplig utgångspunkt är av sent datum.18 Detta är en smula anmärk-
ningsvärt. Den västerländska civilisationens utveckling har ju i hög grad 
påverkats av teknik i olika former (se Mumford 1984/1934). Teknik är en 
integrerad del i människans liv och samhällets verksamheter i en sådan om-
fattning att vi med svårighet skulle klara oss utan den. Teknik kan därmed 
ses som ett samhälleligt fenomen som har djupa rötter i historien och som 
kommer att påverka framtiden på ett konkret och omfattande sätt.  

För att kunna tolka och förklara detta fenomen har det under de två till 
tre senaste decennierna utvecklats ett flertal inriktningar inom det samhälls-
vetenskapliga, teknikteoretiska fältet. Man kan översiktligt beskriva den 
som en del av det breda forskningsfältet ”Science and Technology Studies” 
(STS).19 I detta har ”technology” i viss mån varit den fattiga kusinen, men 
under de senaste tre decennierna kan man se att samhällsvetenskapliga stu-
dier av just teknik vuxit sig mycket starkare. Samtidigt har hopkopplingen 
”Science and Technology” kommit att ifrågasättas och teknikens särskilda 
samhällsroll starkare betonats. Den teoretiska utvecklingen inom teknikfäl-
tet kommer dock inte att beröras i detta arbete. Skälet för detta anfördes i 
början på detta kapitel.  

För min kommande analys som skall ringa in en tekniksyn i framtidsstudi-
er kommer tre faktorer att vara dominerande.20 För det första väljer jag att 
undersöka uppfattningen om teknikens utveckling och styrning. För det and-
ra väljs teknikens användning och konsekvenser. För det tredje kommer jag 
att pröva en analys som tydliggör synen på teknikens ”egentliga karaktär”: 
jag kallar den teknikens metafysik. De valda analysriktningarna bygger på 
grundläggande och allmänna antaganden – utan att vara bundna till en speci-
fik teknikteori – om hur tekniken kommer att uppfattas, utformas, utvecklas, 
användas och vilka konsekvenser den kan leda till i en möjlig framtid. 

                                                 
18 För en översikt se bl.a. Jasanoff m.fl. eds. Handbook of Science and Tech-

nology Studies (1995).
19 Ibland också uttolkat Science, Technology and Society. 
20 För en förstudie beträffande begreppet tekniksyn se Ehliasson (1999).
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Först bör något sägas om begreppet teknik och hur jag använder det. 
Ordet teknik kommer från det grekiska ordet techne, som betyder konst 
eller färdighet. Nordin (1983, s. 7) noterar att många gör en distinktion 
mellan teknik och teknologi, där det förra står för den tekniska handlingen, 
processen eller tinget och det senare avser teknisk forskning eller kunskap 
om teknik. I detta arbete görs ingen skillnad mellan begreppen teknik och 
teknologi, de kommer (liksom numera i det allmänna språkbruket) att an-
vändas mer eller mindre synonymt. Teknik kan även syfta på ett system,
inte sällan ett sociotekniskt system, bestående av ett flertal element vars 
syfte är att uppfylla ett specifikt mål (för en översikt se Ingelstam 2002,
kapitel 4 och 7). Sålunda kan teknik syfta på (1) en artefakt, som ett verktyg 
eller en maskin. Men det kan också gälla (2) en mental konstruktion, som 
en metod, rutin, teori eller ett tillvägagångssätt. Men innebörden kan också 
vara (3) ett system bestående av en mängd identifierbara objekt – vilket kan 
vara sammansatt av fysiska objekt, mentala konstruktioner och mänskliga 
aktörer – som är inbördes relaterade till varandra genom ömsesidiga sam-
band och avgränsade från en omgivning.  

Teknikens utveckling och styrning  
Inom den samhällsvetenskapliga och filosofiska forskningen kring teknik 
framträder ett antal föreställningar om vad som styr teknikens utveckling. 
En av dessa uppfattningar anför teknikhistorikern Lewis Mumford i ett 
klassiskt arbete (1984). 

Vad människan har skapat kan människan förstöra; och vad hon kan för-
störa kan hon också göra om efter ett annat mönster. (Mumford 1984, s. 
12) … Tekniken och civilisationen, tagna som helhet, är resultatet av 
mänskliga val, böjelser och strävanden, medvetna såväl som omedvetna, 
ofta irrationella när de synes vara som mest objektiva och vetenskapliga: 
men även när de inte står under medvetandets kontroll är de dock inte nå-
got utommänskligt. Väljandet framträder i samhället som små justeringar 
och avgöranden från det ena ögonblicket till det andra lika väl som i stora 
dramatiska strider; och den, som förnekar det mänskliga valets roll i ma-
skinens utveckling, avslöjar bara sin oförmåga att iaktta kumulativa effek-
ter innan de sammanknippas så tätt, att de framstår som ett alltigenom ytt-
re och opersonligt skeende. (Mumford 1984, s. 15) 

Mumford betonar att människan styr teknikens utveckling. Men all teknik 
som utvecklas slår inte igenom direkt utan begränsas av en tröghet i männi-
skans tankestruktur och att den följer gamla mönster (Mumford 1984, s. 
201). Tekniken utvecklas inte på ett linjärt och enkelt sätt utan i ett kompli-
cerat förlopp mellan människans behov och teknikens uppfinningar, an-
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vändning och konsekvenser (Mumford 1984, s. 252). Mumford (1984, s. 
221) anser även att man måste ta i beaktande gamla maktstrukturer för att 
förstå hur en ny teknik designas, produceras och används. Det betyder att 
en ny teknik är beroende av dels de gamla etablerade maktstrukturerna, 
dels de nya maktstrukturerna som växer fram. På liknande sätt menar stats-
vetaren Langdon Winner (1980) att teknikens avsikt, konstruktion och an-
vändning är politiskt laddad eftersom den är inbäddad i sociala och eko-
nomiska system.  

… we noticed ways in which specific features in the design or arrange-
ment of a device or system could provide a convenient means of estab-
lishing patterns of power and authority in a given setting. … It is pre-
cisely because they are flexible that their consequences for society must 
be understood with reference to the social actors able to influence which 
designs and arrangements are chosen. … we examined ways in which the 
intractable properties of certain kinds of technology are strongly, perhaps 
unavoidably, linked to particular institutionalized patterns of power and 
authority. (Winner 1980, s. 134). 

Ovanstående resonemang innebär att en teknikens design, konstruktion och 
användning etablerar mönster av makt och auktoritet. I nära anslutning till 
denna tankegång kommer i föreliggande arbete endast att pekas ut vilka 
aktörer som, i det empiriska materialet, tillskrivs makt när det gäller tekni-
kens avsikt, design och användning. Sammantaget kan man konstatera att 
författarna understryker människans vilja och val beträffande teknikens 
uppkomst, styrning och utveckling.  

Mumford betonar vidare i citatet ovan att även om människan styr tek-
nikens utveckling kan dessa val och handlingar leda till omedvetna och oa-
nade konsekvenser. Även Winner (1977, s. 88-100) menar att beslut om 
teknik som fattas av människor på olika nivåer, mer eller mindre oberoende 
av varandra, kan leda till att ingen egentligen vet vilka konsekvenser eller 
effekter besluten får på längre sikt. Denna osäkerhet kan leda till att tekni-
ken ses som okontrollerbar och enligt Winner bidra till uppfattningen att 
teknologin upplevs som omöjlig att styra.  

Uppfattningen att människan styr teknikutvecklingen har framför allt 
utmanats av den franske sociologen Jacques Ellul (1964). Han skriver att: 

In our technological society, technique is the totality of methods rationally 
arrived at and having absolute efficiency (for a given stage of development) 
in every field of human activity. (Ellul 1964, s. xxv) … Technique has be-
come autonomous; it has fashioned an omnivorous world which obeys its 
own laws and which has renounced all tradition. (Ellul 1964, s. 14) … 
Technique obeys its own specific laws, as every machine obeys laws. Each 
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element of the technical complex follows certain laws determined by its re-
lations with the other elements, and these laws are internal to the system 
and in no way influenced by external factors. It is not a question of causing 
the human being to disappear, but of making him capitulate, of inducing 
him to accommodate himself to techniques and not to experience personal 
feelings and reactions. (Ellul 1964, s. 137-138) 

Ellul anser att människan inte styr tekniken, utan tekniken är autonom och 
följer sina egna interna lagar, regler och principer, vilka i huvudsak baseras 
på rationalitet och effektivitet. Dessa uttalanden av Ellul kan man tolka 
som att det är teknologin i sig som orsakar den sociala förändringen och 
inte några andra krafter. Följer man detta resonemang bestäms den tekno-
logiska utvecklingen utan social eller kulturell påverkan och utan hänsyn till 
människans önskningar eller värderingar.  

Sammanfattningsvis kommer jag att använda mig av de två synsätten för 
att undersöka vilka antaganden om teknikens styrning och utveckling som 
kan utläsas i en framtidsstudie. Med det första avses att människan styr 
tekniken, även om tekniken leder till oavsedda konsekvenser och upplevs 
som ostyrbar.21 I detta fall är jag även intresserad av att utröna vem eller 
vilka de styrande aktörerna är. Med det andra förhållningssättet menas att 
tekniken är autonom och följer sina egna regler och lagar.

Teknikens användning och konsekvenser 
En omfattande debatt har förts både inom och utom det samhällsvetenskapli-
ga teknikfältet avseende teknikens användning och konsekvenser (Mumford 
1984; von Wright 1993). Genom att människan använder teknik och tekno-
logier som en integrerad del i sitt liv och arbete har detta skapat ett nytt sätt 
för henne att vara, uppfatta och uppleva tillvaron. I diskussionen om tekni-
kens användning och konsekvenser identifierar ”Science, Technology and 
Society”-forskaren Ian Barbour (1993) tre grundläggande förhållningssätt.22

Throughout modern history, technological developments have been en-
thusiastically welcomed because of their potential for liberating us from 
hunger, disease, and poverty. Technology has been celebrated as the 

                                                 
21 Det bör även noteras att när de nämnda författarna använder sig av begrep-

pet människa kan det ges tre olika innebörder. För det första ses det som ett 
allmänt begrepp som inbegriper alla människor, för det andra används det 
för att beskriva en grupp eller en organisation vilken har makt att kunna 
genomföra beslut och för det tredje innefattar det enskilda människor som 
genom olika handlingar kan påverka teknikens utveckling.  

22 Även ”Science, Technology and Society”-forskaren Carl Mitcham (1994, s. 
298) urskiljer tre liknande förhållningssätt. 
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source of material progress and human fulfilment. (Barbour 1993, s. 4) 
… At the opposite extreme are the critics of modern technology who see 
it as a threat to authentic human life. We will confine ourselves here to 
criticism of the human rather than environmental consequences of tech-
nology. (Barbour 1993, s. 10) … A third basic position holds that tech-
nology is neither inherently good nor inherently evil but is an ambiguous 
instrument of power whose consequences depend on its social context. 
(Barbour 1993, s. 15)  

Den första idétradition som Barbour (1993) identifierar menar att teknikens 
användning och konsekvenser leder till positiva effekter för människan och 
samhället.

New drugs, better medical attention, and improved sanitation and nutri-
tion have more than doubled the average life span in industrial nations 
within the past century. Machines have released us from much of the 
backbreaking labour that in pervious ages absorbed most of people’s time 
and energy. Material progress represents liberation from tyranny of nature. 
… Individual choice has a wider scope today than ever before because 
technology has produced new options not previously available and a 
greater range of products and services. … Increases in productivity have 
led to shorter working hours. Computers and automation hold the promise 
of eliminating much of the monotonous work typical of earlier industrial-
ism. … With new forms of transportation, one can in a few hours travel to 
distant cities that once took months to reach. With electronic technologies 
(radio, television, computer networks, and so on), the speed range, and 
scoop of communications have vastly increased. (Barbour 1993, s. 4-5) 

Innebörden i denna uppfattning är att teknik har tjänat mänskliga syften 
genom att den skapat gynnsamma förutsättningar för människans hela lev-
nadsvillkor, allt från arbete, livslängd, materiell standard och fritid till öka-
de möjligheter att leva ett fritt och självständigt liv. De exempel som Bar-
bour nämner tydliggör en positiv uppfattning avseende tekniken i sig, dess 
användning och konsekvenser.  

Det andra förhållningssätt som Barbour (1993) nämner betonar teknikens 
negativa konsekvenser och effekter för människan, samhället och naturen.  

The worker becomes the servant of the machine, adjusting to its schedule 
and tempo, adapting to its requirements. … Relationships in a techno-
logical society are specialized and functional. Genuine community and 
interpersonal interaction are threatened when people feel like cogs in a 
well-oiled machine. … Separate technologies form an interlocking sys-
tem, a total, mutually reinforcing network that seems to lead a life of its 
own. “Runaway technology” is said to be like a vehicle out of control, 
with a momentum that cannot be stopped. (Barbour 1993, s. 10-11) 
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Förutom att människans liv mekaniseras, friheten minskas, hon blir aliene-
rad från sitt arbete och sig själv leder teknikens användning och konsekven-
ser till en omfattande påverkan på naturen (t.ex. Lidskog m.fl. 1997).
Grundtanken i detta perspektiv är att människan mer eller mindre har tap-
pat kontrollen över tekniken och hon har inte förmåga eller kunskap att 
kunna förstå dels teknikens omfattning och effekt på hennes liv, dels tekni-
kens oförutsedda och oavsiktliga konsekvenser för människan, samhället 
och naturen. Människan har åstadkommit en miljö som hon inte är skapad 
för att leva i, vilket har lett till en alienering av människan från sig själv och 
från naturen. Sammantaget uttrycks en negativ uppfattning avseende tekni-
ken i sig, dess användning och konsekvenser.

Barbour (1993) urskiljer även ett tredje förhållningssätt att uppfatta tek-
nikens användning och konsekvenser. I detta perspektiv ses teknik som:  

… an ambiguous instrument of power whose consequences depend on its 
social context. … Technologies are social constructions, and are seldom 
neutral because particular purposes are already built into their design. 
Alternative purpose would lead to alternative designs. Yet most designs 
allow some choice as to how they are deployed. (Barbour 1993, s. 15) 

Med detta menar Barbour att tekniken kan uppfattas som tvetydig. Den 
sociala kontext där den designas och används är såväl en arena för som ett 
resultat av maktutövning. Beträffande teknikens ambivalens är det aktörer-
nas tolkning och användning av den i en specifik kontext som avgör om 
tekniken skall bedömas som negativ eller positiv. Innebörden i det ambiva-
lenta förhållningssättet är att teknik kan tolkas på helt olika och diametralt 
skilda sätt beroende på vilken social aktör som designar, producerar och 
använder den. Med grund i den maktstruktur som visar sig i den sociala 
kontexten har detta synsätt såväl en negativ som en positiv uppfattning 
avseende tekniken i sig, dess användning och konsekvenser.

Med de tre nämnda förhållningssätten som grund kommer jag i fram-
tidsstudierna att utröna vilka konsekvenser teknik antas få för människan, 
samhället och naturen: positiva, negativa eller ambivalenta.  

Teknikens metafysik  
Ett flertal författare har diskuterat teknikens metafysik (d.v.s. teknikens 
väsen, varande, existens eller yttersta grund) med olika utgångspunkter, 
inriktningar, syften och perspektiv (t.ex. Heidegger 1974/1953; Ellul 1964;
Mumford 1967; Winner 1977; von Wright 1986, 1993; Mitcham 1994). I 
litteraturen finns både tydliga teoretiska ståndpunkter och syntetiserande 
resonemang kring teknikens metafysik. Med stöd i denna litteratur kommer 
jag att utveckla ett antal enkla dimensioner som skall användas för att un-
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dersöka antaganden om teknikens metafysik i ett empiriskt material. Den 
första dimensionen tydliggör om tekniken ses som naturlig eller artificiell, 
och den andra om teknikens metafysik finner sin grund i det moderna eller 
det traditionella/antika förhållningssättet. Motivet att välja dessa dimensio-
ner är att den tidigare nämnda fokuserar fundamentala tankar om tekni-
kens väsen och varande och den senare nämnda visar på två centrala idé-
traditioner i västvärldens utveckling.  

Med det naturliga tankesättet menar jag att människan ser sig som en 
del av en levande och organisk natur. En central tanke i detta synsätt åter-
finns i den grekiska vetenskapen som: 

… försökte att i naturens förnuftiga ordning urskilja en norm för en rimlig 
samhällsordning, att finna måttstockar för det goda livet och samtidigt 
gränser som människan inte ostraffat kunde överstiga. … Också kineserna 
ansåg att de principer som styr naturens skeenden var normer för en för-
ståndig reglering av mänskliga angelägenheter. (von Wright 1993, s. 68) 

Människan lever som en del av naturen och inrättar sig efter dess överord-
nande principer genom att se naturen som ett ideal och leva i enlighet med 
dess regler (von Wright 1986, s. 25-26). I detta förhållningssätt kan tekni-
ken ses som ett naturligt fenomen som används i enlighet med naturens 
principer. Det är naturens lagar om jämvikt och balans som utgör idealet 
och föredömet för teknikens design, utveckling och användning.  

Med det artificiella synsättet menar jag att tekniken ses som konstrue-
rad, konstgjord och tillverkad. Ellul (1964) som är en tongivande företräda-
re för detta sätt att se på teknik slår fast att: 

Technique is opposed to nature. Art, artifice, artificial: technique as art is 
the creation of an artificial system. … The world that is being created by 
the accumulation of technical means is an artificial world and hence 
radically different from the natural world. (Ellul 1964, s. 79) 

Han menar att tekniken är väsensskild från naturen och skapar en konstru-
erad och artificiell värld som skiljer sig starkt från den naturliga världen. 
Teknikens grundprinciper kännetecknas av rationalitet och effektivitet, vil-
ket bl.a. innebär att fokus och intresse riktas mot det mätbara, mekaniska, 
kvantifierbara och produktiva. En konsekvens av detta förhållningssätt är 
att teknikens grundsatser kommer att prioriteras före andra värden inom 
samtliga områden där den verkar. Det är teknikens regler och principer om 
rationalitet och effektivitet som är förebilden och idealet för teknikens kon-
struktion, utveckling och användning.  
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Med det moderna förhållningssättet avser jag att människan, samhället 
och tekniken utvecklas och strävar mot tillväxt, framåtskridande och fram-
steg inom i princip alla områden (von Wright 1993, s. 47). Den bakomlig-
gande tanken i detta synsätt är bl.a.: 

… den klassiska moderniteten, med dess tro på en era av linjära och 
oändliga framsteg för den frigjorda människan. (von Wright 1993, s. 39) 

I detta förhållningssätt blir framåtskridande och utveckling ett mål i sig och 
sätts inte i relation till eller behöver legitimeras av moraliska eller politiska 
värden. Det innebär att de framsteg som görs och den tillväxt som sker 
inom teknikområdet inte behöver ses som medel att nå ett mål, utan blir ett 
mål i sig (von Wright 1993, s. 42). Grundtanken är att om någon form av 
teknik kan utvecklas så bör man i framstegets och framåtskridandets namn 
realisera den – teknikutveckling sker för teknikutvecklingens skull. Denna 
inställning har kallats för ”det teknologiska imperativet” (von Wright 1986,
s. 138-139,144). Inom det moderna förhållningssättet menar man ofta att 
teknik kan lösa alla problem, även sådana som orsakats av tekniken själv.  

I det traditionella/antika perspektivet betonas etiken och estetikens roll för 
människan, samhället, naturen och tekniken. Beträffande teknikens kon-
struktion och användning föreslår Winner (1977) att:  

… we return to the original understanding of technology as a means that, 
like all other means available to us, must only be employed with a fully 
informed sense of what is appropriate. Here, the ancients knew, was the 
meeting point at which ethics, politics, and technics came together. 
(Winner 1977, s. 327) 

Människan skall inte skapa och utveckla teknik bara för att hon kan göra 
det, utan hon måste undersöka vilket mål som skall uppnås och om det är 
moraliskt riktigt att utveckla och använda teknik. Fokus bör därmed riktas 
mot vad som kan värderas som rätt och fel, bra och dåligt, ont och gott, 
vackert och fult, rättvist och orättvist o.s.v. Det är etik, estetik, värden och 
känsla som är vägledande för ett mänskligt handlande, samhällets beslut 
och teknikens design, resultat och användning. I detta förhållningssätt be-
tonas betydelsen av att värderingar och teknik samverkar för att kunna 
sätta mål som är viktiga för människan och samhället. Tekniken ses i detta 
sammanhang som ett medel för människor att uppnå fastställda mål base-
rade på moraliska resonemang och estetiska överväganden.  

Dessa dimensioner och deras interna samband kan åskådliggöras på föl-
jande sätt:  
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Figur 4.  Sammanfattning av teknikens metafysik.  

Uttalanden eller hållningar rörande teknikens metafysik kan alltså inordnas 
i fyra huvudsakliga kategorier. 

1. Traditionellt/antikt och naturligt  
Ett grundläggande antaganden i detta förhållningssätt är att se tekniken 
som ett naturligt fenomen. Både tekniken och människan är delar av samma 
natur och inrättar sig efter dess överordnande principer. Naturen ses som 
ett ideal och föredöme och i den söks stöd för moralen, politiken och tekni-
ken. Människan lär sig av naturens regler och principer, t.ex. jämvikt och 
balans, för att designa, konstruera och använda teknik. Vilket innebär att 
teknik har en naturligt inneboende moralisk, etisk och politisk dimension. 
Tekniken konstrueras och används därmed i enlighet med naturens princi-
per och anpassas till människans behov. Detta resonemang innebär att mo-
raliska, etiska, politiska och estetiska värden, vilka finner sin grund i natu-
rens lagar och principer, är styrande vid samhällets beslut, mänskligt 
handlande och teknikens design, utveckling och användning. Tekniken ses 
som ett medel att nå ett av människor fastställt mål baserat på moraliska 
och politiska värden, vilka grundar sig på naturen som ideal.  

2. Traditionellt/antikt och artificiellt 
Inom detta synsätt antar man att tekniken, etiken, estetiken och politiken är 
konstruerade och skapade av människan. Det finns därmed inte någon ”na-
turlig” utgångspunkt för vad som utgör idealet för människan och samhäl-
let. Politiken t.ex. kan konstruera olika mål för människan och samhället, 
vilket innebär att vissa av målen befrämjas av framåtskridande och tillväxt 
inom olika områden. Detta innebär att teknikens rationalitet och effektivitet 

34

1 2

Moderna

Traditionella/antika

Naturliga Artificiella



109

– med fokus riktat mot det som är mätbart, mekaniskt, kvantifierbart och 
produktivt – kan motiveras med utgångspunkt i moraliska och politiska 
värderingar. Tekniken ses i detta perspektiv som ett effektivt och rationellt 
medel för att uppnå mål som är baserade på etiska, estetiska och politiska 
värden som är konstruerade och skapade av människan.  

3. Modernt och artificiellt 
En grundidé i detta förhållningssätt är att se tekniken som artificiell och 
skapad av människan. Teknikens grundsatser som utmärks av effektivitet, 
mätbarhet, kvantifierbarhet, produktivitet och rationalitet, används som 
handlingsprincip inom alla områden för att skapa tillväxt, framsteg och 
framåtskridande. Teknikens utveckling och dess framåtskridande blir ett 
mål i sig och behöver inte sättas i relation till någonting annat än sig själv. 
Att legitimera teknikutveckling eller kunskapssökande med etiska eller poli-
tiska argument är inte nödvändigt. Att skapa framsteg, tillväxt och framåt-
skridande utgör målet för teknikens utveckling och medlet att nå detta är 
teknikens grundprinciper, rationalitet och effektivitet. I princip kommer 
människan och samhället att anpassa sig till den tekniska utvecklingens 
framsteg och konstruktioner. I detta perspektiv ses teknik och modernitet 
som samverkande delar av samma framstegsprojekt.  

4. Modernt och naturligt 
En central tanke i detta perspektiv är att allt och alla är delar av samma 
natur och följer naturens lagar. Man ser naturen som ett ideal och dess 
överordnade principer karakteriseras av jämvikt och balans, men även av 
framåtskridande, framsteg, rationalitet och effektivitet. Samhället och män-
niskan följer därmed naturens lagar och deras utveckling kännetecknas av 
kontinuerliga framåtskridanden och framsteg. Ett exempel på detta är män-
niskans utveckling från en apliknande varelse till vad hon är idag. Ett annat 
är samhällets utveckling från ett jägar- och samlarsamhälle till ett industri-
samhälle. I detta sammanhang antas tekniken vara ett naturligt fenomen 
och dess utveckling följer naturens principer som kännetecknas av framsteg 
och utveckling genom ”naturligt urval”, men även av jämvikt och balans. 
Som exempel på sådant tekniskt framåtskridande kan nämnas utvecklingen 
från primitiva jordbruksredskap till rymdfärjor, satelliter och datorer.  

De teoretiska och analytiska utgångspunkterna, som diskuterats och preci-
serats i detta kapitel, kommer att ligga till grund för analysen av Försvars-
maktens och Ericssons framtidsstudier. För att få en överblick av de olika 
delarna som ingår i denna analys sammanfattas de kort i figuren nedan.    
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Figur 5. Sammanfattning av de teoretiska och analytiska utgångspunkterna. 
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Kapitel 5 

FÖRSVARSMAKTEN 

Denna avhandling har två syften. Det första är att utveckla en metod som 
kan användas för att analysera stora organisationers framtidsstudier och att 
tillämpa den på två fall (Försvarsmakten och Ericsson). Det andra syftet är 
att på ett systematiskt sätt undersöka de två valda fallens framtidsdokument 
och söka klarlägga motiv, metodik, inriktning och särdrag i deras framtids-
arbete. Med grund i forskningsfråga 1 kommer kapitlet att börja med en 
beskrivning av kontext och planeringsförutsättningar för analysobjektet 
Försvarsmakten. I denna framställning kommer intresset att riktas mot den 
säkerhetspolitiska utvecklingen och de händelser som starkt förändrade det 
säkerhetspolitiska landskapet i början på 1990-talet. I anslutning till denna 
skildring kommer den politiska tolkningen av det säkerhetspolitiska läget 
och riktlinjer för Försvarsmaktens uppgifter att beskrivas. Motivet för att 
denna aspekt tas med är att riksdag och regering utgör centrala aktörer i 
Försvarsmaktens omgivning. Fokus kommer därefter att riktas mot För-
svarsmaktens tolkning av omvärldens förändringar (den upplevda bryt-
ningstiden), dess planeringstraditioner och motiven till att en ny planerings-
process växte fram.1 Inledningen i detta kapitel kommer att avslutas med en 
beskrivning av hur Försvarsmakten (planeringssubjektet) genomförde den 
första framtidsstudien samt en kort orientering om de dokument som utgör 
det empiriska materialet.

Efter genomgången av Försvarsmaktens kontext och planeringsförut-
sättningar kommer en analys att genomföras av de första dokumenten (FMI 
1, 2 och 3) som Försvarsmakten producerade i sin nya planeringsprocess. 
Denna analys kommer att ske med grund i forskningsfrågorna 2-4 som 
formulerades i avsnitt 2.4 och som utvecklades och preciserades i kapitel 4.

                                                 
1 Med Försvarsmaktens uppfattning avser jag hur de personer som under den 

aktuella tiden var ansvariga för Försvarsmaktens långsiktiga strategiska plane-
ring på Högkvarterets strategiavdelning upplevde och tolkade processen. 
Denna avdelning var ansvarig för utvecklingen av den framtida Försvarsmak-
tens form och organisering. De centrala personerna i denna grupp var chefen 
på Högkvarterets strategiavdelning Johan Kihl, ställföreträdande chef Michael 
Moore, sedermera chef mellan 1998-2000, och Olle Hjelm, chef för opera-
tionsanalytikerna från FOA. Utöver det redovisade skrivna materialet baseras 
framställningen i huvudsak på intervjuer med de två förstnämnda personerna.  
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Den första analysdimensionen utröner framtidsstudiens arkitektur, den and-
ra undersöker hur tydligt och på vilket sätt ett antal ”stora” framtidsfrågor 
uppmärksammas i studierna och den tredje studerar hur dokumenten be-
handlar vissa generella och grundläggande samhällsvetenskapliga frågor 
(synen på samhället, människan och tekniken).  

5.1  Säkerhetspolitik, brytningstid och planering  
Den säkerhetspolitiska utvecklingen 
Efter andra världskrigets slut delades (det besegrade) Tyskland in i fyra 
zoner: en amerikansk, en brittisk, en sovjetisk och en fransk. Sovjetunionen 
– som förutom USA var den enda stormakten på den europeiska kontinen-
ten – började i detta sammanhang visa ett ökat intresse att stärka kontrollen 
över de länder som ingick i dess zon. Man uppmanade de kommunistiska 
organisationerna inom östblocket att driva en mer anti-västlig politik och 
man arbetade aktivt för att kommunistiska partier skulle ta makten i dessa 
länder, bl.a. Bulgarien, Rumänien och Ungern (Lieber 1991, s. 41). Som skäl 
för dess handlingar anförde Sovjetunionen sin egen säkerhet och framförde 
krav på att enbart icke fientliga länder skulle finnas längs dess gräns (Lieber 
1991, s. 38). I linje med en alltmer aggressiv utrikespolitik försökte Sovjet-
unionen även att öka inflytandet i sydöstra Europa, framför allt i Turkiet 
och Grekland. 

Särskilt Storbritannien var bekymrat och misstänksamt över Sovjetunio-
nens agerande i Europa (Andrén och Möller 1990, s. 41).2 För att stoppa 
den sovjetiska strävan efter ökad makt i sydöstra Europa hade Storbritanni-
en intervenerat i Grekland och Turkiet, men de blev tvungna att dra sig ur 
1947 p.g.a. ekonomiska svårigheter. Det blev uppenbart att varken Storbri-
tannien eller Frankrike hade ekonomiska eller militära resurser att möta den 
sovjetiska stormaktens utrikespolitiska agerande.   

USA var först ointresserat att engagera sig i denna kamp om inflytande i 
Europa och avsåg att dra sig tillbaka till en mer isolationistisk position som 
man hade gjort efter första världskriget (Lieber 1991, s. 40).3 Avsikten var 

                                                 
2 Som en reaktion mot att Sovjetunionen stärkte greppet inom sin zon betonade 

framför allt USA och Storbritannien kravet på självbestämmande och fria 
val för Europas alla länder. Att tillgodose Sovjets krav på säkerhet och sam-
tidigt skapa förutsättningar för självbestämmande i de länder som ingick i 
dess intressesfär blev i princip en omöjlig uppgift.   

3 I detta sammanhang är det intressant att notera att ett av de centrala elemen-
ten i den internationella ordningen efter andra världskriget var det ekono-
miska systemet som skapades i Bretton Woods 1944 (bl.a. Världsbanken och 
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att Storbritannien skulle inta en dominerande roll och ansvara för stabilitet 
och försvara de västerländska intressena på den europeiska kontinenten. 
Men Storbritannien hade inte förmågan (eller ekonomin) att axla stor-
maktsrollen från före kriget och att utgöra en motvikt mot Sovjetunionens 
expansiva utrikes- och säkerhetspolitik.4 I detta sammanhang var det inte 
bara Storbritannien och Frankrike som hade omfattande ekonomiska pro-
blem. Flera år efter krigsslutet saknades resurser för att reparera städer, 
infrastruktur och industrier i flertalet länder i Västeuropa. Bristen på ut-
veckling och en snabb återhämtning hade skadat allmänhetens förtroende i 
en sådan omfattning att hela Västeuropa befann sig i en situation som skul-
le kunna leda till ekonomisk kollaps och politisk anarki (Lieber 1991, s. 43).

Mot denna bakgrund stod USA i valet mellan att inta en stormaktsroll i 
Europa och i världspolitiken eller att följa en mer isolationistiskt präglad 
utrikes- och säkerhetspolitik. USA:s president Harry Truman hävdade i ett 
tal till kongressen 1947 att freden i världen och USA:s säkerhet stod på spel 
(Lieber 1991, s. 43). Han menade att valet stod mellan två livsstilar. Den 
ena baserad på majoriteten av befolkningens vilja, fria institutioner, repre-
sentativt styrelseskick, fria val, individuella friheter, yttrandefrihet, religi-
onsfrihet samt frihet från förtyck. Den andra grundad på en minoritets vilja 
som påtvingas en majoritet av befolkningen, uppgjorda val, ingen yttrande-
frihet, undertryckande av de individuella friheterna samt präglad av terror 
och förtryck. Ställd inför dessa alternativ valde kongressen att USA skulle 
inta en aktiv roll i världspolitiken.  

Trumandoktrinen, som den nya inriktningen kallades, innebar en helt ny 
amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik. Dess innebörd var att USA skulle 
stödja fria människor att forma sina egna liv och att de skulle kunna försva-
ra sig mot beväpnade minoriteter eller utländsk påtryckning. Det skulle 
framför allt ske genom finansiellt stöd i syfte att skapa ekonomisk stabilitet 
och ge förutsättningar för en ordnad politisk process (Lieber 1991, s. 43).
Marshallplanen som var en del av den nya policyn sjösattes och erbjöds i 
princip alla europeiska länder.5 Det ekonomiska stödet som distribuerades 

                                                                                                                      
International Monetary Fund) och som gav USA och den amerikanska dol-
larn en central roll (Calvocoressi 1996, s. 67).

4 Den f.d. premiärministern i Storbritannien Winston Churchill nämnde i ett tal 
i Fulton, Missouri 1946 att Europa var på väg att delas med en järnridå.  

5 Även länderna i Östeuropa erbjöds Marshallhjälpen. Men trycket från Sovjet-
unionen gjorde att de inte accepterade det ekonomiska stödet. För Sovjet-
unionens vidkommande ansåg de att utlämnande av statsbudgeten skulle 
vara ett oacceptabelt intrång i landets inre angelägenheter och regimen ne-
kade hjälpen (Andrén och Möller 1990, s. 50).
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var av en avsevärd storlek, sträckte sig över fyra år och bidrog starkt till att 
stabilisera den ekonomiska och politiska situationen i Västeuropa.  

Den ömsesidiga misstänksamhet som växte fram mellan väst och öst på 
den europeiska arenan under slutet av 1940-talet grundade sig på tydliga 
ideologiska skillnader avseende synen på ett samhälles politiska, sociala och 
ekonomiska system samt tolkningen av grundläggande mänskliga värde-
ringar och rättigheter. Dessa skillnader blev tydliga när det gällde bl.a. 
Tysklands framtid, Berlinblockaden 1948, Marshallhjälpen till länder i 
framför allt Västeuropa, kommunisternas maktövertagande i flertalet länder 
inom Sovjetunionens zon samt olika aktörers stöd och hjälp till Grekland 
och Turkiet. Följden av den ökade motsättningen blev att Europa, och inte 
minst Tyskland, delades i princip på mitten med ett överlag demokratiskt 
inriktat Västeuropa och ett kommunistiskt orienterat Östeuropa. 

Den tydliga uppdelningen av Europa befästes på olika sätt under mitten 
av 1950-talet. Västeuropa hade politiskt och ekonomiskt stabiliserats med 
stöd av Marshallhjälpen. En tydlig integrering av Västeuropa började med 
att sex stater (i synnerhet Tyskland och Frankrike) skapade kol- och stål-
unionen 1952 och att man inrättande en gemensam ekonomisk marknad 
(EEC, European Economic Community) 1957. Detta samarbete fördjupades 
successivt och utvecklades sedermera till Europeiska Unionen (EU). I Östeu-
ropa startades COMECON (Council for Mutual Economic Assistance) med 
syftet att skapa en ekonomisk integration. Säkerhetspolitiskt stod USA och 
västvärlden med NATO (North Atlantic Treaty Organisation) (1949) som 
militärt samarbetsorgan på ena sidan och Sovjetunionen och Östeuropa 
med Warszawapakten (1955) som militär struktur på andra sidan. 

De ideologiska skillnaderna och skapandet av olika organisationer som 
befäste motsättningarna mellan väst och öst under 1950-talet ledde till att ett 
”kallt krig” utvecklades mellan framför allt USA och Sovjetunionen. Makt-
ambitioner och rivalitet mellan stormakterna skapade en bipolär värld med 
ett öst-västligt perspektiv som dominerade den internationella säkerhetspoli-
tiska arenan under 40 år. Denna långvariga konflikt präglades av en para-
doxal spänning och stabilitet.6 En viktig aspekt i denna balans grundlades 
tidigt. Efter Koreakrigets slut (1950-1953) började stormakterna en omfat-

                                                 
6 Som exempel på händelser som visat den spända relationen mellan stormak-

terna kan följande nämnas: Ungern och Suezkrisen 1956, Berlinmuren 1961,
Kubakrisen 1962, Vietnamkriget under slutet av 60-talet och Tjeckoslovaki-
en 1968, Angola 1975, Etiopien 1977, Afghanistan 1979 samt solidaritetsrö-
relsen i Polen 1979-1981. Trots dessa motsättningar skapades även förut-
sättningar som möjliggjorde en samexistens mellan USA och Sovjetunionen. 
Varje stormakt hade sin tydliga geografiska intressesfär som motparten i 
princip respekterade.  
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tande upprustning av de militära styrkorna. Denna kapprustning (av framför 
allt kärnvapen) fortsatte i varierande omfattning under större delen av det 
”kalla kriget”. Ur denna omfattande satsning på militär teknikutveckling och 
olika vapensystem utvecklades en avskräckningstanke som ett centralt ele-
ment i stormaktsbalansen. Den innebar att respektive stormakt var i besitt-
ning av en sådan omfattande (kärn-) vapenarsenal att den skapade grund för 
en ömsesidig garanterad förstörelse – ”Mutually Assured Destruction”.7

Den enorma förstörelsekraft som de samlade kärnvapenarsenalerna 
hade, spänningen mellan stormakterna samt den fortsatta satsningen på 
militär teknikutveckling innebar att fredsfrågor lyftes fram som en viktig del 
på den internationella arenan under 1970-talet.8 I en strävan att stoppa 
kapprustningen, men även att förbättra relationen mellan stormakterna, 
togs ett antal steg för att diskutera och begränsa strategiska vapen (SALT I 
och SALT II, Strategic Arms Limitation Talks) (Calvocoressi 1996, s. 45-
48). Dessa samtal ägde rum i en period som kännetecknades av en relativt 
avspänd relation mellan stormakterna. Detta förhållande försämrades dras-
tiskt när Sovjetunionen invaderade Afghanistan 1979.

Under det ”kalla kriget” och i den spänning som fanns mellan de två 
maktblocken i efterkrigstidens Europa (och världen) intog Sverige en position 
som militärt alliansfritt i fred och neutralt i krig. Samtidigt hade Sverige en 
väsentligt större betydelse för Sovjetunionens militärstrategiska bedömningar 
än för de amerikanska (Andrén och Möller 1990, s. 106). Nordkalotten var 
av avgörande marinstrategisk betydelse för Sovjetunionen eftersom det var 
den enda förbindelsen till Atlanten för de stora flottenheter som var statione-
rade inom Murmanskområdet (se Tunander 1989). Sveriges militärstrategiska 
läge innebar att det inte sågs som ett förstahandsmål i en militär operation 
från Sovjetunionen och Warszawapakten, utan som ett genomgångs- och 
basområde för militär verksamhet i syfte att säkerställa en passage till Atlan-
ten för de marina stridskrafterna. Genom att flytta fram flyg- och arméstrate-
giska militära enheter mot Atlantkusten minskades även USA:s och NATO:s 
förutsättningar att använda sina befintliga flyg- och marinstrategiska för-
band. Utifrån respektive stormaktsblocks militärstrategiska uppfattning om 
det nordiska området dimensionerade Sverige sin Försvarsmakt framför allt 
för ett väpnat angrepp, i form av en militär invasion, från Sovjetunionen och 
Warszawapakten (Wiklund 1997; Wallerfelt 1999).

                                                 
7 Man kan säga att trots Sovjetunionens numerära överläge av konventionella 

militära styrkor i Europa hade USA:s kärnvapen en avskräckande effekt.  
8 Fredsfrågan utgjorde även en central del i den mer kritiskt inriktade framtids-

studietradition som utvecklades under slutet av 1960-talet (se kapitel 1).
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Ett förändrat säkerhetspolitiskt landskap 
I den långvariga blockmotsättning i öst-västligt perspektiv som karakterise-
rades av en paradoxal stabilitet och politisk spänning inträffade i slutet av 
1980-talet ett antal händelser som på ett dramatiskt sätt skulle förändra den 
40-åriga säkerhetspolitiska strukturen i Europa och i övriga världen.  

I denna förändringsprocess kan man urskilja ett antal betydelsefulla 
händelser som framför allt ägde rum i Östeuropa. När Michail Gorbatjov 
kom till makten i Sovjetunionen 1985 började han ett omfattande reform-
arbete som utgick från idéer om glasnost (öppenhet) och perestrojka (om-
strukturering).9 Ett centralt motiv för detta arbete var att kunna hantera 
den omfattande kris och ekonomiska stagnation som landet stod inför (Cal-
vocoressi 1996, s. 72). Sovjetunionen hade en gammal, omodern och inef-
fektiv industri som var starkt eftersatt när det gällde teknologisk utveckling 
och moderna produktionsformer. Strävan var att en omstrukturering av 
industri- och jordbrukssektorn skulle skapa en ökad effektivitet i syfte att 
producera konkurrenskraftiga varor och tjänster. I detta sammanhang för-
sökte även staten att möta de krav som befolkning ställde, vilka till viss del 
utgick från en medvetenhet om den livsstil och levnadsstandard som präg-
lade samhällena i väst.   

Ett annat viktigt skäl för förändringsarbetet var de stora ekonomiska 
kostnader Sovjetunionen hade för att bibehålla kontrollen över Östeuropa 
och övriga stödregimer: bl.a. Kuba, Etiopien, Vietnam, Nicaragua, Afghani-
stan och Angola (Lieber 1991, s. 86-87). Genom att minska det ekonomiska 
och militära stödet och att dra tillbaka styrkorna från dessa länder skulle 
man omfördela resurser till den inhemska ekonomin. I anslutning till att 
Sovjetunionen successivt drog tillbaka sina styrkor från Östeuropa betonade 
Gorbatjov behovet av förändring i dessa länder, och gav signaler att sovje-
tiska styrkor inte skulle ingripa om de gamla kommunistiska regimerna 
skulle falla (Lieber 1991, s. 87).10 Ytterligare en orsak som bidrog till att 
försvaga Sovjetunionens ekonomi och militära ställning var en rustnings-
press från USA/NATO som började när Ronald Reagan blev USA:s presi-
dent i början på 1980-talet. Mot bakgrund av dessa händelser tog Sovjet-
unionen beslut och genomförde handlingar som på ett mycket drastiskt sätt 
förändrade dels landets utrikes- och säkerhetspolitik, dels den politisk/ideo-

                                                 
9 Se Gorbatjovs Perestrojka: ett nytt sätt att se på vårt land och världen (1988).
10 I denna omdaningsprocess markerade Sovjetunionen (senare Ryssland) sam-

tidigt att en intern uppsplittring av landets olika regioner inte skulle accepte-
ras (Lieber 1991, s. 88).
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logiska kartan för de länder som ingick i dess intressesfär.11 Förutom att 
Sovjetunionen genomförde fria val, ”släppte” några delrepubliker och lan-
det bytte namn till Ryssland 1991 införde flera länder inom Central- och 
Östeuropa (efter frigörelseprocessen) ett västligt demokratiskt politiskt sy-
stem och marknadsekonomiska institutioner.  

Dessa förändringar (framför allt Sovjetunionens förändrade utrikes- och 
säkerhetspolitik) innebar i princip att en långvarig spänning och kamp mel-
lan de två stormakterna tog slut. Warszawapakten upplöstes, delningen av 
Europa i ett öst-västligt perspektiv upphörde i princip under samma tidspe-
riod som Berlinmuren föll och Tyskland återförenades. Den minskade 
spänningen mellan öst och väst möjliggjorde även ett ekonomiskt och tek-
nologiskt stöd och utbyte för att förbättra den inhemska ryska ekonomin.  

Den politiska spänning som präglat säkerhetspolitiken i världen i all-
mänhet och Europa i synnerhet under 40 års tid reducerades drastiskt. Den 
internationella säkerhetspolitiska arenan hade förändrats från en relativt 
stabil bipolär värld med två stormakter till en multipolär värld med flera 
stater, med USA som den enda globala (och militära) supermakten. Mot 
bakgrund av denna korta genomgång av de internationella förhållandena 
kommer jag i nästa del att rikta intresset mot den svenska säkerhetspolitiska 
utvecklingen.  

Den politiska tolkningen och viljan 
I ett regeringsmeddelande från 1948 diskuterades vilken utrikespolitik Sve-
rige skulle välja i det spända läge som rådde i Europa. I detta dokument 
förenklades bilden av stormaktsblocken som bestående av å ena sidan poli-
tiska demokratier och å andra sidan diktaturer (Andrén och Möller 1990, s. 
50-51). Trots att Sverige hade en tydlig hemvist i en västlig demokratisk 
samhällsordning betonade regeringen att Sverige kunde leva i fred med ett 
land oberoende av dess ideologi och politiska system. Sverige valde därmed 
att vara alliansfritt i fred och neutralt i krig.12 Denna inriktning har sedan 
dess varit grundprincipen i svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

En tanke bakom alliansfriheten var att små stater skulle kunna föra en 
självständig politik och undvika att bli indragna i stormaktskonflikter. Alli-
ansfrihetens betydelse för Sverige visade sig även när avkolonialiseringen 
började under 1960-talet med födelsen av ett stort antal nya länder. Sverige 
                                                 
11 Denna omvandling av det kommunistiskt och centralt styrda Sovjetunionen, 

med en stark rysk dominans, som skapades 1917 innebar att femton nya sta-
ter bildades. Dessa sågs inte i första hand som interna regioner.  

12 Denna princip låg även till grund för svenskt agerande före och under andra 
världskriget.  
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intog då en framträdande roll bland de stater som ville undvika beroendet 
av stormakterna och kunde finna en stor förståelse för detta i många av de 
nya länderna.

En annan idé med länder som valt alliansfrihet var att de skulle kunna 
främja världsfreden genom att stå utanför maktblock och stormaktsallian-
ser. I spänningen mellan väst och öst intog neutrala länder som Sverige en 
inte helt oansenlig roll i världspolitiken i allmänhet och i FN i synnerhet. 
Som neutral part tog sig Sverige rätten att såväl lovorda som kritisera stor-
makternas agerande (se Agrell 2000).13 I förhållande till USA har Sveriges 
förbindelser på hög politisk nivå varit något ansträngda.14 Däremot har det 
ekonomiska, sociala, kulturella och tekniska utbytet med USA varit omfat-
tande, intensivt och präglats av goda relationer under hela efterkrigstiden 
(Andrén och Möller 1990, s. 94).  Relationen till och samarbetet med Sov-
jetunionen kan överlag beskrivas som mindre goda inom alla områden.15

Framför allt har Sovjetunionens slutenhet mot länder från väst i princip 
omöjliggjort närmare utbyten och kontakter. 

I spänningen mellan öst och väst ansåg de svenska politikerna att den ut-
talade alliansfriheten och neutralitetspolitiken enbart kan vara trovärdig om 
den backas upp med ett starkt försvar (Andrén och Möller 1990, s. 98,
107).16 En viktig tanke i denna princip är att försvaret bör vara så starkt 
och respektingivande att det kan minimera risken för Sverige att bli indraget 
i en väpnad konflikt mellan stormaktsblocken (Lagergren 1977 s. 114). I 
detta sammanhang betonades även vikten av att Sverige inte skulle vara 
beroende av något annat land för att tillgodose de militärtekniska behoven. 
Av denna anledning byggde man upp en omfattande inhemsk försvarsmate-
rielindustri.

Som nämndes ovan ansåg man inom både militära och politiska kretsar 
att Sverige i första hand var ett militärstrategiskt mål för Sovjetunionen. 
Därmed bedömdes ett väpnat angrepp från Sovjetunionen som en av grun-
derna för den svenska Försvarsmaktens storlek och utformning (Wallerfelt 
1999; Agrell 2000, s. 132). Efter de dramatiska händelserna i slutet av 1980-

                                                 
13 Man bör dock notera att Sverige ej deltog i den alliansfria rörelsen.  
14 Kritiken från svensk sida har framför allt riktas mot Vietnamkriget, inbland-

ning i diskutabla aktiviteter i stater i Latinamerika och bristande intresse för 
nedrustning. 

15 Den svenska kritiken som riktats mot Sovjetunionen har särskilt berört Wal-
lenbergaffären, nedskjutningen av DC-3:an under 1950-talet, interventioner i 
Östeuropa, mänskliga rättigheter, flera fall av spioneri, ubåtskränkningar 
och inmarschen i Afghanistan.   

16 De inhemska politiska kontroverserna har framför allt kretsat kring frågan 
hur starkt försvaret skall vara. 
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talet och början på 1990-talet förändrades det säkerhetspolitiska landskapet 
och hotbilden från Sovjetunionen minskade. Såväl svenska politiker som mili-
tärer stod efter 40 år inför en helt ny säkerhets- och försvarspolitisk situation.  

Inom riksdag och regering fanns en medvetenhet om de förändrade om-
världsförhållandena. I utredningen Svensk säkerhetspolitik i en föränderlig 
värld (SOU 1990:5, s. 11) konstaterar man att de råder en stor osäkerhet om 
den framtida utvecklingen och att det i en starkt föränderlig omvärld är svårt 
att göra långsiktiga bedömningar. Vidare betonas att de militärstrategiska 
förhållandena inte ändras lika snabbt som den politiska situationen (SOU 
1990:5, s. 37). Relationen mellan USA och Sovjetunionen utgjorde alltjämt en 
faktor av central betydelse för den säkerhetspolitiska utvecklingen i världen 
(SOU 1990:5, s. 19). Dessa tankegångar återfinns även i regeringens proposi-
tion Säkerhets- och försvarspolitiken (1991/92:102, s. 8, 26) inför FB 92 (För-
svarsbeslut 1992). I detta dokument betonas även att Sovjetunionens instabili-
tet och den labila situationen inom och mellan Östeuropas länder kan leda till 
att auktoritära regimer åter skulle komma till makten (proposition 1991/92:
102, s. 9). Det framgår även att internationell terrorism, uppkomst av nya 
maktcentra (SOU 1990:5, s. 19) samt utvecklingen i tredje världen (proposi-
tion 1991/92:102, s. 14) kan vara ytterligare orsaker till nya hot och risker i 
den framtida miljön. I FB 92 låg Försvarsmaktens huvuduppgifter (framför 
allt att möta ett väpnat angrepp) i princip kvar samtidigt som en viss ned-
dragning av Försvarsmaktens organisation genomfördes. I proposition (1991/
92:102, s. 5) förslås att tre regementen och en flygflottilj avvecklas 

FB 96 (Försvarsbeslut 1996) delades upp i två etapper. Den första, Total-
försvaret i förnyelse – etapp 1 (proposition 1995/96:12), omfattade ställnings-
tagande till säkerhetspolitik, försvarspolitik samt övergripande principiella 
frågor avseende totalförsvarets mål, utformning, struktur och ekonomi. Den 
andra etappen, Totalförsvaret i förnyelse – etapp 2 (proposition 1996/97:4),
behandlade inriktningen av det militära försvarets krigs- och fredsorganisa-
tion samt civilförsvarets verksamhet. I dessa dokument kan följande delar 
särskilt lyftas fram som viktiga aspekter för den politiska tolkningen av om-
världen och försvarets framtid: förhållandena i Ryssland, utvecklingen i Cen-
tral- och Östeuropa, rörelsen från en bipolär till en multipolär värld, nya hot, 
den säkerhetspolitiska omstruktureringen samt Sveriges säkerhets- och för-
svarspolitik. Nedan kommer dessa delar kort att beskrivas.  

På motsvarande sätt som i FB 92 betonas även i den första etappen (pro-
position 1995/96:12, s. 15, 18, 20) att Ryssland alltjämt utgör en viktig sä-
kerhetspolitisk faktor i Europa och inte minst på Nordkalotten (Kolahalv-
öns marin- och kärnvapenstrategiska roll) och i Östersjöområdet.  

Av central betydelse för den framtida ryska utrikes- och säkerhetspoliti-
ken är utvecklingen inom framför allt de politiska och ekonomiska områ-



122

dena (proposition 1995/96:12, s. 17). I propositionen anser man att den i 
båda fallen präglas av instabilitet och osäkerhet. Det finns politiska otydlig-
heter kring demokratins framåtskridande, konstitutionella spelregler och 
den rättsstatliga ordningen (proposition 1995/96:12, s. 17). I dokumentet 
framgår vidare att utvecklingen i huvudsak kan följa en mer demokratisk 
riktning eller leda till att en auktoritär regim med en aggressiv politik som 
präglas av revanschism tar makten (proposition 1995/96:12, s. 17-18, 35).
Även den ekonomiska utvecklingen präglas av en betydande osäkerhet och 
utgör en starkt gränssättande faktor för Ryssland sociala, politiska och mili-
tära utveckling (proposition 1995/96:12, s. 17).

I dokumentet görs bedömningen att den ekonomiska situationen för den 
ryska militären har inneburit att dess offensiva förmåga är starkt begränsad 
och att en uppbyggnad av dess kapacitet för ett angrepp mot t.ex. Sverige 
tar minst ett decennium (proposition 1995/96:12, s. 15, 17, 28). I proposi-
tionen (1995/96:12, s. 17) understryks att Ryssland inom en överskådlig 
framtid inte kommer att utgöra ett militärt hot i den mening som gällde 
under det ”kalla kriget”.  

En viktig säkerhetspolitisk aspekt som lyfts fram i etapp 1 är Rysslands 
relationer till sina grannländer (proposition 1995/96:12, s. 18). Flertalet av 
dessa stater har kommit olika långt i strävan mot marknadsekonomi och 
demokrati (proposition 1995/96:12, s. 18). I Central- och Östeuropa har 
denna utveckling även präglats av sociala och etniska motsättningar (Ds 
1995:28, s. 12-13). Som exempel nämns det tidigare Jugoslavien där mot-
sättningar kommit upp till ytan och fått ett våldsamt förlopp (proposition 
1995/96:12, s. 18). Denna konflikt visade även en tydlig tvekan från båda 
stormakterna och FN att ingripa militärt.

En central tanke som lyfts fram i propositionen är att den bipolära världen 
har ersatts med en multipolär (proposition 1995/96:12, s. 26). Risken för ett 
världskrig mellan stormakterna har minskat. Istället kommer man att se en 
ökning av regionala och lokala konflikter med inblandning av flera aktörer. 
De geografiska områden som framför allt befinner sig i riskzonen för dessa 
typer av konflikter är Mellanöstern, Asien, Afrika och f.d. Sovjetrepubliker 
(proposition 1996/97:4, s. 36). I sådana oroshärdar kommer man även med 
stor sannolikhet att få se ett ökat inslag av allvarliga humanitära konsekven-
ser (proposition 1995/96:12, s. 30). I samtliga konfliktsammanhang kan det 
även finnas en ökad risk för spridning och användning av biologiska och 
kemiska vapen samt kärnvapen (proposition 1995/96:12, s. 31).

Efter att den gamla hotbilden mellan väst och öst minskat i betydelse be-
tonas i propositionen behovet av att teckna en bredare bild av tänkbara hot 
och risker (proposition 1995/96:12, s. 15; proposition 1996/97:11). Som 
exempel nämns demografisk utveckling, terrorism, flyktingströmmar, miljö-
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förstöring och de växande klyftorna mellan syd och nord samt det moderna 
samhällets sårbarhet (proposition 1995/96:12, s. 16, 30, 37).

Det konstateras i propositionen att den internationella säkerhetspolitiska 
utvecklingen befinner sig i en förändringsperiod som präglas av osäkerhet 
och oförutsägbarhet (proposition 1995/96:12, s. 15-16). Den slutsats man 
drar av den vacklande säkerhetspolitiska situationen är att behovet av 
fredsbefrämjande insatser ökar (proposition 1995/96:12, s. 100-101). Man 
argumenterar för ett vidgat säkerhetsbegrepp som även inbegriper förebyg-
gande av konflikter, internationella fredsbefrämjande insatser och humani-
tära hjälpinsatser baserade på ett brett internationellt samarbete (proposi-
tion 1995/96:12, 101-102). I detta sammanhang lägger propositionen vikt 
vid att FN har ökat sitt engagemang i internationella krisområden och att 
dessa insatser kan vara av både fredsbevarande och fredsframtvingande 
karaktär (proposition 1995/96:12, s. 100). Genom att agera i förebyggande 
syfte kan man förhindra att lokala och regionala krig utvecklas.  

Den säkerhetspolitiska utvecklingen påverkar Europa på ett omfattande 
sätt. Man står inför genomgripande säkerhetspolitiska omstruktureringar 
(proposition 1995/96:12, s. 19). Samtidigt är en framtida utformning beroen-
de av USA:s agerande och Rysslands fortsatta utveckling (Ds. 1995:28, s. 3). I 
propositionen betonas svårigheten att försöka gissa vilka internationella sä-
kerhetspolitiska system som kommer att ersätta dem som funnits sedan andra 
världskriget. Bland de redan existerande säkerhetsstrukturerna menar man att 
NATO fortfarande tolkas som en viktig del i Europas framväxande säker-
hetssystem (proposition 1995/96:12, s. 35). Ett centralt syfte med NATO är 
att skapa stabilitet och säkerhet samt behålla USA:s närvaro och engage-
mang. De övriga säkerhetsstrukturer som nämns är bl.a. EU och VEU (Väst-
europeiska unionen, ett organ för EU:s försvarspolitik), OSSE (Organisatio-
nen för säkerhet och samarbete i Europa) i vilken bl.a. alla europeiska stater 
inklusive Ryssland är representerade samt PFP (Partnership for Peace) som, 
med NATO som grund, lägger fokus på gemensamma militära övningar och 
inspektioner. I propositionen betonas att det ligger i Sveriges intresse att i 
flera av dessa sammanhang sträva efter att påverka det framväxande europe-
iska säkerhetsarbetet inifrån (proposition 1995/96:12, s. 37). De svenska poli-
tikernas vilja att ingå i säkerhetspolitiska sammanhang, som inte skulle ha 
varit gångbara under ”kalla krigets” dagar, har förändrats på ett tydligt sätt 
efter Sveriges inträde i EU 1995 (proposition 1995/96:12, s. 33).

Mot bakgrund av den oförutsägbara säkerhetspolitiska miljön betonas i 
etapp 1 att Sverige skall ha en betryggande nationell försvarsförmåga som 
säkerställer nationella handlingsmöjligheter (proposition 1995/96:12, s. 36).
Det innebär bl.a. att försvarets styrka skall vara sådan att det inte skall råda 
något tvivel om Sveriges förmåga och vilja att långsiktigt försvara landet 
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mot ett väpnat angrepp (proposition 1995/96:12, s. 42). Men man konstate-
rar i dokumentet att sannolikheten för att ett sådant anfall skall ske inom 
en rimlig framtid anses litet (proposition 1995/96:12, s. 41).

Det hävdas i propositionen att eftersom det är svårt att dra bestämda 
slutsatser om den framtida säkerhetspolitiska utvecklingen skall Sverige ha 
ett försvar som kan ha förmåga att anpassa sig till att möta framtidens krav 
(proposition 1995/96:12, s. 65).17 Eftersom man inte är medveten om vilka 
dessa hot är (och att man på sikt skall kunna försvara sig mot väpnat an-
grepp) står man fast vid idén att försvarets förmåga måste riktas mot en 
långsiktig uppbyggnad av militär kapacitet för en svårförutsägbar framtid 
(proposition 1995/96:12, s. 46-47). Det innebär att totalförsvaret måste ha 
en generell förmåga som kan anpassas efter förändrade hotbilder (proposi-
tion 1995/96:12, s. 69). Dess uppgifter kommer därmed att ha olika inne-
börd i olika tidsperspektiv (proposition 1995/96:12, s. 53, 71). Som en del i 
denna anpassning understryks i propositionen att Sveriges skall öka sitt 
deltagande i internationella fredsfrämjande insatser (proposition 1995/96:
12, s. 70). Dessa operationer bedöms bli mer multifunktionella och kommer 
att bestå av såväl humanitära som fredsfrämjande insatser med deltagande 
av och samverkan mellan militära och civila organisationer (proposition 
1995/96:12, s. 30, 101-102, 105). Förutom att deltaga i internationella insat-
ser och försvara landet mot väpnat angrepp skall Försvarsmakten även 
kunna stödja samhället vid svåra påfrestningar samt hävda nationella in-
tressen och territoriell integritet (proposition 1996/97:4, s. 70).

Den nya inriktningen för försvaret skall enligt etapp 1 präglas av en fram-
tidsinriktad förnyelse för att skapa ett flexibelt och modernt totalförsvar i ett 
tidsperspektiv som sträcker sig längre än tio år framåt i tiden (proposition 
1995/96:12, s. 43). I detta sammanhang utmärks även den militärstrategiska 
utvecklingen av dynamik och svårförutsägbarhet (proposition 1995/96:12, s. 
24). En del i denna osäkerhet är att de konventionella väpnade styrkorna 
påverkas av förändringar inom doktrinutveckling, militärteknisk utveckling, 
ekonomiska faktorer samt tolkningar av det framtida krigets karaktär (pro-
position 1995/96:12, s. 26). Hur dessa delar tolkas får tydliga konsekvenser 
för utformning och organisering av den framtida Försvarsmakten.  

I samma proposition påpekas att den säkerhetspolitiska utvecklingen i Eu-
ropa har varit gynnsam (proposition 1995/96:12, s. 41). Med tanke på att 
risken för ett väpnat angrepp är liten på kort sikt och att utvecklingen av nya 
hot inte kommer att ske i det fördolda samt att uppbyggnad av militära styr-
                                                 
17 För en ökad förståelse för vad begreppet anpassning innebär i detta sam-

manhang se Birgitta Rydéns avhandling Principen om den anpassningsbara 
försvarsförmågan – Ett implementeringsperspektiv på svensk försvarspolitik 
under förvarsbeslutsperioden 1997-2001 (2003).
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kor för ett väpnat angrepp tar lång tid anser regeringen att man kan göra 
besparingar på totalförsvaret (proposition 1995/96:12, s. 59). Mot denna 
bakgrund genomfördes stora neddragningar av Försvarsmaktens storlek, bl.a. 
lades 10 förband från olika vapenslag ned (proposition 1996/97:4, s. 112). 
Man medger samtidigt i etapp 1 att en konsekvens av dessa neddragningar är 
att de militära förutsättningarna för att möta ett väpnat angrepp kommer att 
vara begränsade (proposition 1995/96:12, s. 41).

Efter ovanstående beskrivning av den säkerhetspolitiska utvecklingen, 
det förändrade säkerhetspolitiska landskapet samt den politiska tolkningen 
av omvärldsförändringen och dess intentioner kring framför allt säkerhets- 
och försvarspolitik har Försvarsmaktens kontext till stora delar ringats in. 
Ett skäl för att statsmakterna fått en förhållandevis stora plats i denna be-
skrivning är att de bestämmer vilka uppgifter Försvarsmakten skall lösa och 
vilka resurser den skall tilldelas. Statsmakternas tolkning och vilja utgör 
därmed viktiga faktorer för Försvarsmaktens framtida utveckling och in-
riktning. Mot denna bakgrund kommer i nästa delar en framställning att 
göras av Försvarsmaktens tolkning av denna brytningstid (ny omvärld och 
nya politiska intentioner), dess planeringstraditioner samt genomförandet 
av den nya planeringsprocessen.  

Försvarsmakten i brytningstid 
De förändrade omvärldsförhållandena och den nya säkerhetspolitiska situa-
tion som tog form i slutet av 1980-talet innebar en omvälvande tankeför-
ändring för Försvarsmakten. Hela militära systemet var anpassat efter det 
hot man ansåg kom från Sovjetunionen. När detta hot, mer eller mindre, 
försvann utvecklades en osäkerhet om vilka möjliga konflikter som För-
svarsmakten skulle hantera i framtiden (intervju med Kihl 2001-08-16).

I anslutning till FB 92 kan man i centrala dokument från Försvarsmakten 
utläsa att Sovjetunionen alltjämt utgör ett betydelsefullt hot mot Sverige 
(Huvuddokument ÖB 92. Överbefälhavarens underlag inför 1992 års för-
svarsbeslut, s. IV). Det framgår bl.a. att Norden fortfarande har ett strate-
giskt läge för stormakterna, att Sovjetunionen har en omfattande kärnva-
penarsenal på Kolahalvön och att man visar starkt intresse för Baltikum och 
Östersjöområdet samt att det finns ett antal frågetecken kring efterlevanden 
av CFE-avtalet (the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe) (Hu-
vuddokument ÖB 92. Överbefälhavarens underlag inför 1992 års försvars-
beslut, s. 4-8).18 Ytterligare skäl som framförs är att Sovjetunionen befinner 
                                                 
18 Avtalet sätter ett tak för respektive ländergruppers (sexton NATO-stater och 

sex nationer i f.d. Warszawapakten) innehav av stridsvagnar, stridflygplan, 
artilleri etc. (proposition 1991/92: 102, s. 25).
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sig i ett tillstånd av ekonomisk, social och politisk instabilitet (Huvuddo-
kument ÖB 92. Överbefälhavarens underlag inför 1992 års försvarsbeslut,
s. 4). Det sistnämnda exemplifieras bl.a. med den politiska maktkamp som 
förekommer mellan dels reformmotståndare och reformvänliga krafter, dels 
centralmakten och delrepublikerna. Slutsatsen som dras är att Sovjetunio-
nens, men även Central- och Östeuropas, utveckling präglas av osäkerhet 
och oförutsägbarhet. Överlag slås det fast i texten att det är svårt att göra 
bedömningar om den säkerhetspolitiska utvecklingen och omformningen 
och skapandet av nya säkerhetspolitiska strukturer (Huvuddokument ÖB 
92. Överbefälhavarens underlag inför 1992 års försvarsbeslut, s. 4).

I den brytningstid som Försvarsmakten befann sig i ansåg Högkvarterets 
strategiavdelning att innehållet i FB 96 inte låg i linje med de politiska inten-
tionerna eller de omvärldsförändringar som skett (intervju med Kihl 2001-08-
16). Man menade att politikerna i de två totalförsvarspropositionerna (pro-
position 1995/96:12; proposition 1996/97:4) hävdade att det militära försva-
ret skulle kunna göra andra saker (t.ex. genomföra internationella insatser 
samt utveckla en hög grad av anpassning och flexibilitet) än vad man tidigare 
gjort. Men riksdagen beslutade ändå att det militära försvaret skulle bibehålla 
samma form och organisering som var utformad för att försvara landet mot 
en invasion från Sovjetunionen (intervju med Moore 2001-08-22). Det utveck-
lades en diskrepans mellan vad politikerna beslutat att Försvarsmakten skulle 
göra och vad man politiskt ”egentligen” ville att den skulle lösa för uppgifter 
(intervju med Kihl 2001-08-16). FB 96 fick därmed ett relativt konservativt 
innehåll utan några principiella förändringar avseende Försvarsmaktens form 
och innehåll, förutom omfattande nedläggningar av såväl krigs- som freds-
förband (proposition 1996/97:4). Kihl (intervju 2001-08-16) menar att om 
man skulle implementerat FB 96 skulle Försvarsmakten ha rört sig i en rikt-
ning som inte motsvarade de förändrade omvärldsförhållandena eller de poli-
tiska intentionerna. I denna brytningstid började Försvarsmakten även att 
diskutera i vilken utsträckning dess långsiktiga planering kunde hantera för-
ändrade omvärldsförhållanden på ett adekvat sätt.  

Försvarsmaktens planeringstradition 
Försvarsmakten har en lång tradition av långsiktig planering. Den utveckla-
des framför allt efter andra världskriget med tydligt inflytande från opera-
tionsanalysen och sedermera systemanalysen (Kaijser och Tiberg 2000; Ing-
elstam 2002). I slutet av 1950-talet införde det militära försvaret en 
planering som skulle omfatta sju år, varav de första fyra åren mer i detalj 
(Schwarz 1977b, s. 38). Vid samma tid bestämde riksdagen att man vart 
fjärde år skulle ta beslut om allmänna utvecklingsprinciper för försvaret och 
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vilka resurser det skulle tilldelas (Schwarz 1977b, s. 37-38). Statsmakterna 
upplevde ett årtionde senare att den fastlagda tidsperioden om fyra år var 
otillfredsställande när betydande förändringar var önskvärda. Istället ville 
man använda sig av olika angreppsalternativ mot landet för att med dessa 
som grund bestämma försvarets långsiktiga utveckling (Schwarz 1977b, s. 
41). För att tillgodose bl.a. detta behov infördes en ny långsiktig planering:  

… i slutet av 1960-talet inför försvarsbeslut 1972, FB 72. Processen har 
sedan använts – med vissa successiva förändringar – inför FB 77, FB 82, 
FB 87 och FB 92. Av idéerna i ÖB studieplan 1992 framgår det att pro-
cessen skulle tillämpas i stort även 92-97 inför FB 97 (som blev FB 96). 
Planeringscykeln har normalt varit fem år. … Arbetet med framtagning 
av beslutsunderlaget för statsmakterna har tidigare bedrivits i fyra faser
(under de normalt fem åren):  

1) Förberedelse-/förstudiefas år 1 
2) Fas 1 – idéfas år 2-3 
3) Fas 2 – planeringsfas år 3-4 
4) Programplanefas  år 5 
(Rapport 1996-06-28, 23210:67932, s. 8, Högkvarteret, strategiavdel-
ningen). 

Innehållet i denna omfattade fyra centrala element: studier av internationell 
utveckling med ett antal angreppsfall kopplade till olika scenarier, planering 
för skilda försvarsstrukturer knutna till olika budgetalternativ i tidsperspek-
tivet 15-20 år, planer för utveckling av centrala vapensystem samt femåriga 
programplaner som rullar varje år (Schwarz 1977b, s. 41-42). Försvarsmak-
tens planering utgick ifrån det övergripande målet som fastställdes av 
statsmakterna: att kunna slå tillbaka ett väpnat angrepp i form av en inva-
sion. Målet var tydligt och Försvarsmaktens uppgift var att planera för en 
måluppfyllelse inom budgetramarna. 

Denna planeringsprocess var enligt strategiavdelningen tillfyllest i en tydlig 
och stabil säkerhetspolitisk omvärld (som varade i över 40 år) när två stor-
maktsblock stod mot varandra, och hotet mot Sverige framför allt kom från 
Sovjetunionen (intervju med Kihl 2001-08-16). Men i de förändrade om-
världsförhållanden som präglades av osäkerhet och oförutsägbarhet och i den 
nya säkerhetspolitiska situation som uppkommit upplevde delar av den högs-
ta militära ledningen tydliga brister med den långsiktiga planeringen. I den 
planeringscykel som infördes i början på 1970-talet hade ÖB endast en gång 
var femte år möjlighet att beskriva sin vision av den framtida Försvarsmak-
ten. Förutom denna svaghet genererade de femåriga planeringscyklerna sam-
tidigt en intern maktkamp. Konflikter uppkom framför allt mellan de ansva-
riga för de geografiska områdena, men också mellan cheferna för respektive 
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vapengren (armén, flygvapnet och marinen). Det främsta skälet för dessa 
motsättningar var att de ansvariga endast vart femte år hade en möjlighet att 
påverka den egna enhetens framtida utveckling (Rapport 1996-06-28, 23210:
67932, s. 17, Högkvarteret, strategiavdelningen).  

De övergripande problem som skulle lösas med den nya långsiktiga pla-
neringen var att Försvarsmakten skulle kunna möta och hantera dels de 
förändrade förhållandena som kännetecknades av en dynamisk, osäker och 
turbulent omvärld, dels förändrade politiska intentioner med t.ex. osäkerhet 
beträffande beslutstidpunkter, minskade anslag och nya inriktningar av 
Försvarsmaktens uppgifter (Rapport 1996-06-28, 23210:67932, s. 17-18,
Högkvarteret, strategiavdelningen). En annan viktig aspekt var att man an-
såg att Försvarsmakten behövde en bredare helhetssyn i sin planering, vil-
ken även skulle inbegripa de faktorer som ligger till grund för statsmakter-
nas beslut avseende Försvarsmaktens inriktning (Rapport 1996-06-28, 3210:
67932, s. 2, 17, Högkvarteret, strategiavdelningen).  

Försvarsmaktens nya långsiktiga planering utvecklades till en ettårig 
planeringsprocess som styrs av en treårig studieplan, ÖB studieplan (FMI 1,
s. 1).19 I den första rapporten (FMI 1) betonades att det övergripande målet 
med den nya perspektivplaneringsprocessen var:  

… att skapa bästa möjliga beslutsunderlag avseende Försvarsmaktens 
långsiktiga utveckling:  

för Överbefälhavaren,  
för statsmakterna inför försvarsbeslut och kontrollstationer. 

Den nya kontinuerliga perspektivplaneringsprocessen skall - bättre än 
tidigare fem-åriga process: 

medge att ÖB alltid har en aktuell långsiktig inriktning för Försvars-
maktens utveckling, 
hanterar dagens föränderliga och osäkra omvärld, 
möta kravet på anpassningsförmåga (”tillväxt” och ”omriktning”) i 
dess vidare bemärkelse, 
medge en årlig koppling till och påverkan på FMP-processen, 
hantera eventuella förändringar avseende såväl när beslutsunderlag 
skall lämnas till statsmakterna som hur underlaget skall utformas, 

                                                 
19 Perspektivplaneringens tidshorisont är 15-20 år. Programplaneringens (För-

svarsmaktsplan: FMP) tidshorisont kan delas upp i olika delar men rör sig i 
princip från 1-10 år. ÖB studieplan t.ex. har en tidshorisont på 3 år och re-
videras årligen.  
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”ligga på förkant” inför politiska beslutstillfällen och därmed undvika 
ojämna och alltför tidspressade arbetsprocesser (jmf etapp1), 
medge den utveckling av underlag (spelkort, avdömnings-, strukturun-
derlag m m) och hjälpmedel (modeller m m) över tiden som är nöd-
vändig för att uppnå en högre kvalitetsnivå inom dessa områden.   
Perspektivplaneringens resultat skall årligen rapporteras i en årsrap-
port. (FMI 1, s. 2-3). 

Behovet av en förändrad planeringsprocess gällde både kort och lång sikt. 
Istället för en beslutsprocess som innebar tvära kast och omfattande pare-
rande i femårscykler skapades en utvecklingsgång där man årligen skulle 
kunna finjustera den långsiktiga inriktningen och skapa en förmåga att age-
ra på ett aktivt sätt såväl internt som externt (intervju med Kihl 2001-08-
16). Förutom dessa förändringar var det även viktigt att dokumentera resul-
tatet av processen för att visa hur man hade resonerat och tänkt, vilken 
metodik man använt och att sprida budskapet såväl inom som utom organi-
sationen (intervjuer med Kihl 2001-08-16 och Moore 2001-08-22).

Genomförande av den nya planeringen 
Den femåriga planeringsprocessen skapade (som nämndes ovan) motsätt-
ningar och stridigheter inom Försvarsmakten. I arbetet inför FB 96 blev 
detta (återigen) uppenbart och många av dem som var engagerade i plane-
ringsprocessen påverkades av det intensiva arbetet (intervju med Kihl 2001-
08-16). En avsikt med den nya planeringen var att man inför nästa FB istäl-
let skulle låta en mindre arbetsgrupp (ca. 15 stycken) arbeta med den och 
låta de övriga berörda i organisationen vila från dessa uppgifter.20 Denna 
arbetsgrupp (planeringssubjektet) organiserades vid Högkvarterets strategi-
avdelning, vilken hade ansvar för Försvarsmaktens långsiktiga planering.  

Gruppen bestod i huvudsak av officerare och ett antal operationsanalyti-
ker från FOA. Varje officer var ansvarig för ett visst område inom vilket han 
samlade in en stor mängd material (intervju med Moore 2001-08-22). I denna 
informationsinhämtningsfas användes framför allt personal och resurser inom 
Försvarsmakten. Man vände sig även till externa experter (framför allt inom 
totalförsvarets ram) för att få inspiration, impulser och kommentarer (inter-
vju med Moore 2001-08-22). Ett flertal seminariedagar genomfördes med 
bl.a. FOA, FMV (Försvarets materielverk) och ÖCB. Vid dessa samman-
komster diskuterades olika faktorer som kunde påverka Försvarsmakten i 

                                                 
20 Beskrivningen kommer framför allt att fokuseras på genomförandet av första 

perspektivplaneringsprocessen.  
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framtiden. Materialet som genererades i dessa sammanhang sammanställdes 
av den ansvarige officeren och diskuterades i arbetsgruppen.  

Innehållet i FMI 1 (s. 5) består i huvudsak av tre delar: omvärld, möjlig-
heter och vilja samt idébilder på 20 år och målbilder på 10 år (se slutet av 
detta avsnitt för en fördjupning av dessa delar).21 I arbetsgruppen började 
man att arbeta med omvärlden (intervju med Kihl 2001-08-16). Tanken 
bakom detta val var att man skulle undersöka vilka olika utvecklingslinjer 
världen kunde följa oberoende av ett svenskt agerande. Arbetsområdet om-
värld bestod av ett antal särskilt betydelsefulla faktorer: samhällsföränd-
ring, säkerhetspolitisk bedömning, teknikutveckling och framtida konflik-
ters karaktär. Som stöd för att teckna olika bilder av framtiden användes en 
metod som kallades för Casper (Computer Aided Scenario and Problem 
Evaluation Routine) (intervjuer med Kihl 2001-08-16 och Hjelm 1999-05-
31).22 Efter inmatning av variabler och data inom olika områden räknade 
programmet ut med en viss sannolikhet att vissa saker var mer eller mindre 
möjliga. Med hjälp av Casper fick man fram ett antal, relativt sannolika och 
konsistenta, riktningar avseende samhällets utvecklingsmöjligheter (inter-
vjuer med Hjelm 1999-05-31 och Holmberg 1999-05-07).

I arbetet med den säkerhetspolitiska bedömningen (en del av omvärlden) 
ansåg man i arbetsgruppen att politiska beslut är mycket svåra att förutsäga 
(intervjuer med Kihl 2001-08-16 och Moore 2001-08-22). Slump, dynamik 
och ologiskt handlande karaktäriserar många gånger det politiska besluts-
fattandet. Till skillnad mot politiska val och skeenden ansåg arbetsgruppen 
att teknikutvecklingen är betydligt lättare att prognostisera (intervju med 
Kihl 2001-08-16). Man menade att det finns en stor kunskap om vart den 
tekniska utvecklingen är på väg; det går att hitta tydliga spår i militära, 
akademiska och industriella forskningsprogram etc. Inom Försvarsmakten, 
och framför allt inom FOA, finns det en lång tradition och stor erfarenhet 
av att göra teknikbedömningar (intervjuer med Hjelm 1999-05-31 och 
Holmberg 1999-05-07; se även Kaijser och Tiberg 2000). Efter flera sam-
mankomster och diskussioner med bl.a. FOA, FMV och inbjudna föreläsare 
bestämde sig planeringssubjektet för vilka tekniktrender som med största 
sannolikhet kommer att realiseras i ett något längre tidsperspektiv. Avsikten 
med dessa sammankomster var att klarlägga vilka tekniska trender som 

                                                 
21 Den övergripande strukturen i rapport FMI 1 återfinns i princip i de efterföl-

jande rapporterna FMI 2 och FMI 3.
22 Som exempel kunde man mata in världsekonomin med utfallen stark, pro-

longerad och svag samt Rysslands ekonomi med motsvarande utfall. Vilket 
innebär att om världsekonomin utvecklades svagt skulle även Rysslands 
ekonomi, med stor sannolikhet, vissa samma tecken, vilket i sin tur troligtvis 
innebar att Ryssland inte skulle ha resurser att rusta militärt. 
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påverkar det framtida krigets karaktär och vilka möjligheter och begräns-
ningar detta kan få på Försvarsmaktens stridskrafter. Framtidens osäkerhet 
och komplexitet inom det tekniska området har därmed diskuterats på oli-
ka sätt innan det offentliga materialet publicerades. 

Den tekniska utvecklingen har även i stor utsträckning påverkat upp-
fattningen om framtida konflikters karaktär. För att fördjupa sig inom detta 
område träffade ett antal representanter för svenska Försvarsmakten bl.a. 
en amerikansk amiral, Bill Owens, som varit stabschef under USA:s ÖB 
Colin Powell under mitten av 1990-talet (intervju med Kihl 2001-08-16).
Owens hade dragit vissa slutsatser från Gulfkriget vilka samlades under 
namnet Dominant Battlespace Awareness (DBA) (intervju med Kihl 2001-
08-16). Detta koncept innebar kortfattat att om man har kontroll över hela 
stridssituationen beträffande sig själv och fienden (ett informationsöverläge) 
behöver man inte slösa resurser för att bekämpa saker som inte finns, och 
man är inte heller i behov av stora reservstyrkor eller beroende av en över-
kapacitet av resurser (intervju med Kihl 2001-08-16). Dessa slutsatser ut-
vecklades till en del av ett förändrat militärt koncept som kallas för Revolu-
tion in Military Affairs (RMA), vilket innebär att man förändrar balansen 
mellan informations-, lednings- och verkanssystem; enkelt uttryckt: en ökad 
vikt på information, ledning och IT minskar behovet av hårdvara och trupp 
(se även Mazarr 1994; Khalilzad och White eds. 1999).23

Den andra huvuddelen i FMI 1 är möjligheter och vilja. Grunden till 
denna fanns i de säkerhetspolitiska direktiv i de propositioner som ingick i 
FB 96. Efter en analys av dessa dokument ansåg strategiavdelningen bl.a. att 
den politiska viljan hade förändrats (intervjuer med Kihl 2001-08-16 och 
Moore 2001-08-22). Politikerna ville t.ex. använda Försvarsmakten som ett 
avsevärt mer aktivt säkerhetspolitiskt instrument än tidigare (intervjuer med 
Kihl 2001-08-16 och Moore 2001-08-22).

Den tredje delen i FMI 1 är idébilder och målbild. Idébilderna (för För-
svarsmaktens framtida utformning) utvecklades genom att man diskuterade 
tänkbara utfall inom det säkerhetspolitiska området 20 år framåt i tiden (in-
tervju med Kihl 2001-08-16). Tidigare arbete med idébilder inom den långsik-
tiga planeringen var relativt enkelt. Hoten kom från Sovjetunionen och man 
undersökte vad som krävdes av Försvarsmakten för att hindra och slå tillba-
ka ett väpnat angrepp i form av en invasion. Dessa förhållanden hade föränd-
rats drastiskt och inom arbetsgruppen diskuterade man i stället vilka förmå-
gor Försvarsmakten bör ha för att kunna möta de krav som ställdes dels från 
framtida möjliga konflikttyper, dels en mer aktiv säkerhetspolitik (intervjuer 

                                                 
23 RMA-konceptet utgjorde sedermera en av grunderna för Försvarsmaktens 

nya inriktning.  
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med Kihl 2001-08-16 och Moore 2001-08-22). Med detta som grund kunde 
militären visa vad man kan göra och politiker besluta vad man vill göra i 
olika framtida miljöer (intervju med Kihl 2001-08-16).

Från idébilderna skapades sedan en målbild för Försvarsmakten. I FMI 1
görs ett utkast till en sådan under namnet Försvarsmaktsvision 2020. Denna 
utvecklades och fördjupades i senare FMI-dokument under namnet målbild. 
Tanken bakom en målbild är att den sträcker sig 10 år framåt i tiden och 
att man planerar att möta den genom ett antal kontrollstationer på vägen 
(intervju med Kihl 2001-08-16). Man backar således från idébilder till mål-
bilden och därifrån till nutid. Ett motiv för detta sätt att arbeta var att om 
man går från nutid och framåt finns det en tendens att arvet, det befintliga 
materialet, alltid finns med i mål- eller idébilderna (intervju med Kihl 2001-
08-16). Framtiden är till viss del redan intecknad med t.ex. olika vapensy-
stem. I arbetet skulle man istället ”tänka bort” de existerande systemen som 
kommer att vara kvar i organisationen under en längre tid. Genom att lös-
göra sig från arvet kunde man tänka och arbeta på ett mer fritt sätt (inter-
vjuer med Kihl 2001-08-16 och Moore 2001-08-22).

Försvarsmaktsidé 2020
Den första rapporten i Försvarsmaktens nya långsiktiga planering är FMI 1.
Detta dokument utgör huvudkällan i analysen och kommer kort att beskri-
vas nedan. Analysen kommer även att kompletteras med de två efterföljan-
de rapporterna, FMI 2 och FMI 3. Det som framför allt skiljer FMI 1 från 
de senare rapporterna är att dessa fördjupar innehållet inom vissa specifika 
områden. I FMI 2 diskuteras samhällsutvecklingen på ett mer omfattande 
sätt och RMA-konceptet börjar nämnas. FMI 3 skiljer sig från föregångarna 
genom att det finns ett ansenligt resonemang om doktrinutveckling i olika 
länder samt att RMA-konceptet fördjupas.  

FMI består, som tidigare nämnts, i princip av tre huvuddelar. Den första 
behandlar faktorer som omvärldsutveckling, samhällsutveckling, teknikut-
veckling, framtida hot, risker och framtida konflikters karaktär. Den andra 
delen beskriver Sveriges framtida nationella vilja och säkerhetspolitiska 
inriktning samt Försvarsmaktens uppgifter och krav på operativ förmåga i 
framtiden. Del nummer tre redogör för ett antal idébilder som ger exempel 
på utformning av Försvarsmaktens struktur i ett 20-års perspektiv samt 
tecknar en målbild för Försvarsmaktens inriktning och struktur år 2010.
Nedan beskrivs kort de tre huvuddelarna. 



133

Del 1
Omvärldsutvecklingen (och samhällsutvecklingen) bedöms utifrån tre per-
spektiv: globalt, europeiskt och närområdet (FMI 2, s. 15). Denna om-
världsanalys utgår från en mängd faktorer och omfattar olika bedömningar 
av framtida omvärldsutvecklingar. Utifrån denna diskussion ser FMI 1 (s. 
49) tre långsiktiga säkerhetspolitiska utvecklingsalternativ i Europa. 

Positiv omvärldsutveckling – litet eller obefintligt mellanstatligt hot.  
Oförändrad omvärldsutveckling – begränsat mellanstatligt hot.  
Negativ omvärldsutveckling – ökat eller stort mellanstatligt hot.  

Med dessa möjliga omvärldsutvecklingar som grund skapas sedan olika 
framtida alternativ för Försvarsmaktens utformning och struktur.  

Den tekniska utvecklingen kommer, enligt FMI 1 (s. 37-43), att resultera i 
betydelsefulla förändringar i framtiden. Tekniken kommer att möjliggöra en 
intensifiering av omvärldsuppfattning och ledningsförmåga. De IT-baserade 
systemen inom hela försvarets förbandsstruktur kommer att leda till hög in-
formationshastighet med stora volymer från många ställen och möjlighet att i 
realtid överblicka hela slagfältet. Obemannade farkoster, radar, sensorer, 
satelliter o.d. kommer att öka i mängd. Vapnen kommer att karakteriseras av 
hög precision, lång räckvidd och graderad verkan. De olika plattformarna 
(stridsvagnar, båtar, flygplan etc.) kommer att vara snabba, mindre personal-
täta och med ökat skydd (t.ex. signaturanpassning). 

De faktorer som främst kommer att påverka framtidens hot- och riksk-
hantering är enligt FMI 1 (s. 36-37) följande: väpnade konflikter av olika 
slag, organiserad brottslighet, olyckor samt nya aktörer, d.v.s. icke-statliga, 
som använder militära medel och metoder som kan vara riktade mot när-
ingsliv, infrastruktur och samhällsfunktioner (FMI 2, s. 49). Dessa olika 
faktorer, och kombinationer av dem, kommer att skapa stora osäkerhets-
moment i framtiden. Ett nytt problem som betonas är svårigheten att veta 
när ett angrepp kommer, vem som utför det och på vilket sätt det kommer 
att genomföras. Flertalet hot kommer även i framtiden att uppstå hastigt 
och oväntat, hota grundläggande värden och kräva snabba beslut med ko-
ordinering av olika ledningsnivåer inom olika områden (FMI 2, s. 51).

Den framtida striden och dess karaktär kommer enligt FMI 2 (s. 52-56)
att få följande särdrag. Striden kommer att röra sig över stora ytor i alla 
medier (luft, vatten och mark), ske snabbt och intensivt med ökad rörlighet 
och skydd samt vara frontlöst (fragmenterat). Vidare kommer ledningskrig-
föring och informationsöverlägsenhet att vara centrala beståndsdelar i den 
framtida striden. Väl utvecklade informationssystem kommer att finnas i 
alla medier, vilket innebär att stora informationsvolymer kan distribueras 
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till berörda ledningsnivåer, vilka kan se hela stridsplatsen i realtid. Integre-
ring, samverkan, flexibilitet och behovsanpassning kommer att vara ledord 
vid förbandssammansättning och ledning. Avslutningsvis kommer striden 
att karakteriseras av telekrigsdueller, där man försöker störa olika informa-
tionsflöden, som följs av vapendueller.  

Del 2
Den säkerhetspolitiska målsättningen för Sverige är militär alliansfrihet i 
fred och neutralitet i krig (FMI 2, s. 69) och den säkerhetspolitiska viljan är 
enligt FMI 1 (s. 58) att bevara landets frihet och oberoende. Försvarsmakten 
skall i detta sammanhang försvara landet mot väpnat angrepp och utgöra 
ett stöd för Sverige att kunna hävda nationella intressen och territoriell in-
tegritet. Försvarsmakten skall förutom dessa två uppgifter även stödja sam-
hället vid svåra påfrestningar och deltaga i internationella insatser. Den 
sistnämnda uppgiften har inneburit att Sverige på ett helt annat sätt än tidi-
gare är intresserat av att deltaga i fredsfrämjande insatser i syfte att före-
bygga eller bilägga konflikter i samarbete och samverkan med andra länder 
och organisationer (FMI 1 s. 59). I FMI 2 (s. 72) framgår det att den nya 
viljan och inriktningen ställer krav på en omriktning och förändrad utform-
ning av Försvarsmakten.

Del 3
FMI 1 (s. 62) pekar ut fyra möjliga idébilder för Försvarsmaktens framtida 
utformning. Dessa fyra strukturutkast kopplas till omvärldsutvecklingens 
tre hotnivåer. Om det finns ett litet eller obefintligt militärt hot mot vår 
nation kan Försvarsmakten utformas för att i huvudsak möta framtida be-
hov av internationella insatser och att hävda den territoriella integriteten. 
Vid ett begränsat militärt hot kan man utforma det framtida försvaret för 
en ökad anpassningsförmåga i syfte att kunna möta väpnat angrepp samt 
deltaga i internationella insatser. Om det finns ett ökat militärt hot mot vårt 
land bör man skapa ett försvar som kan möta ett väpnat angrepp. Den idé-
bild som FMI 2 (s. 111) väljer att arbeta efter, som målbild för 2010, är ett 
begränsat hot mot vår nation och där fokus riktas mot ett försvar med hög 
anpassningsförmåga.  

5.2  Analys av Försvarmaktsidé 2020 
I detta avsnitt kommer en analys att genomföras av framtidsdokumenten FMI 
1, FMI 2 och FMI 3. FMI 1 som utvecklades under 1996 och 1997, och som 
är den första skriften i Försvarsmaktens nya långsiktiga planering, utgör hu-
vuddokumentet i analysen. De övriga två rapporterna utgör komplement.  
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Försvarsmaktens framtidsdokument kommer att analyseras genom en 
”närläsning”. Analysen utgår från forskningsfrågorna 2-4 som formulerades 
i avsnitt 2.4 och som diskuterades och preciserades i kapitel 4. Med grund i 
dessa analysdimensioner kommer ”närläsningen” i tur och ordning att un-
dersöka framtidsdokumentets arkitektur, uppmärksamhet på ett antal fram-
tidsfrågor samt dess syn på samhället, människan och tekniken.  

Arkitektur 
En forskningsfråga i avhandlingen är att undersöka vilken arkitektur som 
valts för framtidsstudien. För att kunna göra detta diskuterades och utveck-
lades ett antal analysdimensioner i kapitel 4. I denna diskussion urskiljdes 
särskilt fem betydelsefulla aspekter som är viktiga för att förstå en framtids-
studie och vad den vill belysa. I figuren nedan kommer jag kort erinra läsa-
ren om dessa innan analysen av Försvarsmaktens framtidsstudier tar vid.

Figur 6.  Sammanfattning av begrepp som används för att analysera framtids-
studiernas arkitektur.  
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Antal framtidsbilder 
Ledande personer inom Försvarsmakten upplevde att man befann sig i en 
brytningstid i början på 1990-talet (se ovan). Tidigare kännetecknades den 
säkerhetspolitiska miljön av en stabil omvärld med två stormaktsblock och en 
tydlig hotbild från Sovjetunionen. Men efter omvälvande internationella sä-
kerhetspolitiska förändringar präglades omvärlden och den internationella 
miljön av osäkerhet och oförutsägbarhet. I denna situation ansåg man inom 
Försvarsmakten att man inte hade en långsiktig planering som kunde hantera 
en turbulent och osäker omvärld utan skapade en ny planeringsprocess. Re-
sultaten av denna årliga planering är de ovan beskrivna dokumenten FMI.

I dessa dokument ringas ett antal betydelsefulla områden för Försvars-
maktens utveckling in: bl.a. omvärld, samhälle, säkerhetspolitik, försvars-
politik, teknikutveckling, hot och risker (FMI 1, s. 5). Det finns en påtaglig 
medvetenhet i materialet om dessa områdens betydelse och komplexa sam-
band. Dokumenten präglas av en mångfald av resonerade diskussioner om 
osäkerheter och en mängd, något trevande formulerade, möjliga utfall inom 
dessa områden. Som exempel på detta kan följande citat ges:  

Västeuropas ekonomiska utveckling kommer att bero på hur EU utvecklas 
i framtiden. Sannolikt ökar den interna handeln och det ömsesidiga bero-
endet mellan medlemmarna. EU:s relationer med andra frihandelsområ-
den, framför allt Amerika och Asien, blir avgörande för hur handeln utan-
för unionen utvecklas, vilket givetvis i sin tur påverkar den interna 
ekonomiska strukturens utformning. Stora delar av Central- och Östeuro-
pa kommer sannolikt i det längre perspektivet att i en eller annan form ha 
integrerat sina ekonomier med Västeuropa/EU. Den säkerhetspolitiska ut-
vecklingen och integrationen på sikt är svårbedömd. (FMI 1, s. 29) 

Resonemangen som förs inom de olika områdena mynnar ut i en mycket
kort framtidsbild med tre variationer. Den citeras här i sin fulla längd.

En enligt analysen tänkbar utvecklingsmöjlighet är en framgångsrik de-
mokratisering i de forna öststaterna inklusive Ryssland – kopplad till en 
ekonomisk tillväxt i detta område samt övriga Europa. Vid en sådan ut-
veckling kan någon av dagens säkerhetsstrukturer (NATO, VEU) innefat-
ta så gott som alla europeiska stater eller helt upphört att existera. 
Trycket mot Europa kan variera i detta alternativ. … En annan tänkbar 
utvecklingsmöjlighet är ett Europa som även i det långa perspektivet 
präglas av ekonomiska och politiska problem samt konflikter i framför-
allt Balkan, Östeuropa och/eller Ryssland. Inom detta alternativ kan gra-
den av lokala och/eller regionala konflikter variera. I detta alternativ är 
dagens säkerhetsstruktur (NATO) sannolikt intakt och aktivt. … En 
tredje tänkbar utvecklingsmöjlighet är präglat av ett ekonomiskt starkt 
och demokratiskt Ryssland som efter en period av ekonomisk återhämt-
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ning (10-15 år) återfaller till ett diktatoriskt styre – i värsta fall aggressivt 
och revanschistiskt. I detta alternativ är sannolikt flera europeiska länder 
med i någon säkerhetsstruktur (troligen NATO). (FMI 1, s. 49) 

Stora delar av de diskussioner och resonemang som förs kring osäkerhet 
och möjliga utvecklingsvägar inom olika områden (framför allt i FMI 2 och 
3) beskrivs överlag var för sig. De knyts inte på ett påtagligt sätt till varand-
ra eller till de tre kort beskrivna variationerna (utfallen) som är kopplade 
till Rysslands utveckling. Här skulle man kunna skönja ett kvarvarande arv 
från tidigare bedömningar av möjliga hot från Sovjetunionen. Att det enbart 
finns en formulerad hotbild är något förvånade eftersom det samtidigt 
framgår i dokumenten att Försvarsmakten skall förbereda sig för att lösa 
nya uppgifter i nya typer av insatsmiljöer (FMI 1, s. 59-61). Men vilka dessa 
är diskuteras eller utvecklas inte i någon större omfattning. Det finns inga 
bilder av framtida omvärldsutvecklingar som visar vilka nya hot som För-
svarsmakten skall kunna hantera.  

Mot denna bakgrund kan det främsta skälet för att FMI 1 arbetar med 
tre korta variationer av en framtidsbild, vilken utgår från en traditionell 
hotbild, vara att man vill belysa det egna beslutsutrymmet. I andra hand är 
framtidsbildernas, framför allt de omfattande resonemangens, syfte att bely-
sa osäkerheter i omgivningen och peka ut viktiga variablers möjliga utfall 
och komplexa samband. De sistnämnda utvecklas i senare rapporter och 
användas för att tydliggöra vilka andra typer av hot som Försvarsmakten 
skall kunna hantera (t.ex. FMI 5, s. 133-134).

Tyngdpunkt 
Det övergripande målet med Försvarsmaktens nya planeringsprocess var att 
skapa bästa möjliga beslutsunderlag för organisationens långsiktiga utveck-
ling. Den bärande idén i framtidsdokumenten är sålunda Försvarsmaktens 
framtida utformning (FMI 1, s. 5). Som hjälp i denna process ringar FMI 1 in 
ett antal viktiga områden som man anser kommer att påverka Försvarsmak-
tens långsiktiga utveckling. Av dessa är det särskilt tre som på ett tydligt sätt 
inverkar på den bärande idén. Det första berör omvärlden och samhället. De 
olika utvecklingsalternativen inom denna omgivning formuleras i tre varia-
tioner som utgår från olika nivåer av hot från Ryssland. Det andra betonar 
teknikutvecklingen, vilken leder till en ny typ av karaktär på konflikter, vilket 
i sin tur kommer att påverka utformningen av militära organisationer. Det 
tredje området är den säkerhets- och försvarspolitiska viljan som avgör vilka 
uppgifter Försvarsmakten skall lösa och vilka resurser den tilldelas.  
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Diskriminerande element 
De kort beskrivna variationerna av framtidsbilden i FMI 1 (se citat ovan) 
skiljer sig framför allt i två avseenden. Man bör även notera att de diskri-
minerande elementen har ett nära samband med varandra och att utfallet på 
den ena har en avgörande betydelse för utfallet på den andra.    

Den första skillnaden utgörs av omvärlds- och samhällsutveckling i all-
mänhet och tillståndet i Ryssland (och Östeuropa) i synnerhet. Av central 
betydelse, och vad som i princip avgör stora delar av omvärldsutvecklingen, 
är de politiska och ekonomiska förhållanden som råder i Ryssland, men 
även i Östeuropa (FMI 1, s. 49). Mot denna bakgrund tecknar FMI 1 (s. 49)
tre möjliga alternativ som den övergripande omvärldsutvecklingen kan röra 
sig mot: positiv, oförändrad eller negativ riktning. I detta sammanhang kan 
man skönja bakomliggande strukturella skillnader (strukturvariation) när 
det gäller det diskriminerande elementet.  

Beroende på vilken riktning omvärlden kommer att rör sig mot kopplas 
dessa utfall till olika nivåer av hot. Variationen inom framtidsbilden beskri-
ver därmed graden av eventuellt hot som riktas mot Sverige. Dessa hot be-
tecknas som litet/obefintligt, begränsat och ökat/stort. Detta diskrimineran-
de element kommer därmed att slå igenom som en nivåvariation.

Tunga tendenser 
För att kunna hantera en turbulent omvärld arbetar man i FMI 1 med olika 
utvecklingsalternativ inom de områden som anses viktiga för Försvarsmak-
ten. I dokumentet framgår att det är särskilt tre områden som kommer att 
påverka Försvarsmaktens framtida utformning: omvärld, teknik och poli-
tisk vilja. Inom dessa områden finns tunga tendenser av både säker och 
osäker karaktär. De möjliga rörelseriktningar som kan utläsas i materialet 
kommer att nämnas nedan. I detta avsnitt kommer även en beskrivning att 
göras av de tunga tendenser som enligt FMI kommer att påverka Försvars-
maktens framtida utformning.

Omvärld  
Inom detta område kan man urskilja tunga tendenser som framför allt har 
anknytning till följande delområden: Rysslands utveckling, internationell 
säkerhetspolitik, samhälle och ekonomi. Denna indelning innebär inte att 
områdena är skilda från varandra. I ett samhälle ingår t.ex. både ekonomi 
och säkerhetspolitik. Men för att det skall bli lättare att identifiera de tunga 
tendenserna och att man tydligare kan urskilja inom vilket område varje 
tendens har sin hemvist har en sådan indelning valts.  

Ett delområde är Rysslands utveckling. För detta land skissas ett antal al-
ternativa utfall som tar sin utgångspunkt i ett flertal tunga ekonomiska och 
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politiska tendenser (FMI 1, s. 31). Dessa har ett nära samband med varandra 
och beroende på hur ekonomin utvecklas kommer olika politiska rörelserikt-
ningar att framträda. Om ekonomin utvecklas negativt kommer den politiska 
situationen att präglas av en instabilitet som i värsta fall kan leda till natio-
nens sönderfall (FMI 1, s. 31). Å andra sidan om ekonomin utvecklas i positiv 
riktning kan det leda till ökad demokratisering och skapa en stabil politisk 
situation med ett närmande till Europa och världen (FMI 1, s. 31). Den sist-
nämnda utvecklingen kan dock leda till att ett ekonomiskt starkt Ryssland 
återgår till ett diktatoriskt styre med stormaktsambitioner och revanschlusta.  

Ett annat delområde inom Försvarsmaktens omvärld är internationell 
säkerhetspolitik. I FMI 1 (s. 30) kan man utläsa att USA med stor sannlik-
het kommer att minska det militära engagemanget i Europa men bibehålla 
en ledande roll på den internationella arenan. Av det internationella säker-
hetspolitiska arvet från det ”kalla kriget” återstår endast USA som en glo-
bal stormakt med global militär kapacitet. En annan tung tendens inom 
området är att flera aktörer kommer att träda in och agera på den säker-
hetspolitiska arenan (FMI 1, s. 37). I detta sammanhang betonar man i do-
kumentet att även NATO, Frankrike och Ryssland (beroende på dess eko-
nomiska utveckling) kommer att ha förmåga till betydande insatser utanför 
sitt eget territorium (FMI 1, s. 37).

Ett tredje viktigt delområde inom Försvarsmaktens omvärld är de tunga 
tendenser som kommer att påverka samhällsutvecklingen på global nivå. I 
FMI 1 (s. 27) skriver man att samhället i allmänhet kommer att påverkas av 
överbefolkning, fattigdom, miljöproblem samt vatten- och livsmedelsbrist. 
Överbefolkning kopplas i huvudsak till Afrika och delar av Asien och mil-
jöproblemen framför allt till f.d. Sovjetunionen. De tunga tendenser som 
nämns kan enskilt eller i kombination med varandra även leda till ökade 
konfliktrisker. En annan betydelsefull tung tendens som betonas i FMI 1 (s. 
27), och som kan öka dragningskraften hos stora folkmängder att förbättra 
sina livsbetingelser, är utvecklingen inom kommunikationsområdet och 
framför allt ”mediatrenden”.  

Den fjärde viktiga delen i Försvarsmaktens omvärld är den ekonomiska
utvecklingen på global och regional nivå. En tung tendens som kan utläsas i 
FMI 1 (s. 28) är att USA:s ekonomi kommer att fortsätta vara den starkaste 
i världen i ett 20 års perspektiv. En annan tendens är att Sydostasiens starka 
ekonomiska utveckling kommer att fortsätta i framtiden (FMI 1, s. 28). En 
övergripande tung tendens i dokumenten är att ekonomin i allmänhet 
kommer att utvecklas relativt väl och att ekonomierna i Östeuropa på läng-
re sikt kommer att integreras med Västeuropas ekonomier (FMI 1, s. 29). 
En tydlig riktning är att det ekonomiska livet rör sig mot ett västerländskt 
kapitalistiskt marknadstänkande (FMI 1, s. 29). Samtidigt råder en viss 
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osäkerhet avseende den ekonomiska och politiska utvecklingen i Asien och 
Central- och Östeuropa. En av de osäkra tunga tendenserna är risken för 
interna eller mellanstatliga politiska oroligheter, vilka även starkt påverkar 
den ekonomiska utvecklingen (FMI 1, s. 28). Liknande tunga tendenser 
finns även i diskussionen kring Afrikas utveckling (FMI 1, s. 28).  

Teknik
För det andra området teknik avsätter FMI 1 (s. 37-43) ett helt avsnitt.24 I 
denna beskrivning nämns ett flertal tunga tekniktendenser som kommer att 
påverka Försvarsmaktens verksamhet och utformning på ett betydande sätt 
i framtiden. I princip kan flera av de tunga tendenserna sammanfattas kring 
begreppen högre, snabbare, starkare, kraftigare, rörligare, längre och ökad 
vapenverkan (FMI 1, avsnitt 3.4). I detta sammanhang är det uppenbart att 
dessa karaktärsdrag inte kan realiseras samtidigt inom ett och samma om-
råde. Syftet med att beskriva de tunga tendenserna genom ett antal utmär-
kande drag är enbart för att tydliggöra rörelseriktningar inom skilda tek-
nikområden. I övrigt betonas informationstekniken som en tung tendens i 
hela dokumentet. Det visar sig särskilt väl när det framtida samhället be-
skrivs som ett informationssamhälle/IT-samhälle.  

Politisk vilja  
Försvarsmaktens mål, verksamhet och organisation fastställs av riksdagen i 
olika försvarsbeslut. Förvarsmaktens bedömning och tolkning av de politiska 
intentionerna genomförs i samtliga FMI. I dessa dokument framgår att en av 
de tunga tendenserna beträffande den politiska viljan är att Försvarsmakten 
måste förbereda sig på att dess verksamhet, organisation, uppgifter och re-
surstilldelning kan komma att förändras snabbare i framtiden (FMI 1, s. 39).
Det innebär att försvarspolitiken rör sig från relativt långvariga och stabila 
förhållanden till att kännetecknas av osäkerhet och viss oförutsägbarhet.

Den andra tunga tendensen i de politiska intentionerna som lyfts fram i 
FMI 1 (s. 58) är förändringar av Försvarsmaktens traditionella uppgifter. 
Tidigare hade försvar mot väpnat angrepp varit den uppgift som i princip 
styrt Försvarsmaktens utformning. Det förändrade omvärldsläget har inne-
burit att den politiska viljan förändrats och att de nya signalerna tyder på 
att Försvarsmakten måste vara beredd att möta ett bredare hot- och risk-
spektrum än tidigare (FMI 3, s. 83)

En tredje tung tendens avseende den politiska viljan och ambitionen är 
kravet på ökat deltagande i internationella insatser (FMI 2, s. 69). Detta nya 
inslag kommer att utgöra en av huvuduppgifterna för Försvarsmakten i 
                                                 
24 Ett annat dokument som diskuterar teknikutveckling är Förvarsmaktens stra-

tegi för Forskning och Teknikutveckling. FoT, Överbefälhavaren, 1997.
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framtiden (FMI 1, s. 58). Ett skäl till denna förändring är att Sverige har 
valt en mer aktiv roll i det utrikes- och säkerhetspolitiska arbetet i Europa 
(FMI 1, s. 59).25

Försvarsmaktens framtida utformning 
I FMI 1 förs en viss diskussion om Försvarsmaktens framtida utformning. 
Detta resonemang utvecklas och fördjupas framför allt i FMI 2 och FMI 3.
Den tunga tendens som särskilt beskrivs inom detta område är RMA-
konceptet. Detta beskriver hur teknikutvecklingen på ett genomgripande 
sätt kommer att påverka framtida konflikters karaktär, vilket i sin tur får 
ett starkt inflytande på den militära organisationens form och innehåll (FMI 
3, s. 146).

RMA-konceptet innebär som tidigare nämnts att om man skapar ett in-
formationsöverläge behöver man inte lika mycket resurser, i form av vapen 
och trupp, för att nå avsedd verkan på motståndaren (FMI 3, underbilaga 1). 
För att åstadkomma detta måste man förändra den traditionella balansen, 
och öka integrationen, mellan informations-, lednings- och verkanssystem 
inom Försvarsmakten.  

Drivkrafter
I de händelseutvecklingar som diskuteras och beskrivs inom olika områden i 
FMI är det enligt min mening särskilt tre krafter som på ett tydligt sätt an-
ses påverka utvecklingen. Dessa krafter driver även större delen av de tunga 
tendenser som identifierades inom respektive område (omvärld, politisk 
vilja och teknik) ovan.  

Den första kraften som driver utvecklingen är politiken. Inom detta om-
råde kan man i dokumentet se aktörer med intentioner, vilja till handling 
och som genom beslut kan påverka händelseförlopp och samhällsutveck-
ling. Som exempel kan nämnas politiska aktörer som bestämmer försvars-
politik, definierar Försvarsmaktens mål och uppgifter samt väljer säkerhets-
politiska inriktningar (FMI 1, kapitel 5). Ett annat exempel på politiska 
aktörer som kan påverka omvärlden visar sig i de tre korta framtidsbilder 
som bl.a. beskriver Rysslands (och de forna öststaternas) möjliga utveck-
lingsriktningar i framtiden (FMI 1, s. 49).

                                                 
25 Detta påstående kan dock ifrågasättas. Det anförs inga starka argument som 

visar på vilket sätt den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken är mer aktiv i 
jämförelse med den som bedrevs under t.ex. Olof Palmes tid som aktiv poli-
tiker. Man avser förmodligen en politik där militära resurser används i stör-
re utsträckning i internationella sammanhang än tidigare: samövningar med 
andra länder, insatser inom FN/EU:s ram, i forna Jugoslavien etc.  
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Den andra drivkraften, ekonomi, har i princip en helt avgörande bety-
delse för hur världen, de olika världsdelarna, regionerna och de enskilda 
länderna kommer att utvecklas (FMI 1, avsnitt 3.2). Inom det ekonomiska 
området är det svårt att se specifika aktörer som agerar på ett sådant sätt 
att det leder till t.ex. en ekonomisk tillväxt. Istället anser jag att denna driv-
kraft i första hand kan ses som en faktor, inte aktör. I framtidsdokumenten 
framgår även att politik och ekonomi är starkt beroende av varandras ut-
vecklingsmöjligheter. Om det ekonomiska livet präglas av problem och svag 
utveckling leder det oftast till en negativ samhällsutveckling och instabila 
politiska förhållanden. På motsvarande sätt antas det omvända gälla: en 
ekonomisk tillväxt gynnar en stabil politisk miljö.

Förutom politik och ekonomi träder teknik fram som en tredje betydande 
drivkraft i FMI. I dokumenten betonas att de senaste årens teknikutveckling 
på ett betydelsefullt sätt kommer att förändra framtida konflikters karaktär 
(RMA-konceptet) och den militära krigföringen (FMI 3, s. 146). Denna ut-
veckling kommer enligt de analyserade dokumenten även att på ett avgörande 
sätt påverka Försvarsmaktens framtida utformning (FMI 1, s. 37-43; FMI 2,
s. 39-45; FMI 3, s. 60-68). I detta sammanhang kan man tolka texten som att 
teknikutvecklingen å ena sidan drivs bl.a. av aktörer inom Försvarsmakten 
som beställer och köper material från aktörer inom försvarsindustrin vilka 
utvecklar och producerar den (FMI 1, s. 28). Å andra sidan finns det en anty-
dan i materialet att tekniken i allmänhet utgör en kraft (faktor) som ständigt 
driver utvecklingen och kontinuerligt kommer att påverka samhällsutveck-
lingen och framtida krigs karaktär. Se även senare i detta avsnitt där För-
svarsmaktens tekniksyn utförligare analyseras. De analyserade framtidsdo-
kumentens arkitektur presenteras kort i följande tabell:  
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Tabell 1.  Sammanfattning av de analyserade framtidsstudiernas uppbyggnad. 

Framtider En (med tre variationer) 
Tyngdpunkt  Försvarets framtida utformning  

(Omvärldsutveckling, teknikutveckling och politisk vilja) 
Diskriminerande
element

Hot (nivåvariation)
Ryssland/omvärld (strukturvariation)  

Tunga tendenser Omvärld 

Rysslands utveckling 
Negativ ekonomisk utveckling - instabil politisk situation 
Positiv ekonomisk utveckling – demokratiutveckling 

Internationell säkerhetspolitik 
USA – enda globala aktören, mindre engagemang i Europa  
Flera aktörer på den internationella arenan  

Samhället  
Överbefolkning, miljöproblem, fattigdom samt vatten- och livsmedelsbrist, ”mediatrend” 

Ekonomi  
USA starkaste ekonomin i världen 
Sydostasien stark ekonomisk utveckling 
Ekonomier i Östeuropa närmar sig Västeuropa 
Ekonomier rör sig mot ett västerländskt kapitalistiskt marknadstänkande 

Teknik
Informationsteknik (IT-samhället)  
Snabbare, högre, kraftigare, starkare, längre, precisare och rörligare  
Ökad vapenverkan 

Politisk vilja 
Ökad förändringshastighet avseende mål, resurser, verksamhet etc.   
Möta ett bredare hot- och riskspektrum   
Ökat deltagande i fredsfrämjade insatser 

Försvarets framtida utformning 
RMA: Revolution in Military Affairs 

Drivkrafter Politik (aktör) 
Ekonomi (faktor) 
Teknik (aktör och faktor)  

Analys av framtidsfrågor 
Ett syfte med avhandlingen (forskningsfråga 3) är att undersöka hur de 
analyserade framtidsstudierna förhåller sig till ett antal av samtidens stora 
framtidsfrågor. Som stöd och exempel i detta arbete identifierades och dis-
kuterades i kapitel 4 tre särskilt intressanta frågor för framtiden. För att 
påminna om innehållet i dessa sammanfattas de kort i figuren nedan.
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Figur 7.  Sammanfattning av begrepp som används för att analysera framtids-
studiernas framtidsfrågor. 

Att i detalj analysera samtliga områden som behandlas i framtidsdokumen-
ten utifrån varje analyssnitt är alltför omfattande och inte fruktbart i förhål-
lande till syftet med detta arbete. Citaten har valts för att de är representati-
va för centrala tankegångar i det empiriska materialet. Jag har även sökt 
efter citat som kan visa på en möjlig spännvidd i materialet. De antaganden 
som söks behöver inte nödvändigtvis uttrycks på ett medvetet och tydligt 
sätt utan de kan även vara underförstådda och otydligt formulerade.

Informationssamhället 
Denna framtidsfråga utgör en starkt artikulerad del i de analyserade doku-
menten. Det gäller såväl karaktären på samhället i stort, bl.a. används be-
greppet informationssamhället explicit i texten, som innebörden av den nya 
typ av krigföring som växer fram. För att beskriva den övergripande sam-
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hällsutvecklingen använder sig FMI av en ganska allmänt förekommande 
stadieteori som innebär att länder rör sig från jordbrukssamhällen till indu-
strisamhällen och därifrån till service- och informationssamhällen.  

Olika stater och regioner befinner sig i olika stadier av ekonomisk ut-
veckling – vissa går från industri- till service- och informationssamhällen 
medan andra omvandlas från agroekonomier till industrisamhällen. (FMI 
1, s. 27) 

En viktig förändring i denna utveckling är därmed den förskjutning som 
sker av andelen sysselsatta från industriarbeten till service- och informa-
tionsarbeten. Förutom denna förändring inom arbetsmarkanden kan man 
även utläsa andra utmärkande drag inom det ekonomiska området som 
visar på en rörelse mot informationssamhället.  

I informationssamhället (IT-samhället) har avancerade tillverkningspro-
cesser och produktionsmaskiner i allt större omfattning kommit att ta 
över uppgifter som tidigare utfördes manuellt. Färre människor produce-
rar mer. I takt med denna utveckling ställs större krav på den enskilde 
arbetstagaren, som måste besitta hög kompetens och vara allt mer specia-
liserad. … I IT-samhällets spår följer en ekonomi som baseras på kun-
skap snarare än på konventionella råvaror och fysisk arbetskraft. Infor-
mationsöverlägsenhet, det vill säga ha tillgång till bättre och aktuellare 
information än konkurrenten, blir allt viktigare för företagen. (FMI 2, 
underbilaga 1, s. 1) … IT-samhällets utveckling innebär också möjlighe-
ten att med bibehållen basering i Sverige, genom virtuella nätverk arbeta 
för företag och organisationer i andra delar av världen. (FMI 2, underbi-
laga 1, s. 2) 

Det framgår att kunskap kommer att utgöra en alltmer betydelsefull pro-
duktionsfaktor i samhället, vilket ligger i linje med Bells (1999) och Druck-
ers (1970) resonemang om en informations- och kunskapsbaserad ekonomi. 
Det innebär även att information och kunskap kommer att påverka arbetets 
innehåll och att öka kraven på arbetskraftens förmåga att använda den i sin 
yrkesutövning.

En annan bärande idé om informationssamhället som kan utläsas i de 
analyserade dokumenten är en stark betoning på teknik, i synnerhet IT. I 
texten likställs t.ex. informationssamhället mer eller mindre med ett IT-
samhälle. Ett sådant påstående kan tolkas, utan någon större överraskning, 
som att IT utgör en av grundpelarna i det framtida samhället. Emellertid 
framgår det inte på ett tydligt sätt om och i så fall hur IT kommer att för-
ändra samhällets form och organisering. Det finns vissa antaganden som 
pekar i en sådan riktning, t.ex. i citatet ovan där det påstås att virtuella 
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nätverk utvecklas. Men på vilket sätt tekniken kommer att påverka t.ex. 
människors arbete och tillvaro fördjupas eller diskuteras inte på ett överty-
gande sätt i texten. Det andra området som i FMI starkt präglas av infor-
mation och IT är den framtida krigföringen.

Utvecklingen inom IT-området möjliggör snabb hantering av allt större in-
formationsmängder i underrättelse- och ledningssystem. Trenden är att 
andelen datakommunikation ökar. Utvecklingen av kommunikationslän-
kar med hög kapacitet är en förutsättning för överföring av information till 
och mellan sensorer, staber och förband. (FMI 1, s. 37-38) … Kampen om 
informations- och ledningsöverlägsenhet intensifieras. … betydelsen av in-
formationskrigföring ökar ytterligare.  (FMI 1, s. 43) … Den tekniska ut-
vecklingen, i synnerhet inom informationsteknologin, medför bl a starkt 
förändrade förutsättningar för att skapa överblick och lägesuppfattning i 
ett konfliktområde. Avgörande i framtida konflikter blir att tidigt och reso-
lut skapa ett informations- och ledningsöverläge … (FMI 3, s. 103)  

I texten framgår hur teknik på ett betydande sätt kommer att förändra ar-
betet med att hantera och agera i konfliktsituationer. Denna utveckling 
kommer, som tidigare refererats i detta arbete, att skapa en revolution inom 
den militära krigföringen (RMA). Det påstås att de teknologiska föränd-
ringarna är av en sådan art och omfattning att de även på ett avgörande sätt 
påverkar den framtida Försvarsmaktens utformning. Det är inte alltför 
överraskande att teknik (i anknytning till militär verksamhet) uppmärk-
sammas och diskuteras i dokumenten eftersom teknik intar en central roll 
och har en avgörande betydelse för Försvarsmaktens verksamhet. Man föl-
jer konsekvent denna tankegång och betonar även att teknik (i huvudsak 
IT) kommer att utgöra en bärande idé i beskrivningen av informationssam-
hället. Det är sådana indirekta påståenden som tyder på att tekniken till-
mäts en avgörande roll för samhällsförändringen. Sammanfattningsvis kan 
man säga att materialet uppmärksammar och arbetar med denna dimension 
på ett medvetet, tydligt och energiskt sätt.

Globalisering 
Denna framtidsfråga är närvarande på flera sätt i dokumenten. Emellertid 
råder det en viss tveksamhet om vilken innebörd globalisering och interna-
tionalisering har. Men oberoende av ordval kan man konstatera att det 
finns antaganden i texten som tyder på att det sker en ökning av internatio-
nella relationer inom flera områden.  

Den mest avgörande förändringen är kanske utvecklingen på kommunika-
tionssidan och den globaliserade ekonomin. Det är nu möjligt att snabbt 
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överföra information och att t ex göra stora penningtransaktioner på 
mycket kort tid. (FMI 2, s. 49) … I det globala perspektivet har en ekono-
mi utvecklas som i allt större omfattning blir multinationell. Multinationel-
la företag och organisationer får större inflytande och det kan bli allt svå-
rare för enskilda nationer att styra ekonomin inom det egna landet. (FMI 
2, underbilaga 1, s. 1) … En stor andel av de för olika samhällsfunktioner 
viktiga företagen inte bara ägs av utländska intressen utan bedriver också 
sin verksamhet obundna av nationsgränser och med multinationell perso-
nal. (FMI 3, s. 78) … Det vidgade internationella kulturutbytet och möj-
ligheterna till att arbeta och bedriva studier internationellt, har inneburit 
att nationsgränserna allt mer kommer att suddas ut. En fortsatt internatio-
nalisering kommer att innebära att nationalstatens betydelse ytterligare 
minskar i Europa. (FMI 2, underbilaga 1, s. 3) … Transportnäringen ut-
vecklas mot högre effektivitet, mer avancerad teknik och ökad internatio-
nalisering. … Samtidigt kan offentlig verksamhet i ökad omfattning bedri-
vas affärsmässigt och samhällets infrastrukturresurser disponeras av 
näringslivet på affärsmässig grund. Tillsammans med en ökad internatio-
nalisering av näringslivet kan detta påverka samhällets handlingsförmåga 
och planering för beredskapsåtgärder i vid mening. (FMI 3, s. 75) 

Ett område som visar en betydande ökning av internationella relationer och 
som särskilt lyfts fram i citatet är ekonomi. I detta sammanhang finner man 
även uttryck som den globaliserade ekonomin och multinationella företag. 
Vilken innebörd respektive begrepp har och hur de är avgränsade till var-
andra är något oklart, men mitt intryck är att de används på ett likartat sätt 
för att beskriva ungefär samma fenomen.

I citatet påstås att multinationella företag och organisationer kan få ett så 
stort inflytande över internationella och nationella ekonomiska processer att 
de kan påverka och styra enskilda länders ekonomier. Det skulle kunna leda 
till att statens förmåga att på ett självständigt sätt genomföra makroekono-
miska strategier minskar. Denna utveckling kan enligt min tolkning betyda 
att nationalstaten som institution blir ifrågasatt. Detta påminner om det Mar-
tin och Schumann (1997) beskriver som en konflikt mellan ”kapitalet” och 
politiken. Det lättflyktiga kapitalet som rör sig på en global nivå kan påverka 
och styra ekonomiska processer inom enskilda länder, medan nationalstaten 
får svårt att själv styra över sina makroekonomiska förehavanden.  

Andra faktorer som antas leda till en försvagning av nationalstatens roll 
och funktion är det ökade internationella kulturutbytet och möjligheterna 
att arbeta och studera utomlands. Även i detta fall kan nationalstatens legi-
timitet och betydelse minska i medborgarnas ögon. Eventuellt andra följder 
av en sådan utveckling fördjupas eller diskuteras dock inte i texten.

Sammantaget kan den ökade internationaliseringen eller globaliseringen 
leda till att nationalstaten som institution ifrågasätts. I linje med McGrews 
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(1992) resonemang kan en sådan process leda till att statens legitimitet hos 
medborgarna minskar. Framför allt kan den enskilde medborgaren uppfatta 
statens förmåga att agera oberoende och självständigt beträffande politikens 
mål och medel som starkt begränsat och att staten reduceras till en aktör 
bland andra i ett större system. Mot denna bakgrund saknar man en diskus-
sion i FMI om relationen mellan statens minskade betydelse och legitime-
ringen av det militära försvaret, som får sitt uppdrag från statsmakterna.

Det framgår inte på ett tydligt sätt i texten om globalisering ses som ett 
nytt fenomen eller om det handlar om ökade internationella relationer. Mitt 
intryck är att begreppen internationalisering och globalisering används på 
ett likartat sätt. Emellertid är det förstnämnda mer förekommande i de ana-
lyserade dokumenten. Begreppet globalisering blir något mer närvarande i 
FMI 2 och FMI 3. I FMI 2 används globalisering som signalord, t.ex. på 
omslaget och i en sammanfattande bild på s. 48, men det följs inte upp eller 
fördjupas i övrig text. Denna markering tonas ner och förekommer inte i 
FMI 3, trots att det finns en större medvetenhet om fenomenet i denna text. 
En förklaring till att man använder sig av begreppet globalisering, utan att 
fylla det med ett konkret innehåll, kan vara att man vill visa att man är 
medveten om vad som är en aktuell framtidsfråga i samtidsdebatten. Obe-
roende av vilken beteckning som används anser jag att man arbetar med 
denna dimension med en tydlig medvetenhet.   

Risk och hållbar utveckling 
Antalet riskområden är betydande och det råder en medvetenhet i de analy-
serade dokumenten om vilka risker som kan drabba samhället. Bland dessa 
är det särskilt tre som är framträdande: hot och konflikter, tekniska system 
och miljö.

Miljöproblemen ökar på många håll i världen, de är särskilt omfattande 
bl a i f d Sovjetunionen. (FMI 1, s. 27) … Även miljöproblemen kan 
komma att bli mycket kännbara för vissa asiatiska stater, däribland 
Kina. (FMI 1, s. 28) … Hot och risker mot Sverige kan också uppstå 
utan att konflikter är orsaken – exempelvis utifrån internationell krimi-
nalitet, underrättelseinhämtning, kärnkraftsolyckor, smuggling av delar 
till massförstörelsevapen, transport av farligt gods m m. (FMI 1, s. 37)  

Den första kategorin innefattar – vilket inte väcker någon större överrask-
ning – möjliga mellanstatliga och inomstatliga hot och konflikter. Till detta 
område kan man även enligt min mening hänföra risker som är knutna till 
olika aktörers hot mot samhället, t.ex. spridning och användning av mass-
förstörelsevapen och internationell kriminalitet.
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Den andra kategorin är stora tekniska system, bl.a. kärnkraftverk och 
transportsystem, men även dator- och kommunikationssystem. I texten kan 
man utläsa att samhället är beroende av dessa tekniska system för att funge-
ra normalt (FMI 1, s. 48). Detta beroende innebär samtidigt att samhället 
blir sårbart om något av systemen skulle haverera eller bli utsatt för an-
grepp (FMI 3, s. 77-78). Emellertid framgår det inte i texten varför dessa 
system är sårbara. Man kan dock konstatera att det finns en viss medveten-
het i FMI att samhället har skapat risker och sårbarheter som man inte rik-
tigt kan kontrollera, styra och skydda sig ifrån. Detta kan innebära att små 
fel kan få stora konsekvenser; en kärnkraftsverksolycka skulle kunna leda 
till ekologisk katastrof. Här kan man skönja en viss släktskap med de me-
garisker Giddens (1996) diskuterar.  

Den tredje kategorin av risker är miljöproblem som framför allt är knut-
na till Östeuropa och Asien. Dessa risker nämns enbart kort i anknytning 
till ett antal geografiska områden. Det innebär att man inte får en tydlig 
bild av bakomliggande orsaker till att miljöproblem har skapats i samhället. 
Kan en möjlig källa vara de produktions- och konsumtionsmönster som 
förekommer i västvärlden, eller är det någonting annat? Det tydliggörs inte 
heller i texten vilka konsekvenser dessa miljöproblem har inneburit för sam-
hället, människan och naturen. Är det föroreningar, störningar i klimatba-
lansen eller minskning av den biologiska mångfalden? Man skulle kunna 
säga att miljöproblemen inte antas vara av en sådan betydelse i dokumenten 
att det påverkar framtiden i någon större utsträckning.  

Det råder ingen tvekan att man i FMI uppmärksammar att det finns ris-
ker i samhället, men i vissa fall arbetar man inte med dem på ett energiskt 
sätt. Avslutningsvis kan man notera att det inte går att finna några tydliga 
antaganden eller idéer om hållbar utveckling i de analyserade dokumenten. 
Det är märkligt att nära 20 års diskussion om hållbar utveckling inte ges 
någon uppmärksamhet i texten. En förklaring till denna frånvaro kan vara 
att andra aktörer inom totalförsvarets ram arbetar med dessa frågor. Men 
även om andra organisationer gör studier om hållbar utveckling torde den-
na idé – om den (av planeringssubjektet) bedöms som viktig och kan påver-
ka samhällsutvecklingen på ett signifikant sätt – få något genomslag i de 
framtida utvecklingslinjerna som beskrivs i FMI.
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Analys av grundläggande antaganden 
En avsikt med denna avhandling är att undersöka hur generella och grund-
läggande samhällsvetenskapliga frågor behandlas i de analyserade framtids-
studierna. De aspekter jag valt för att genomföra ett sådant arbete är synen 
på samhället, människan och tekniken. Principerna för hur en sådan analys 
går till har jag diskuterat och förklarat i kapitel 4. För att påminna om in-
nehållet i dessa resonemang kommer en kort sammanfattning av de teore-
tiska och analytiska utgångspunkterna att göras i början på varje avsnitt.  

De framtidsdokument från Försvarsmakten som analyseras i detta arbete 
behandlar ett stort antal områden: omvärldsutveckling, säkerhetspolitik, 
hot och risker, teknikutveckling o.s.v. (se ovan). Att genomföra en detalje-
rad analys av samtliga antaganden om samhälle, människa och teknik som 
finns inom varje område i dokumenten är omfattande och i förhållande till 
syftet med arbetet inte fruktbart. Jag kommer istället att välja citat som är 
representativa och som kan visa på en möjlig spännvidd i det empiriska 
materialet. Man bör redan här notera att människosynen ligger relativt dold 
i de analyserade dokumenten och jag betonar att det är betydande tolkning-
ar som görs av materialet.  

Antaganden om samhället och människan 
För att analysera antaganden om samhället och människan i Försvarsmak-
tens dokument kommer jag att använda mig av de begrepp (och dikotomi-
er) som diskuterades och utvecklades i kapitel 4. Dessa begrepp sammanfat-
tas kort i figuren nedan. För en fullständig framställning hänvisas läsaren 
till nämnda kapitel.  
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Figur 8.  Sammanfattning av begrepp och dikotomier som ingår i analysen av 
framtidsstudiernas samhällssyn och människosyn. 

Ovannämnda analysordning kommer inte att följas slaviskt, eftersom ett
citat ibland kan analyseras utifrån flera av de utvecklade dimensionerna. 
För att undvika upprepningar kommer vissa av citaten att analyseras utifrån 
flera aspekter.  

Analys
Enligt FMI kan det internationella samfundets olika system och nivåer tolkas 
i termer av såväl konflikt som konsensus. När det gäller konflikter menar 
man i FMI 1 (s. 34) att det internationella säkerhetspolitiska systemet som 
existerade under det ”kalla kriget”, och som utmärktes av en bipolär mot-
sättning mellan väst- och östblocket, har ersatts av en annan typ av konflik-
ter. Dessa kommer överlag att vara regionalt och lokalt begränsade och upp-
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träda framför allt inom men även mellan stater (FMI 1, s. 34). De geografiska 
områden där risker för sådana konflikter är särskilt stora är Asien, Östeuropa 
(inklusive Ryssland och Balkan), Mellanöstern och Afrika (FMI 1, s. 36). 
Bland dessa huvudområden kan man i FMI 1 läsa följande om Asien:  

Den ekonomiska utvecklingen i Asien kan komma att mattas av något 
men det stora hotet mot tillväxten torde ligga i en rad latenta politiska 
konflikter, såväl interna som mellanstatliga. … Bl a den kinesiska eko-
nomiska potentialen är mycket stor men hotas av såväl inrikes turbulens 
som utrikespolitiska konflikter med Taiwan och andra. Kinas ekonomis-
ka tillväxt innebär att landet får ett allt större behov av energi. Även om 
egna tillgångar kommer att exploateras blir landet alltmer beroende av 
import av råolja från Mellanöstern och möjligen Sibirien. Därför strävar 
Kina efter att finna nya reserver, i bl a sydkinesiska sjön. Här finns risk 
för konflikter med flera östasiatiska länder t ex Vietnam, Japan och In-
donesien.  (FMI 1, s. 28)  

Inom flera stater (särskilt Kina) präglas de inrikespolitiska systemen av tur-
bulens, konflikter och oroligheter. Vad dessa konflikter består av är inte 
helt tydligt. För det första förekommer inte någon fördjupad diskussion om 
vad som orsakar de politiska motsättningarna och stridigheterna. För det 
andra kan man inte utläsa vad dessa latenta politiska konflikter innehåller.
Inte heller framgår det om motsättningarna enbart begränsar sig till det 
politiska området eller om det präglar samhället som helhet.  

På mellanstatlig nivå är det mer tydligt vad som orsakar konflikter. Två 
av de mer framträdande skälen är ekonomiska och territoriella faktorer, 
t.ex. oljetillgångar i sydkinesiska sjön. I dessa sammanhang bedöms framför 
allt Kinas storlek och ekonomiska tillväxt som en stark bidragande orsak 
till motsättningar inom området. En annan viktig orsak som nämns är utri-
kespolitiska konflikter mellan framför allt Kina och Taiwan, Nordkorea 
och Sydkorea samt Pakistan och Indien (FMI 2, s 19).

Den andra region som FMI 1 nämner som ett möjligt riskområde är Öst-
europa. Jämfört med beskrivningen av Asien får framför allt inomstatliga 
konflikter en tydligare innebörd.  

Östersjön är det enda område där Sverige gränsar till områden där säker-
hetspolitisk och ekonomisk instabilitet råder och där många aktörer kan 
ha motstridiga intressen. Vid ökad internationell spänning i området finns 
risk för offensivt ryskt agerande. (FMI 1, s. 35) … På Balkan och i f d Öst-
europa kan även positiva faktorer som det kalla krigets slut och demokra-
tiseringsprocessen under en övergångsperiod medföra negativa konsekven-
ser och framför allt inomstatliga problem. Detta bl a för att gamla 
motsättningar blottas och tidigare diktatoriska, repressiva och därmed 
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återhållande krafter saknas. (FMI 1, s. 35) … Utvecklas ekonomin positivt 
kommer sannolikt Ryssland att utvecklas mot ökad demokratisering och 
en koppling till Europa och övriga världen. Risken för en antidemokratisk, 
reaktionär och/eller nationalistisk utveckling tar dock lång tid att undanrö-
ja. (FMI 1, s. 31) … Stora delar av Central- och Östeuropa kommer sanno-
likt i det längre perspektivet att i en eller annan form ha integrerat sina 
ekonomier med Västeuropa/EU. (FMI 1, s. 29)  

I flertalet länder i Östeuropa (även Ryssland och Balkan) präglas de inomstat-
liga politiska systemen av konflikt. En anledning till dessa kan vara att tidiga-
re motsättningar, som tryckts ned av diktatoriska krafter, kommer upp till 
ytan i de demokratiska processer som påbörjats i dessa länder. Andra orsaker 
till att konflikter uppstår, och där Rysslands utveckling är den som betonas 
mest, är bl.a. regional separatism, etniska och religiösa motsättningar, flyk-
tingproblem, arbetslöshet, försämrad folkhälsa, fallande utbildningsnivå, 
infrastrukturproblem, miljöproblem, negativ demografisk utveckling och 
organiserad brottslighet (FMI 1, s. 30).  

När det gäller mellanstatliga konflikter i Europa (men även Asien) slår 
man fast i FMI 2 (s. 35) att de viktigaste faktorerna för att militärt våld 
kommer att användas är politisk makt, ekonomiska intressen och territori-
ella tvister. Dessa konflikter kommer i huvudsak att beröra nationsbyggan-
det efter Sovjetunionen och Jugoslavien (FMI 2, s.35).

I Nordafrika och Mellanöstern, två geografiska områden som enligt FMI
präglas av konflikt, kan man utläsa att de främsta orsakerna till stridigheter 
är gamla etniska och religiösa motsättningar i kombination med en kraftig 
befolkningsökning och stora skillnader i levnadsstandard (FMI 1, s. 28-29).
I anslutning till Mellanöstern nämns även vattenresurser och oljetillgångar 
som bidragande orsaker till instabiliteten (FMI 2, s. 19). Konflikter inom 
dessa områden rör sig i en växande gråzon där det blir svårt att urskilja vad 
som utgör en inomstatlig eller mellanstatlig motsättning (FMI 2, s. 35).

Förutom konflikter noteras även inslag av samarbete och samstämmig-
het i de nämnda regionerna. Inom det ekonomiska området kan man utläsa 
att ekonomierna i Central- och Östeuropa på sikt kommer att integreras 
med Västeuropa och EU. I Asien framgår det att Kina blir alltmer beroende 
av världshandeln vilket får en konfliktdämpande effekt (FMI 1, s. 28).

Beträffande andra regioner, framför allt västvärlden (USA, Japan och 
Västeuropa), nämns inte särskilt mycket i dokumenten om de inomstatliga 
politiska, ekonomiska, sociala och kulturella systemen. I viss mån betonas 
att den interna handeln och det ömsesidiga beroendet mellan länderna med 
stor sannolikhet kommer att öka (FMI 1, s. 29). Denna frånvaro av konflikt 
kan tolkas som att västvärlden överlag präglas av konsensus. Om den hade 
utmärkts av konflikt hade FMI med stor sannolikhet lyft fram och diskute-
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rat detta. Det finns också ett antal påpekanden om inomstatliga förhållan-
den som uttrycker konsensus.

Svenska folket visar i dagens opinionsundersökningar en fortsatt hög för-
svarsvilja. Den påverkas påtagligt av faktorer som lojalitet, samhörighet, 
hotuppfattning samt värden och värderingar värda att försvara. (FMI 3, 
s. 99) … Alternativet att – t ex i brist på ekonomiska resurser – inrikta 
våra stridskrafter på den strategiska nivån mot ett ”gerillaförsvar” upp-
fattas … vara uteslutet. Detta bl a beroende på att folklig och politisk ac-
ceptans för de materiella och personella förluster som blir följden av en 
sådan försvarsprincip bedöms saknas. (FMI 1, s. 59) 

Det förutsätts alltså råda en övergripande konsensus bland allmänheten i 
Sverige beträffande försvarsviljan och vilken typ av försvarsprincip som 
skall finnas. Det antas även enligt FMI 1 finnas en tydlig enighet inom vissa 
system i USA att bibehålla eller stärka den amerikanska vapenexporten. 

USA:s vapenindustri har ca 50 % av världsmarknaden och kommer att 
göra allt för att behålla eller förstärka denna ställning. En styrka är den 
draghjälp som erhålles från den amerikanska administrationen som ser 
såväl ekonomiska som politiska fördelar med detta. (FMI 1, s. 28)  

Inom det militärindustriella området finns enligt min tolkning en samstäm-
mighet, enighet och ett samförstånd mellan de ekonomiska, militära och 
politiska systemen i samhället att öka andelarna på världsmarknaden. Man 
kan samtidigt fråga sig vad detta citat har för innebörd? Kan det vara ett 
underförstått förslag från planeringssubjektet att (med USA som föredöme) 
olika aktörer i Sverige skulle kunna arbeta närmare varandra i syfte att bi-
behålla och utveckla vapenproduktionen – och kanske även vapenexporten 
– i landet?

I citaten ovan, framför allt det som betonar att gamla motsättningar kan 
få fritt utlopp om inte det finns en samhällelig ordning som med kraft kan 
tvinga människor att avstå från våld, ser man även att det finns ett nära 
samband mellan synen på samhället och synen på människan. Denna idé 
kan tolkas på endera av två sätt: antingen menar man att människan är 
konfliktbenägen till sin natur eller anser man att det är samhällets struktur 
och form (tidigare diktaturer) som skapar stridslystna individer. Om orsa-
ken anses ligga hos människans ”sanna” natur kan det tolkas som att hon 
är fylld av aggressivitet, och släpper man på den samhälleliga kontrollen 
och tvånget att efterleva lagar och regler kommer hon med grund i egenin-
tresset att strida för att få makt och tillgodose sina egna behov. Tolkar man 
även detta som att människan handlande styrs av en fri vilja och att hon 
kan påverka och förändra sin egen situation på ett sätt som inte enbart kan 
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förklaras utifrån kausalitet och lagbundenhet ger det uttryck för en aktiv
syn vad gäller människans natur. Om orsaken till konflikter, å andra sidan, 
anses ligga mer i samhällets struktur så styrs människan i första hand av 
yttre faktorer och stimuli som konstitueras av samhällets tvång och att or-
saker till förändring finns i sammanhang utanför hennes kontroll, i detta 
fall den samhälleliga ordningen. En sådan tolkning ger i princip uttryck för 
en passiv syn i fråga om människans natur. Detta exempel visar hur ett citat 
kan tolkas utifrån två olika synsätt och understyrker det starka sambandet 
som finns mellan synen på samhället och människan.  

Det är inte alltför överraskande att man i Försvarsmaktens framtidsdo-
kument kan läsa om människor och grupper som hotar och är våldsamma 
mot varandra. Konflikter, krig och hot av olika slag ingår som en central 
del i Försvarsmaktens arbetsuppgifter och ligger till grund för stor del av 
dess planering.  

Konflikter kan i framtiden komma att röra sig inom ett brett spektrum 
av metoder och medel. … Metoderna kan variera – alltifrån kriminalitet, 
terror, sabotage, subversiv verksamhet, ekonomisk krigföring, psykolo-
gisk krigföring, gerillakrig, konventionellt krig till användning av NBC-
stridsmedel. Gränsdragningen mellan olika konflikttyper samt graden av 
”våldsinslag” är glidande och ibland svår att dra. (FMI 1, s. 36) … En in-
ternationell styrka kommer att sträva efter att eventuella vapeninsatser 
kan genomföras med precisionsvapen för att begränsa både civila och mi-
litära förluster. Övriga aktörer kan komma att visa betydligt mindre hän-
syn till civila förluster eller rent av utnyttja effekten av civila förluster för 
sina syften. (FMI 1, s. 48)  

Människor använder sig av våld mot varandra i konventionella krig och i 
flertal andra konflikt- och våldssituationer. I huvuddelen av de situationer 
som FMI berör uppkommer en särskilt intressant fråga. Vilken syn har man 
på de människor som befinner sig i de miljöer där Försvarsmakten skall 
genomföra internationella insatser? I texten finns en medvetenhet om att 
andra aktörer än militära styrkor kan finnas i dessa miljöer. Som exempel 
på sådana grupper nämner FMI 1 (s. 47) bl.a. flyktingar, civilbefolkning, 
irreguljära enheter och ”krigsbanditer”. Trots denna vetskap blir svaret på 
frågan något endimensionellt. Människan beskrivs oftast i anslutning till 
internationella insatser i relativt enkla kategorier som civil – militär, egna 
enheter – motståndarens styrkor etc. Man får t.ex. inte någon förklaring till 
vad det är som styr och driver människor i de grupper som Försvarsmakten 
kan möta i de internationella insatserna. Man kan inte heller i materialet 
urskilja någon diskussion om de bakomliggande orsakerna till att vissa ak-
törer genomför våldsaktioner och på vilket sätt de vill eller kan påverka en 
händelseutveckling. Med tanke på att man i dokumenten diskuterar ”nya” 
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situationer och uppgifter för Försvarsmakten är det förvånande att man 
fortfarande redovisar en relativt enkel och oproblematisk syn på männi-
skan: den kanske tillhör tänkandet kring de gamla försvarsuppgifterna, där 
människan sågs antingen som vän eller fiende. En konsekvens av att inte ta 
upp denna dimension i planeringen är att Försvarsmakten kan begränsa sitt 
tänkande och får en bristfällig förståelse för hur man skall kunna förebyg-
ga, hantera och agera i situationer när människor från det ”civila samhäl-
let” utgör en betydande faktor i de internationella insatserna i framtiden.

Det framgår vidare i FMI att principen för att vinna en konflikt inte i 
första hand är en fråga om att förstöra så mycket materiel som möjligt för 
motståndaren, d.v.s. yttre förhållanden, utan avsikten är att påverka männi-
skans inre uppfattning och motiv att fortsätta ett krig. 

Krigföring kommer även fortsättningsvis att vara en ”viljornas kamp”. 
Den som kommer innanför motståndarens beslutscykel och till slut 
knäcker motståndarens tro på sin egen förmåga och möjlighet att nå 
framgång kan avgöra kriget till sin fördel. (FMI 1, s. 46) 

En tydlig innebörd i detta sätt att resonera är att människan är motiverad 
av inre faktorer. Detta kan tolkas som att hon är en förändringsbenägen 
individ som med en inre vilja styr sitt handlande på ett sätt som inte enbart 
kan förklaras utifrån kausalitet och lagbundenhet. I FMI kan man finna 
antaganden som ger uttryck för en aktiv syn på människans natur. Samti-
digt kan synen på en ”viljornas kamp” även tolkas som att den starke vin-
ner och den svage förlorar. Denna idé om att den människa som har den 
starkaste viljan kommer att gå segrande ur en kamp torde även få konse-
kvenser på andra områden, men detta diskuteras eller fördjupas inte i mate-
rialet. Uppfattningen om en syn på människans natur som aktiv och föränd-
ringsbenägen förstärks och utvecklas i FMI 2 och FMI 3.

För ungdomen blir begrepp som livskvalitet och självförverkligande allt 
viktigare. (FMI 2, underbilaga 1, s. 1) … Ungdomen söker sig i ökad om-
fattning till arbeten som anses intressanta, utvecklande och kreativa. Fria 
arbetstider, möjlighet att själv styra sina arbetsuppgifter, och rörlighet i 
arbetet anses viktiga. En bra löneutveckling har inte alltid högsta priori-
tet, men medvetenheten om det egna marknadsvärdet kommer att vara 
stor. (FMI 2, underbilaga 1, s. 2) … De värnpliktigas inställning och vilja 
att göra bra ifrån sig är idag utmärkt. … Försvarsanställda vill som alla 
andra bli respekterade och uppskattade för sina arbetsinsatser. Motiva-
tionen bland de anställda och värnpliktiga utgör grunden för försvarets 
utvecklingsmöjligheter. (FMI 3, s. 98)  
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Materialet kan tolkas så att människan (ungdomar, värnpliktiga och an-
ställda) har en fri vilja och medvetenhet som gör att hon kan påverka och 
förändra sin situation. Yttre faktorer kan till viss del påverka människan – 
som pengar för ungdomar och uppskattning av arbetsinsatser för anställda 
– men ses inte som den dominerande kraften för förändring. I detta textex-
empel präglas människans natur av ett aktivt förhållningssätt.

Sammantaget kan man säga att det finns en inkonsistent eller vacklande 
syn på människans natur i materialet. Man får intrycket att människosynen 
i stora drag är situations- och kontextbunden. Detta tydliggörs i ännu högre 
grad när FMI 1 beskriver de olika ”säkerhetsorganisationernas” agerande 
på den internationella arenan.26

… risken för olika slag av begränsade konflikter bedöms öka – främst 
inom men även mellan stater. Detta trots konfliktdämpande faktorer som 
olika former av ”säkerhetsorganisationer” (FN, NATO, EU m fl), an-
strängningar avseende rustningsbegräsningar m m. (FMI 1, s. 34) … In-
ternationella insatser kan komma att ha stor spännvidd – från humanitä-
ra insatser som till sin art liknar de som kan återfinnas inom 
försvarsmaktsuppgiften ”stöd till samhället” – till fredsframtvingande in-
satser. (FMI 3, s. 90) 

Syftet med dessa ”säkerhetsorganisationer” är att dämpa konflikter som ut-
vecklats mellan eller inom stater. De människor som befinner sig i sådana 
organisationer och som arbetar med att mildra våldssituationer kännetecknas 
enligt min läsning av godhet, välvilja och hjälpsamhet och deras handlingar 
utgår från tanken om ett allmänintresse. Individerna handlar framför allt för 
att hindra att andra människor och samhällen blir drabbade av våldets effek-
ter och konsekvenser. Handlingarna maximerar största möjliga ”lycka” för 
största möjliga antal människor. Samtidigt kan handlingarna tolkas som ett 
särintresse. Skälet för detta är att individen agerar för att undvika att landet 
hon tillhör (och hon själv) skall bli drabbat av en konflikt. Detta kan uttryck-
as som att handlingen maximerar största möjliga lycka för ett specifikt av-
gränsat kollektiv. Men tankar och motiv bakom handlingar som görs är be-
roende på vilken sida man står i konflikten. Man bör vara medveten om att 
även FN, som en ”säkerhetsorganisation”, kan skapa död och förstörelse 
genom militära insatser, och hävda att det görs i ett allmänintresse.  

När det gäller internationella insatser, vilket kommer att vara en av de 
stora arbetsuppgifterna för Försvarsmakten i framtiden, framgår det i FMI

                                                 
26 I detta sammanhang uppkommer frågan om man kan utläsa en människosyn 

i en organisations agerande. Detta kommer att diskuteras utförligare i kapi-
tel 7. Min preliminära inställning är att detta i viss mån kan göras.  
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1 att de handlingar som genomförs av representanter i en internationell 
styrka kommer bl.a. att utgå från idén att begränsa förlust av människoliv.  

En internationell styrka kommer att sträva efter att eventuella vapenin-
satser kan genomföras med precisionsvapen för att begränsa både civila 
och militära förluster. Övriga aktörer kan komma att visa betydligt min-
dre hänsyn till civila förluster eller rent av utnyttja effekten av civila för-
luster för sina syften. (FMI 1, s. 48)  

Detta innebär att en vapeninsats, som är baserad på ett särintresse, gynnar 
de egna styrkorna samtidigt som de får negativa effekter för dem som drab-
bas. Samtidigt kan man hävda att dessa handlingar får positiva effekter för 
de människor som skulle kunna ha dödats om en mindre precis vapeninsats 
genomförts. En handling som görs med särintresset som grund kan därmed 
få såväl negativa som positiva effekter för människor som inte ingår i det 
avgränsade kollektivet. Här återkommer emellertid den, ovan påpekade, 
onyanserade och oproblematiserade bilden av de människor som betecknas 
som ”civila”.  

Ett särintresse utgör även enligt min tolkning en grund för de handlingar 
som leder till hot och våld och som genomförs av människor och grupper 
som inte är knutna till någon nationalstat (FMI 1, s. 47). Ett agerande base-
rat på ett sådant motiv kan leda till goda konsekvenser för vissa människor, 
nämligen gruppen hon tillhör, samtidigt som det kan få negativa konse-
kvenser för andra människor, de som blir drabbade av våldet.  

I ett citat ovan kan man läsa att de militära, ekonomiska och politiska 
systemen i USA arbetar tillsammans för att bibehålla eller öka landets va-
penexport (FMI 1, s. 38). Detta exempel visar hur mångfalden av samband 
mellan de olika systemen kan öka genom att de arbetar tillsammans för att 
nå ett gemensamt mål. Detta sker troligen genom att systemen blir beroende 
av varandra, vad gäller sakkunskap, kompetens, kontaktnät etc. Systemrela-
tionerna mellan vapenindustrin, militären och politiken blir fler och intrika-
tare, vilket kan leda till en ökad systemintegration. En sådan utveckling 
mellan olika system i samhället leder med stor sannolikhet till ett ökat eko-
nomiskt välstånd. Samtidigt saknar man en insikt och ett resonemang i do-
kumenten om vad en sådan systemiskhet skulle kunna få för konsekvenser 
för styrbarheten av denna sektor. Detta trots att frågan diskuterats i årtion-
den. Den ökade systemintegrationen skapar ett fenomen som kallats för det 
”militärindustriella komplexet”. USA:s president Dwight D. Eisenhower 
använde uttrycket (i ett avskedstal 1961) för att varna för att de tekniska, 
industriella, militära och politiska intressena kan växa samman i en sådan 
utsträckning att hela försvarssektorn blivit omöjlig att styra politiskt.  
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Men systemiskhet är inte enbart begränsad till inomstatlig nivå i det ana-
lyserade materialet utan finns även på regional, internationell och organisa-
torisk nivå. På regional nivå kommer utvecklingen med stor sannolikhet att 
röra sig mot ett ökat ömsesidigt beroende mellan EU-ländernas ekonomier.  

Västeuropas ekonomiska utveckling kommer att bero på hur EU utveck-
las i framtiden. Sannolikt ökar den interna handeln och det ömsesidiga 
beroendet mellan medlemmarna. … Om EU-samarbetet utvecklas väl 
torde integrationen vara långt gången om 20 år och då dessutom inklu-
dera flera central- eller östeuropeiska länder. (FMI 1, s. 29) … Den öka-
de internationaliseringen gör handelsvillkor – positiva eller negativa – till 
påtryckningsmedel i de internationella relationerna. Ett fördjupat eko-
nomiskt samarbete skapar samtidigt grund för att vidmakthålla stabilitet 
och samförstånd i de internationella relationerna. (FMI 2, s. 16) 

Integrationen mellan de olika staternas ekonomiska system kommer med 
stor sannolikhet att öka samtidigt som systemrelationerna inom det europe-
iska ekonomiska systemet mångfaldigas. Det framgår även att den ökade 
systemiskheten skapar förutsättningar för att utveckla samhället genom att 
utöka relationerna mellan länderna. Detta skulle medföra färre konflikter 
och mer konsensus. Men detta är inte entydigt. Systemintegrationen kan 
även användas som ett maktinstrument.  

I FMI 1 präglas även den internationella nivån av en ökad internationali-
sering. Denna leder bl.a. till att konflikter inte kan hållas isolerade.  

Att hålla en konflikt borta från internationell uppmärksamhet kommer 
inte att vara möjligt. Den ökande internationaliseringen gör att såväl 
mindre som större konflikter i framtiden med all sannolikhet kommer att 
hanteras i någon form av samverkan med andra nationer. (FMI 1, s. 35)   

Detta kan tolkas som att det internationella politiska systemet består av 
flera komponenter, i form av nationalstater, som i olika grad och omfatt-
ning är knutna till varandra genom ömsesidiga samband. Det ökade bero-
endet mellan systemets olika komponenter (staterna) gör att en konflikt 
som uppkommer inte går att dölja eller isolera från de andra delarna i sy-
stemet. Detta uttrycks inte explicit, utan är innebörden av min tolkning. 
Förutom citatets neutrala beskrivning kan man i övrigt inte utläsa några 
betydande konsekvenser som den ökade systemiskheten kan leda till.  

På internationell nivån framgår det även i FMI 1 (s. 27) att kommunika-
tion och media kommer att fortsätta utvecklas.
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Kommunikationsutvecklingen (”mediatrenden”) ökar dragningskraften 
till områden med bättre livsbetingelser vilket kan ge upphov till såväl 
folkomflyttningar som flyktingströmmar. Ekonomisk styrka, teknologisk 
utveckling och välutvecklade kommunikationsnät blir därför i framtiden 
än mer betydelsefulla strategiska parametrar. (FMI 1, s. 27)  

Kommunikationsnäten blir mer välutvecklade i framtiden. Det innebär att 
flera komponenter tillförs kommunikationssystemen och att systemrelatio-
nerna blir flera och intrikatare. Denna mångfald av samband och beroende-
förhållanden mellan olika kommunikationsnät och mellan nationer skapar 
ett starkt tryck till rörelser av stora folkmängder inom och mellan länder. 
En sådan konsekvens av en ökad systemiskhet utgör enligt min mening en 
viktig aspekt av samhällets utveckling – med både problem och möjligheter 
i släptåg.  

Att de militära organisationerna består av flera system är en föga över-
raskande läsning i FMI 1.

Hos en stor- eller supermakt kommer det att finnas – delvis globalt upp-
byggda – operativa rymd- och luftburna underrättelse- och bekämpnings-
system. (FMI 1, s. 38) … I den framtida stridsmiljön kommer troligen 
gränserna mellan olika ledningsnivåer (strategisk-operativ-taktisk) att blir 
mer flytande samtidigt som verksamheten blir allt mer försvarsgrensge-
mensam. (FMI 1, s. 46) … Förmågan att samverka med andra stater eller 
aktörer (interoperabilitet) blir av stor betydelse, i alla konflikttyper. (FMI 
1, s. 49) … En ökad inriktning mot gemensamma bekämpningssystem – 
eventuellt moduluppbyggda – på olika plattformar kräver ett robust och 
snabbt informations-, underrättelse- och ledningssystem. (FMI 1, s. 55)  

För ett lands militära organisation kommer med stor sannolikhet de olika 
försvarsgrenarna (marinen, flyget och armén), vilka kan ses som tre separata 
delsystem, att bli mer och mer integrerade med varandra och knytas samman 
till ett större sammanhållet system. Även inom systemen kommer de olika 
nivåerna att integreras mer med varandra. Jag tolkar detta som ett uttryck för 
en ökad systemiskhet: antalet komponenter (volym) ökar samtidigt som 
mängden av samband och beroenden mellan olika komponenterna i systemet 
ökar (integrering). En ökad systemintegration och systemiskhet kommer även 
att förekomma mellan militära organisationer från olika länder.  

Kommunikationsnäten har inte bara betydelse för militära organisatio-
ner utan även för samhället i allmänhet.  

Samhället och Försvarsmakten blir allt mer beroende av datorsystem och 
kommunikation. Förutom hot mot ledningssystem i krig (ledningskrig) 
kan det även uppstå hot mot dessa system i fred. Hoten kan vara av skif-
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tande slag alltifrån informationsläckage till inplantering av datavirus eller 
rent fysisk åverkan mot systemen. (FMI, 1, s. 48) … Samhällets sårbarhet 
förändras m h t utvecklingen inom olika områden som t ex informations-
försörjning, kommunikation och datasystem. … Det kan diskuteras om 
samhället blir mer sårbart eller inte i framtiden. Samhället – myndigheter 
och näringsliv – bedöms dock bli allt mer beroende av nyckelkompeten-
ser, informationsförsörjning, kommunikation, tekniska system, transpor-
ter m m. Såtillvida ökar sårbarheten. (FMI 3, s. 77-78) 

Med stöd av citaten ovan kan man konstatera att systemiskheten i samhäl-
let och i den militära organisationen till viss del har ökat. Denna leder till 
ett antal konsekvenser. En sådan är att samhällets och försvarets ökade 
beroende av olika system leder till en ökad sårbarhet. Men vad som gör 
systemen sårbara förklaras inte i texten. Kan ett skäl vara att vissa system 
utmärks av en sådan komplexitetsgrad att ingen har någon överblick eller 
kan förstå systemet som helhet? Kan en anledning vara att systemen är så 
komplexa att ingen har kontroll över eller kan styra dem? Det är något 
förvånande att Försvarsmakten inte reflekterar på ett bredare sätt över des-
sa frågor, utan konstaterar att en ökad systemiskhets negativa effekter en-
bart är knutna till en viss (teknisk) sårbarhet.  

Sammanfattning 
Sammantaget kan man säga att det internationella samfundets grundläg-
gande karaktär präglas av konflikt, framför allt inom Asien, Östeuropa 
(Ryssland och Balkan), Afrika och Mellanöstern. De mellanstatliga konflik-
terna inom framför allt Östeuropa har grund i politisk makt, ekonomiska 
intressen och territoriella frågor. På den inomstatliga nivån förkommer kon-
flikter särskilt inom de politiska och, till viss del, sociala systemen, med 
tydliga inslag av etniska och religiösa aspekter. Detta kan leda till en spän-
ning inom och mellan intressegrupper och aktörer inom och mellan olika 
system i samhället. Detta resonemang liknar till viss del en Hobbesiansk 
(1968) tankegång: människor (och aktörer) i ett samhälle är involverade i en 
ständig kamp med varandra om makt och överlevnad. Inom de geografiska 
områden som FMI identifierar som konfliktregioner finns det även inslag av 
samarbete och integration på internationell och regional nivå, framför allt 
inom det ekonomiska området. I relativt stark kontrast står beskrivningen 
av andra regioner t.ex. Västeuropa (och hela västvärlden). Där nämns inte 
den interna samhälleliga ordningen i någon större utsträckning. Dock kan 
man dra slutsatsen att de västerländska samhällena präglas av en stabil och 
sammanhängande social ordning baserad på harmoni, konsensus och jäm-
vikt. Det råder därmed en enighet och samstämmighet, inom och mellan 
olika system i samhället, vilket påminner starkt om Parsons (1951) syn på 
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samhället. Skälet för denna tolkning är att om det förekommit konflikter 
inom dessa samhällen skulle de analyserade dokumenten behandlat dem, 
dels med tanke på att de har diskuterat andra länder som de uppfattar har 
sådana problem, dels att det är ett av dokumentens centrala teman att iden-
tifiera möjliga konfliktområden.  

Det finns en betydande medvetenhet om samhällets grundläggande ka-
raktär i det analyserade materialet. Överlag drivs resonemangen inom om-
rådet på ett klarsynt och reflekterande sätt, men ibland blir det något svaga 
problematiseringar kring konflikters orsaker och innehåll. Ett motiv för att 
konflikter betonas i denna analysdel är att Försvarsmaktens huvudsakliga 
arbetsuppgift (nu och i framtiden) är att kunna hantera hot-, konflikt- och 
våldssituationer. I detta sammanhang innebär det att stora delar av synen 
på samhället (och människan) kommer att präglas mer av motsättning och 
konflikt än av konsensus och samstämmighet.

I FMI kan man utläsa att det förekommer systemiskhet på fyra nivåer i 
samhället. På internationell nivå ökar internationaliseringen och kommuni-
kationssystemen mellan länder. Konsekvensen av den tidigare är att konflik-
ter ej kan hållas isolerade och den senare att en ökad informationsspridning
sker, vilket kan leda till rörelser av stora folkmängder. På regional nivå 
nämns bl.a. EU-ländernas ökade ekonomiska integrering och på statlig nivå, 
med exempel från bl.a. USA, visas en integration mellan olika system som 
är knutna till såväl militära som industriella aktörer. På organisatorisk nivå 
nämns en ökad systemintegration inom och mellan militära organisationer. 
Den ökade systemiskheten kan ses som en process och inte som ett tillstånd 
eftersom de sker förändringar från en tidpunkt till en annan.  

Sammanfattningsvis anser jag att det finns en viss medvetenhet om dimen-
sionen samhällets systemiskhet i FMI, framför allt när det gäller den egna 
organisationen. Men resonemanget drivs inte på ett tydligt sätt och någon 
fördjupning eller problematisering av systemiskhet förekommer inte i någon 
större utsträckning i materialet. I de analyserade dokumenten framgår inte 
alltför klart vilka konsekvenser systemiskhet kan leda till. Det enda som kan 
utläsas är att beroendet av olika system, framför allt dator- och kommunika-
tionssystem, kan leda till ökad sårbarhet. Mitt intryck är att dokumenten inte 
ger uttryck för vilka problem en systemiskhet kan leda till eller att man ser 
denna dimension som mindre viktig. Det finns t.ex. ingen klar uppfattning 
om systemiskhetens konsekvenser avseende förståelsefrågan, påverkansfrågan 
och maktfrågan. Snarare kan man skönja antaganden att systemiskhet leder 
till bättre förutsättningar för samverkan eller ökad effektivitet: bland annat 
att ökad systemintegration länder emellan är en fredsfaktor.  

Det finns en något ambivalent syn på människans natur i de analyserade 
framtidsdokumenten. Å ena sidan kan man se antaganden som ger uttryck 
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för en passiv människosyn. Människan styrs av yttre faktorer som samhäl-
lets tvång eller av ekonomiska incitament i en arbetssituation. Å andra si-
dan finns det antaganden som präglas av en aktiv syn på människans natur. 
I dessa fall styrs människan av en inre vilja och motivation när hon gör sina 
livsval eller när det gäller ”viljornas” kamp i en krigssituation. Samman-
fattningsvis noterar jag att det inte finns någon genomgående och konsistent 
syn på människans natur i det analyserade materialet. Synen på människan 
är beroende på vilken kontext och situation hon befinner sig i. Emellertid 
kan denna (mer eller mindre medvetet) växlande syn på människan fylla en 
funktion. Genom att nyttja spännvidden kan man få olika utfall för männi-
skor i skilda situationer. Det finns enligt min uppfattning en medvetenhet 
om denna dimension men man kunde ha arbetat med den på ett mer tydligt 
och genomtänkt sätt.

Motiven som ligger till grund för människans handlingar präglas av en 
stor spännvidd och är bestämd av den kontext och situation hon befinner sig 
i. I flertalet fall kan man konstatera att det inte på ett tydligt sätt framgår 
vilka handlingar och motiv som ligger till grund för flertalet av de aktörer 
som nämns i materialet. Men min tolkning pekar på att det framför allt är ett 
särintresse som dominerar handlingarna hos de aktörer som beskrivs i mate-
rialet. Man kan även se inslag av allmänintressen, framför allt agerandet 
inom olika ”säkerhetsorganisationer”. Antaganden om människans hand-
lingar är i viss mån okomplicerade och ytliga i de analyserade dokumenten. 
Det finns inte någon fördjupad diskussion om denna dimension och det trä-
der fram en relativt oproblematiserad syn på människans motiv och hand-
lingar. Det gäller särskilt hur man ser på civilbefolkningen eller andra aktörer 
vid internationella insatser. Det bör även noteras att de dimensioner som 
utvecklades för att överbrygga distinktionen mellan samhället och människan 
inte har fått något betydande fäst i materialet. 

Antaganden om teknik 
I detta avsnitt kommer jag att undersöka vilken syn på teknik som präglar 
FMI. Som hjälp i detta arbete använder jag mig av de begrepp och dikoto-
mier som utvecklades i kapitel 4. Dessa sammanfattas kort i figuren nedan.  
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Figur 9.  Sammanfattning av begrepp och dikotomier som ingår i analysen av 
framtidsstudiernas tekniksyn. 

Analysen av dokumentens tekniksyn kommer inte strikt att följa den ord-
ning som beskrivits ovan. Motivet för detta är att vissa citat kan analyseras 
utifrån flera dimensioner, och för att undvika upprepningar kommer dessa 
citat att belysas från flera analysaspekter.  

Analys
En central uppgift i Försvarsmaktens långsiktiga planering är att göra en 
bedömning hur den tekniska utvecklingen kan påverka dels en framtida 
krigföring, dels den egna organisationens utformning (FMI 1, avsnitt 3.4-
3.6). Ett led i detta arbete är att genomföra en värdering av olika tekniska 
system och avgöra vilka av dem som bör införskaffas eller utvecklas.27 Men 
dessa val sker inte utan vissa förbehåll. Genom politiska beslut bestämmer 
statsmakterna Försvarsmaktens mål och inriktning och vilka resurser som 

                                                 
27 En central aktör i Sverige är FMV som beställer och utvecklar materiel för 

Försvarsmakten. 

Slutsatser och diskussion Analys av fall (empiri)  

Forskningsfråga 2 
Kapitel 5 

Försvarsmakten

Forskningsfråga 4 

Kapitel 6 
Ericsson

Kapitel 7 

Framtidsstudiens arkitektur

Samhällssyn

Människosyn

Samhället och människan

Tekniksyn
Styrning och utveckling 

Människan – tekniken 

Användning och konsekvenser 
Positivt – ambivalent – negativt 

Metafysik 
Traditionellt/antikt och naturligt 
Traditionellt/antikt och artificiellt 

Modernt och artificiellt 
Modernt och naturligt 

Forskningsfråga 3

Framtidsfrågor



165

försvaret skall tilldelas för investeringar i teknik och materiel. Förutom mili-
tären och politiken kan man även utläsa att vapenindustrin intar en aktiv 
roll i arbetet med den militärtekniska utvecklingen (FMI 1, s. 28; se även 
Eriksson 2003). Men hur detta går till framgår inte på ett tydligt sätt i mate-
rialet. Mot bakgrund av resonemanget ovan anser jag att det framför allt är 
tre aktörer som styr teknikens utveckling inom den militära sektorn: För-
svarsmakten (militären) som beställare, försvarsindustrin (ekonomin) som 
producent samt statsmakterna (politiken) som finansiär. Inom samtliga 
dessa områden får man även intrycket att det är människan som styr tek-
nikutvecklingen. Men detta är inte helt entydigt. Det finns vissa uttryck i 
texten som tyder på att tekniken har autonoma drag.  

Ny teknik för bättre precision, utskjutning och framdrivning samt nya 
mer energirika explosiva ämnen och nya material … Verkan i målet kan 
ökas genom intelligens för val av optimal träffpunkt – adaptiv stridsdels-
teknik (smart ammunition). (FMI 1, s. 39) …  

minröjningstekniken samt skydd för personal och materiel mot 
minor förbättras, 
sensorer kommer att utnyttjas alltmer för att övervaka stora 
markytor. … 
stridsfartyg blir tystare, får lägre signaturer med predikteringsmöj-
ligheter, bättre sensorer och motmedel samt ökad uthållighet, … 
(FMI 1, s. 41) …
starkare motorer för kortare startbana, förbättrad acceleration, 
ökad svängförmåga i närstrid och högre maxfart, 
… förbättrad manöverbarhet, … längre aktionsvidd och förbätt-
rad flygsäkerhet i svåra lägen,  
… större vapenlast och längre räckvidd genom större bränslekapa-
citet, … (FMI 1, s. 42) 

På en övergripande nivå kommer tekniken enligt min tolkning att utvecklas 
i en bestämd riktning: att bli mer effektiv och rationell. Man får intrycket 
att denna utvecklingsprocess till viss del är självgående, självstyrande och 
följer sina egna lagar, principer och regler. Emellertid är inte antaganden 
om teknikens autonomi så pass framträdande i materialet att den kan tolkas 
som en självständig kraft helt utan människans vilja eller handling. Istället 
anser jag att grundtanken i de analyserade dokumenten påminner om 
Mumfords (1984) uppfattning att tekniken utvecklas och styrs i en process 
mellan människors behov (t.ex. de tre aktörerna) och teknikens möjligheter. 
Sammantaget kan man säga att det finns en medvetenhet om denna analys-
dimension i dokumenten. Men man arbetar inte med den på ett alltför ener-
giskt sätt, framför allt inte med de autonoma tendenserna.  
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En annan intressant aspekt av teknikutvecklingens bestämda riktning, 
som kan utläsas i citatet ovan, är att fokus överlag riktas mot det mätbara, 
produktiva och kvantitativa. Ett tydligt sätt att beskriva en sådan teknikut-
veckling är att man använder sig av begrepp som snabbare, högre, kraftiga-
re, starkare, längre, rörligare, större etc. Innbörden i dessa vittnar enligt min 
uppfattning om tekniska framsteg och framåtskridande. Samtidigt kan man 
inte se någon koppling mellan de nämnda begreppen och några etiska eller 
estetiska överväganden i materialet, vilket kan tolkas som att man ser tek-
nikutvecklingen som ett mål i sig. Denna uppfattning styrks av att det inte 
finns några uttalanden i dokumenten som klargör vilka antaganden som 
ligger till grund för den kontinuerliga (och aldrig sinande) utvecklingen av 
teknik. Mot bakgrund av ovanstående anser jag att man kan påstå att tek-
nikens metafysik präglas av det moderna och artificiella perspektivet.  

Å andra sidan framgår det i FMI att ett centralt syfte med den militära 
verksamheten är att besegra en motståndare i en konfrontation. Som stöd i 
detta arbete kommer resultat och produkter av hela den tekniska kunskaps-
tillväxten (i form av vapensystem, prestanda etc.) att användas som ett me-
del för att uppnå ett mål: att nå framgång i en militär konflikt. Tekniken 
kan i detta sammanhang ses som ett rationellt och effektivt medel att uppnå 
ett mål som i grund och botten är baserat på politiska eller moraliska vär-
den. Sammanfattningsvis anser jag att det analyserade materialet till stora 
delar svarar mot det traditionella/antika och artificiella förhållningssättet 
vad gäller teknikens metafysik. Man kan konstatera att medvetenheten och 
intresset för denna dimension är svagt i materialet. De antaganden om tek-
nikens metafysik som kan utläsas i FMI kan åskådliggöras på följande sätt: 

Figur 10.  Sammanfattning av analysdimensionen teknikens metafysik. 

Moderna

Traditionella/antika

Naturliga Artificiella
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Inom det militära området har en mångfald av specifika tekniker skapats och 
använts. Dessa har haft en central betydelse för den militära organisationen 
och använts på skilda sätt vid olika tidpunkter. Teknikens roll kan i detta 
sammanhang inte underskattas. I anslutning till en genomgång av teknikut-
vecklingens konsekvenser för den framtida krigföringen och för Försvarsmak-
tens framtida utformning påstås i FMI 1 (s. 42) att det inte är givet att en 
motståndare har tillgång till all teknik som är möjlig att realisera.  

Det är dock sannolikt att en sådan aktör utvecklar sina stridskrafter så 
att dessa kan utgöra ett hot mot västvärldens mest slagkraftiga enheter – 
annars kommer denna aktör inte att ha någon möjlighet till framgång vid 
en mer omfattande väpnad konflikt i det europeiska området. Detta med-
för att våra kvalificerade enheter måste kunna möta – åtminstone på lika 
villkor – en presumtiv motståndares prioriterade och mest slagkraftiga 
enheter. (FMI 1, s. 42) … I morgondagens insatsmiljöer finns det dock 
inte utrymme för en måttlig tekniknivå hos våra kvalificerade förband 
och system – dessa kommer vid stridsinsatser att erhålla orimligt stora 
förluster. (FMI 1, s. 50)  

I texten betonas att endast den som har tillgång till de mest (framför allt 
tekniskt) kvalificerade och slagkraftiga enheterna kommer att nå framgång i 
en konflikt. I detta fall kan man utläsa en klar värdering av tekniken, men 
denna uppfattning är inte helt entydig. Å ena sidan kan tekniken vara posi-
tiv för den som har den i sin besittning och använder den som ett medel att 
nå framgång i en konflikt. Å andra sidan kan samma teknik uppfattas och 
värderas som negativ av den som blir utsatt för den och förlorar en kon-
flikt. Liknande tankar om teknik kan man även finna inom andra områden 
i dokumenten. Men dessa beskrivningar görs då i mer neutrala ordalag. 
Som exempel kan nämnas ett citat om kärnvapen, vilket använts som ett 
effektivt instrument på den säkerhetspolitiska arenan efter andra världskri-
get, och ett citat om vilken effekt vapen kan få.  

Kärnvapen bibehåller sin roll som ett fundamentalt element i den globala 
säkerhetspolitiska och strategiska miljön. (FMI 1, s. 34) … Möjligheterna 
att använda långräckviddiga vapen och att på större avstånd bekämpa 
punktmål förbättras. … Utvecklingen inom vapen- och explosivämnes-
områdena leder till att förstörelsekraften i framtida vapensystem ökar vä-
sentligt. (FMI 1, .s 43)  

Även i dessa fall blir tekniken öppen för tolkning och värdering och kan ses 
som såväl negativ som positiv beroende på vilken aktörer som använder 
den. I de analyserade dokumenten kan man enligt min mening framför allt 
finna uttryck som stödjer uppfattningen att teknikens användning och kon-
sekvenser utmärks av det ambivalenta perspektivet.
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En mer tydlig värdering av teknikens användning och konsekvenser görs 
på organisationsnivå.

Utvecklingen inom IT-området möjliggör snabb hantering av allt större 
informationsmängder i underrättelse- och ledningssystem. Trenden är att 
andelen datakommunikation ökar. Utvecklingen av kommunikationslän-
kar med hög kapacitet är en förutsättning för överföring av information 
till och mellan sensorer, staber och förband. (FMI 1, s. 37-38) … Möjlig-
heter att se hela slagfältet under alla betingelser och i nära realtid öppnas 
– betydelsen av informationskrigföring ökar ytterligare. Möjligheter att 
snabbt kunna upptäcka, identifiera och bekämpa mål samt kontrollera 
genomförd insats ökar. Det operativa rummet vidgas. Rörligheten och 
tempot i striden ökar. (FMI 1, s. 43) … Hela operationsområdet – på 
marken, i luften och till sjöss – kommer att utnyttjas för manöverkrig 
och snabba omdisponeringar. Det framtida kriget blir därmed också 
frontlöst (fragmenterat) och kommer att utkämpas över stora ytor med 
snabba intensiva stridsförlopp. (FMI 1, s. 46)  

Tekniken har skapat förutsättningar så att människan kan få mängder av 
information från stridsfältet i realtid. Detta förhållande värderas mycket 
kort i en underbilaga i FMI 2. Å ena sidan kan tekniken ge personer i le-
dande befattning tillgång till information från ett stort antal geografiska 
platser i realtid och därmed öka deras möjlighet att välja vilken information 
de vill ha för att kunna ta beslut (FMI 2, underbilaga 2, s. 7). Å andra sidan 
kan människan få svårt att sortera och värdera en stor mängd information 
på kort tid och sedan använda den som grund för ett beslut, samtidigt som 
ny information ständigt strömmar in (FMI 2, underbilaga 2, s. 7). Det finns 
en risk att människan kan råka ut för ”information overload”. Man kan 
alltså konstatera att samma teknik diskuteras nyanserat och värderas på ett 
ambivalent sätt i materialet.

Den ökade hastigheten i stridsförloppen och kraven på snabb informa-
tionshantering har enligt dokumenten inneburit att delar av beslutsfattandet 
har lyfts bort från människan och övertagits av de allt mer automatiserade 
tekniska systemen. 

Den alltmer komplicerade tekniska miljön kommer att ställa högre krav 
på personalen. Förloppen kan bli så snabba och automatiserade att de 
blir svåra att påverka genom traditionell operativ/taktisk ledning. (FMI 
1, s. 45) … Systemen kommer sannolikt fortfarande att – åtminstone till 
del – bygga på mänskligt beslutsfattande, om än med snabbare ”om-
loppstider” än vad vi idag är vana vid. (FMI 1, s. 38) 

Vissa tekniska system är konstruerade på ett sätt som gör att de mer eller 
mindre automatiskt kan fatta beslut, i princip utan mänsklig inverkan. 
Denna specifika relation mellan människa och teknik beskrivs utan några 
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tydliga värderande omdömen i dokumenten. Man kan inte utläsa om det ses 
som en fördel eller nackdel att tekniska system övertar delar av det besluts-
fattande som ligger till grund för att bekämpa en motståndare. Man kan 
inte heller utläsa i materialet vilken kontroll människan har över sådana 
tekniska system; eller vilka oförutsedda och oavsiktliga konsekvenser an-
vändningen av ett automatiskt tekniskt system kan leda till. Som närliggan-
de exempel på detta kan man i dokumenten utläsa att risken för kärn-
kraftsolyckor och det starka beroendet av IT-baserade systemen i samhället 
leder till ökad sårbarhet (FMI 1, s. 37, 48; FMI 3, s. 77-78).

En annan intressant aspekt av teknikens användning som man kan skön-
ja i materialet är att människan måste anpassa sig till de tekniska systemen, 
inte att tekniken skall designas utifrån människans behov. Eventuella pro-
blem som detta kan föra med sig observeras eller diskuteras inte på ett ut-
tryckligt sätt i det analyserade materialet. Å andra sidan kan utvecklingen 
av olika ”skjut-och-glöm-system” etc. peka på en anpassning till den en-
skilde soldatens behov och förutsättningar.  

Teknikens användning och konsekvenser beskrivs överlag på ett neutralt 
sätt i det analyserade materialet. Det innebär att texten blir öppen för tolk-
ningar och värderingar. Det är aktörerna i den sociala kontext där den an-
vänds som avgör om den värderas som positiv eller negativ. Emellertid kan 
man i dokumenten skönja en positiv grunduppfattning avseende teknik. 
Med eftertryck hävdas att förutsättningen för att nå militär framgång i en 
konfliktsituation till största delen är beroende av tillgången till bättre, mer 
avancerad och modernare teknik än motståndaren. Men innebörden av 
detta påstående är inte helt självklart. I FMI 1 (s. 46) påstås att kriget även 
fortsättningsvis kommer att vara ”viljornas kamp” (se analys av människo-
synen ovan). I ena fallet antas teknik vara den viktiga faktorn i en militär 
konflikt, i andra fallet den egna viljan. Med tanke på den amerikanska 
överlägsenheten när det gällde avancerad teknik och moderna vapensystem 
i Vietnamkriget torde en ensidig fokusering på teknik mana till eftertanke. 
Det kanske inte alltid är den aktör som har tillgång till den mest avancerade 
tekniken som kommer att gå segrande ur en militär konflikt.  

Man kan konstatera att det finns en viss uppmärksamhet kring denna 
analysdimension i materialet. Däremot arbetar man inte med den på ett 
fördjupat eller energiskt sätt. Det finns t.ex. inte någon tydlig observans på 
vilka oavsiktliga eller oförutsedda konsekvenser som ett tekniskt systems 
automatiska beslutsfattande skulle kunna leda till. Inte heller finns någon 
fördjupad diskussion kring uppfattningen att människan måste anpassa sig 
till tekniken och inte tvärtom.  
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Kapitel 6 

ERICSSON

En avsikt med avhandlingen är att analysera framtidsstudier som utvecklats 
som stöd för stora organisationers långsiktiga planering. För att genomföra 
detta arbete har ett analysschema utvecklats i kapitel 4 med grund i de forsk-
ningsfrågor som fastställdes i avsnitt 2.4. I linje med forskningsfråga 1 kom-
mer jag i detta kapitel att börja med en beskrivning av planeringsförutsätt-
ningar och kontext för analysobjektet Ericsson. Denna skildring inleds med 
telekommunikationsbranschens utveckling och pekar på ett antal signifikanta 
förändringar som inträffade inom verksamhetsområdet vid tiden för Erics-
sons framtidsstudie. Efter denna något översiktliga genomgång av branschen 
kommer en kort historik av Ericsson att göras. Fokus kommer därefter att 
riktas mot Ericssons (framför allt planeringssubjektets) tolkning av omvärl-
dens förändringar, uppfattningen att organisationen befann sig i en brytnings-
tid samt behovet av en ny planeringsprocess.1 I anslutning till denna redogö-
relse kommer även Ericssons planeringstraditioner att skildras. Den inledande 
delen i detta kapitel avslutas med en beskrivning av syftet med projekt Erics-
son 2005, hur Ericsson genomförde framtidsstudien, en kort presentation av 
de dokument som utgör det empiriska materialet (se även kapitel 3) samt en 
sammanfattning av de framtidsbilder som ingår i studien.  

Efter beskrivning av bakgrund och kontexten kommer en analys av 
framtidsstudien som ingick i projekt Ericsson 2005 att genomföras. Denna 
analys utgör ett huvudsyfte med avhandlingen och kommer att följa de tre 
dimensioner som utvecklats och preciserats (i kapitel 4) med grund i forsk-
ningsfrågorna 2-4 (se avsnitt 2.4). Den första undersöker framtidsstudiens 
arkitektur, den andra utröner om och på vilket sätt samtidens ”stora” fram-
tidsfrågor uppmärksammas i det analyserade materialet samt den tredje 
studerar hur generella och grundläggande samhällsvetenskapliga frågor 
(synen på samhället, människan och tekniken) behandlas i framtidsstudien.
                                                 
1 Med planeringssubjekt avser jag framför att gruppen Working Council som 

tillsattes för att driva projekt Ericsson 2005. De ledande personerna i denna 
konstellation var chefen för Ericssons affärsutveckling Lennart Grabe, Berth 
Eklundh och Jahn Wennerholm. Förutom det skrivna materialet kommer 
framställningen i betydande omfattning att baseras på intervjuer med de 
nämnda personerna.  
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6.1  Telekommunikation, förändringstid och  
planering

Telekommunikationsbranschens utveckling  
Ett telekommunikationssystem kan beskrivas som ett tekniskt system bestå-
ende av en mängd komponenter som är sammankopplade med varandra (se 
även avsnitt 4.3). Tar man telefonsystemet som exempel finns det i ena änden 
en telefon som omvandlar ljudvågorna till elektrisk ström. Dessa impulser 
överförs sedan till en telefonväxel som dirigerar signalerna till rätt geografiskt 
område. Signalerna fortsätter i telefonledningarna tills de kommer fram till en 
telefonväxel som gör den sista kopplingen till den mottagande abonnentens 
telefon. Principerna för hur telefonsystemet fungerar återfinns även i andra 
liknande telekommunikationssystem som telegraf, Internet, kabel-TV etc.  

Telekommunikation i modern mening började med telegrafens tillkomst 
och utveckling under mitten av 1800-talet. Telegrafen byggdes ut så att den 
i mitten av 1870-talet knöt samman fem världsdelar i ett globalt kommuni-
kationsnät mellan storstäder. Telefonen sågs i början som ett komplement 
till telegrafen men växte på kort tid i en sådan omfattning att den blev den 
dominerande teknologin inom telekommunikationsbranschen i början på 
1900-talet (Andersson 1987; Kaijser 1994).

Många stater såg ägandet av telekommunikationen som en viktig del i 
landets infrastruktur och arbetade aktivt för att få kontroll över dess verk-
samhet. Under de båda världskrigen sågs telekommunikationen som en del i 
ett lands strävan att samordna sina krigsansträngningar och efter freden 
1945 fortsatte många stater att behålla kontrollen över de tunga PTT-
områdena (post, telegraf och telefon).  

I de länder där monopol etablerades utvecklades starka band och lång-
variga relationer mellan de statliga televerken och det fåtal företag som 
levererade telekommunikationsutrustning. En upphandling gick oftast till så 
att televerken gjorde tydliga kravspecifikationer på delar av eller hela tele-
kommunikationssystem som de önskade köpa. De intresserade leverantö-
rerna fick svara med en garanti att utrustningen de skulle leverera motsva-
rade de ställda kraven.  

Kraven på de produkter som skulle levereras var oftast höga och för leve-
rantörerna var det viktigt att kunna kommunicera med de statliga televerken, 
förvaltningarna och regeringarna. Ett problem som detta förhållande förde 
med sig var att i många fall visste vare sig televerken eller leverantörerna vad 
slutkunden ville ha. Konsumenterna fick nöja sig med vad de statliga mono-
polaktörerna erbjöd. Denna situation förändrades på ett genomgripande sätt 
efter avregleringen av telekommunikationsbranschen, vilket kommer att dis-
kuteras nedan.  
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Den tekniska utvecklingen inom telekommunikationsbranschen har an-
tingen ingått i de kravspecifikationer som de statliga televerken fastställde 
eller lades in som erbjudande från leverantörerna. Bland dessa genombrott 
är det framför allt två som under senare år påverkat telekommunikations-
branschen på ett betydelsefullt sätt. Dessa kommer jag kort nämnda här. 
Övriga tekniska innovationer som under senare år har påverkat branschen 
kommer att nämnas i nästa avsnitt.  

Den ena teknisk utvecklingen som haft en avgörande betydelse för bran-
schen är övergången från analoga signaler till digitala bitströmmar, bestå-
ende av ”ettor” och ”nollor” (Ds. 1996:38, s. 39). Man kan något överdri-
vet beskriva skillnaden mellan dessa som att man tidigare arbetade med 
lödkolvar och skruvmejslar i telefonstationerna och senare med program-
mering och datorer. Hela informationsflödet håller på att digitaliseras och 
stora delar av telekommunikationssystemen är på väg att bli datorstyrda.  

Det andra tekniska genombrottet som påverkat hela telekommunika-
tionsbranschen är radiotekniken. Den har möjliggjort kommunikation mel-
lan olika terminalutrustningar, t.ex. telefoner och datorer, utan att de är 
bundna till en geografisk plats eller är anslutna via en fast ledning. Kom-
mersialiseringen av radiotekniken har även inneburit att utbyggnaden av 
mobila telekommunikationsnät har expanderat kraftigt från början på 
1990-talet och framåt (Karlsson 1998; Mölleryd 1999).

Såväl digitalisering som radioteknik är tekniska innovationer som starkt 
påverkat telekommunikationsbranschens utveckling och de har även bidra-
git till de förändringar som påverkat branschen under senare år. För att öka 
förståelsen för denna förändringsprocess, och de ändrade förutsättningar 
som präglat branschen och som samtidigt utgör Ericssons kontext, kommer 
jag i nästa del särskilt diskutera avreglering, teknik och konvergens mellan 
branscher.

Ändrade förutsättningar för branschen 
Avreglering  
Avreglering av nationella monopol började ursprungligen i USA och Stor-
britannien och spreds sig därefter till flera länder i Europa i mitten av 1980-
talet och under början på 1990-talet (Noam 2001).2 Denna avreglering var 
en betydelsefull faktor som på ett genomgripande sätt ändrade förutsätt-
ningarna för telekommunikationsbranschen (Karlsson 1998; Noam 2001). 
För Sveriges vidkommande ansåg OECD att ändringarna i regelsystemet var 

                                                 
2 Avregleringsvågen gällde även andra statliga monopol, bl.a. posten (Anders-

son 2001) och televisionen (Ewertsson 2001).
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så omfattande att landet bedömdes vara en av de mest avreglerade natio-
nerna i världen i början på 1990-talet (Karlsson 1998, s. 309; SOU 2005:4).

Ett motiv för avreglering av telekommunikationsbranschen var att den 
skulle ge fördelar för konsumenterna – urvalet av produkter och tjänster skul-
le öka samtidigt som priserna skulle pressas. Marknaden omreglerades för att 
andra företag skulle kunna komma in och konkurrera som nätoperatörer 
eller sälja telekommunikationsutrustning. Det mobila telefonnätet GSM-
systemets struktur skapades t.ex. med ett öppet gränssnitt för att konkurrens 
bland operatörer och systemleverantörer skulle öka. Liberaliseringen medför-
de att marknaden öppnades och nya aktörer kom in i branschen samtidigt 
som de statliga televerken i regel delades upp och bolagiserades. På den 
svenska marknaden hade det statliga monopolet (Televerket) efter avregle-
ringen fått konkurrens av flera andra aktörer. På den fasta telefonisidan hade 
c:a 12 företag fått tillstånd att bedriva verksamhet 1996 och c:a 10 bolag hade 
fått godkännande att arbeta på mobiltelefonimarknaden (Ds. 1996:38, s. 63).
Det framgår även att flera av dessa aktörer var internationella företag. Bland 
dem fanns bl.a. det amerikanska bolaget AT&T och det tyska Deutsche Tele-
kom, vilka båda hade uttalade internationella och globala strategier för sina 
verksamheter (Ds. 1996:38, s. 248-250). Man såg tydliga tecken på att tele-
kommunikationsmarknaden blev allt mer internationaliserad.  

Teknik
En annan viktig faktor som ändrade förutsättningarna inom telekommuni-
kationsbranschen var den tekniska utvecklingen. Som jag nämnde ovan har 
framför allt digitaliseringen starkt bidragit till en sådan förändring. Alla 
typer av information, bilder, ljud och texter, kan i princip skickas digitalt. 
Det innebär att telenäten kan användas för mer avancerad kommunikation 
än tal. En annan teknologisk innovation är fiberoptisk överföring (Ds. 
1996:38, s. 39-40). När man använder sig av en sådan teknik kan stora 
mängder information skickas långa sträckor till en låg kostnad, i förhållan-
de till traditionell koppartråd. Det innebär att mängden information som 
kan skickas digitalt blir mer eller mindre obegränsad. Det har även utveck-
lats flera sätt att ansluta sig till telenätet. Tidigare var det framför allt kop-
partråden som var den huvudskaliga förbindelsen med telenätet. Men nu 
kan man nå näten genom mobil access, fast radioaccess etc.  

Det innebär att möjligheten att vara mobil ökar och att människan inte 
är knuten till en specifik plats för att få tillgång till det globala telekommu-
nikationssystemet. Mobiltelefonins expansion var mycket kraftig i början 
på 1990-talet. Mellan 1990 och 1994 ökade antalet abonnenter med 340 % 
i EU, 360 % i USA och med 200 % i Sverige (Ds. 1996:38, s. 80). En anled-
ning till att Sverige inte låg ”högre” var att det mobila och analoga nätet 
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NMT var väl utbyggt redan 1990. Man bör även notera att IT-branschen 
hade en mycket hög tillväxt, särskilt under 1980-talet. Hela IT-sektorn hade 
en årlig tillväxt med 15 % under denna period (bl.a. Ds. 1991:63, s. 28).

Den tekniska utvecklingen har samtidigt bidragit till en ökad internatio-
nalisering eller globalisering (beroende på hur man definierar begreppen se 
avsnitt 4.2). Man ser hur fasta och mobila nät integreras med varandra, 
gemensamma internationella standarder utvecklas, t.ex. GSM-systemet, den 
stora ökningen av mobilnät, ökade överföringshastigheter, ökad tillgänglig-
het och val av medier samt stora telekommunikationssystem som kopplar 
ihop terminaler från olika delar av världen med varandra (t.ex. Internet). 
Sammantaget skulle man kunna säga att den tekniska utvecklingen har 
starkt bidragit till att världen har blivit mer interdependent och att kontakt-
ytorna har ökat i antal och djup.  

Konvergenser
En tydlig förändring i telekommunikationsbranschen är den ökade konver-
gensen mellan branscherna tele, data och media. Man brukar dela in denna 
branschintegrering i två steg. Med den första konvergensen menas integre-
ringen mellan tele- och dataområdet och med den andra konvergensen avses 
närmandet mellan de två nämnda branscherna och mediebranschen (särskilt 
TV). Efter den avregleringsvåg som sköljde över världen började man se att 
företag inom telekommunikationsbranschen visade intresse för databran-
schen, och tvärtom. Företag började gå in och konkurrera med redan etable-
rade aktörerna, skapade samarbeten, gjorde sammanslagningar eller köpte 
företag. Den andra konvergensen kan beskrivas på ett motsvarande sätt.  

Dessa konvergenser innebär att företag försöker träda in i närliggande 
branscher för att kunna få kontroll över större delar i en värdekedja. I ena 
änden av denna kedja finns det ett innehåll som produceras av mediebran-
schen. Detta innehåll måste förpackas, oftast digitalt och med hjälp av da-
torer och dataprogram (databranschen), för att kunna transporteras mellan 
olika terminaler. Innehållet överförs därefter av ett telekommunikationssy-
stem (telekommunikationsbranschen) tills det når en dator, telefon eller TV 
(någon form av terminalutrustning) som ”packar upp” innehållet. En starkt 
bidragande orsak till båda konvergenserna, men framför allt den andra, är 
att all typ av information (text, ljud och bild) kan digitaliseras.

De ovan nämnda förändringarna bidrog till att nya produkter utveck-
lades, marknader omskapades och affärsstrukturer för hela telekommunika-
tionsbranschen ändrades. Dessa centrala och betydelsefulla förändringar i 
Ericssons kontext gjorde på olika sätt avtryck i framtidsstudien, vilket vi 
kommer att se i analysen nedan.  
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Ericssons historia 
Ericsson startade sin verksamhet 1876 med att tillverka och sälja telefoner 
och telefonväxlar i en liten lokal i Stockholm. Produktkatalogen har under 
företagets historia varit något varierad, och som exempel på vad de tillver-
kat kan nämnas ammunition, kulsprutor, datorer, signalsystem för järnväg, 
säkerhetssystem, telekommunikationssystem, radar- och kommunikations-
system. Som gemensamma nämnare i övervägande delen av produkterna ser 
man teknik, kommunikation och system och det dominerade produktområ-
det har varit telekommunikationssystem.

Av de system som Ericsson levererat under större delen av 1900-talet har 
huvuddelen varit trådbunda, men under de sista 20 åren av seklet har de 
utvecklats till att vara trådlösa och digitala. En grund för dessa förändring-
ar lades med AXE-systemets skapande och dess införande i de fasta näten i 
slutet av 1970-talet. Dessa växlar var uppbyggda på moduler där varje del 
var utbytbar utan att hela systemet måste bytas ut. Systemet kunde därmed 
kontinuerligt förnyas. Man övergick successivt till digital teknik i växlarna i 
början på 1980-talet och systemet började även användas i mobiltelefonnä-
ten under samma tid. 1995 fanns AXE-systemet i 110 länder och mobilsy-
stemet i 74 länder (Meurling och Jeans 2000, s. 459). I detta sammanhang 
var det den stora försäljningen av GSM-näten som skapade den starka till-
växten för Ericsson i början på 1990-talet; 1996 hade Ericsson nära 40 % 
av världsmarknaden för mobiltelefonsystemen (Ericsson, Årsredovisning
1996, s. 2). I och med den kraftiga expansionen av mobiltelefonisystemen 
ökade Ericsson antalet anställda från c:a 66 000 1992 till c:a 93 000 1996,
varav 40 000 i Sverige (Ericsson, Årsredovisning 1996, s. 40). På samma tid 
ökade faktureringen från 47 till 124 miljarder kronor och vinst före skatt 
steg från 1,2 till 10,1 miljarder (Ericsson, Årsredovisning 1996, s. 40). För 
att skapa trovärdighet för systemförsäljningen var det även nödvändigt för 
Ericsson att producera och sälja mobiltelefoner, men de utgjorde inte en 
strategisk produkt för företaget (Meurling och Jeans 2000, s. 380).  

Ericssons utveckling har på ett tydligt sätt följt de villkor som skapades 
av de statliga monopolen som utvecklades i många länder under 1900-talets
början och som blev tydligt manifesterade efter andra världskriget. Dessa 
situationer genererade speciella förhållanden mellan de statliga monopolak-
törerna och leverantörerna (som nämndes ovan). I dessa sammanhang har 
Ericsson överlag haft en god förmåga att kommunicera och förhandla med 
nationella teleförvaltningar och regeringar i olika länder (Åsgård och Ellg-
ren 2000, s. 122). Internationellt och i konkurrens med andra leverantörer 
har Ericsson varit mycket bra på att uppfylla de krav som de statliga tele-
verken ställde och kunnat sälja och leverera telekommunikationssystem till 
åtskilliga länder. De statliga televerken ställde ofta krav på att produktio-
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nen av telekomutrustning som beställdes skulle förläggas inom landet, vilket 
innebar att Ericsson blev etablerad i många länder, inte bara som byggare 
av system utan även som ägare av industrier.

I Sverige har Ericsson haft en nära och långvarig kontakt med det statli-
ga Telegrafverket, senare omdöpt till Televerket och därefter Telia AB 1993.
I Sverige växte telefonin från isolerade lokala nät, många i privat regi, på 
1880-talet till ett sammanhållet nationellt system i statligt ägande kring 
1920-talet (Andersson 1987; Helgesson 1999). Det statliga monopolet inom 
telekommunikationsbranschen, framför allt ägandet av telefonnäten och 
tillverkning av terminalutrustning som telefoner, varade fram till 1980-talet 
då området kontinuerligt började avregleras (Karlsson 1998). Televerket har 
ställt höga tekniska krav på Ericsson, vilken har omvandlat dem till tekniskt 
gångbara produkter. Denna långvariga relation mellan Ericsson och Tele-
verket har utmärkts av såväl samverkan som konkurrens.  

Ericsson har följt med de tekniksprång som skett inom branschen, t.ex. 
utvecklingen från mekaniska till automatiska telefonväxlar och från analo-
ga till digitala växlar. Stora delar av dessa ingick i de planer och kravspeci-
fikationer som de statliga televerken ställde på Ericsson och andra leveran-
törer. Men under senare år har detta förändrats drastiskt. En förklaring är 
avregleringen som öppnat marknaden för konkurrens. Den innebar att de 
tidigare planerade kravspecifikationerna och teknikutvecklingen som ställ-
des av en monopolaktör inte längre existerade. Flera aktörer har kommit in 
på marknaden både som köpare (av t.ex. mobilnät) och säljare. Ericsson 
måste, i konkurrens med andra aktörer på marknaden, först presentera 
vilka tekniska lösningar de kan erbjuda kunderna (Meurling och Jeans 
2000). En annan förklaring är att den mikroelektroniska utvecklingen går så 
pass fort att det är svårt att komma med en teknisk fulländad produkt från 
början, vilket under alla år varit ett av Ericsson adelsmärken. Det blev istäl-
let viktigare att vara först på marknaden och därefter kontinuerligt uppgra-
dera produkten (Åsgård och Ellgren 2000, s. 286).

Ericsson i brytningstid 
Styrelsen och koncernledningen i Ericsson observerade ett flertal betydelse-
fulla händelser inom telekommunikationsbranschen under början på 1990-
talet (intervjuer med Wennerholm 2001-04-25 och Grabe 2001-09-12). Led-
ningen konstaterade att Ericsson hade växt starkt när man automatiserade 
telekommunikationen, först när traditionella telefonister ersattes med au-
tomatiska telefonstationer och senare när rikssamtal och internationell tra-
fik automatiserades. En annan tydlig våg var mobiltelefonin som tog fart i 
början på 1980-talet. Inom Ericsson startade den som en biverksamhet, och 
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betraktades av vissa personer som ganska oväsentlig, men som visade sig bli 
mycket betydelsefull för företagets affärsframgångar under 1990-talet (in-
tervju med Wennerholm 2001-04-25). Styrelsen upplevde då ett behov att 
utröna vad nästa våg skulle kunna vara samt om den rörde sig inom de fält 
som Ericsson redan var verksam i eller om det handlade om ett helt nytt 
verksamhetsområde (intervju med Grabe 2001-09-12).

Men det gällde inte enbart att undersöka vad som skulle kunna utgöra 
nästa betydelsefulla våg inom telekommunikationsbranschen, utan man såg 
även att marknadsvillkoren för hela branschen hade börjat förändrats (in-
tervjuer med Wennerholm 2001-04-25, Eklundh 2001-08-09 och Grabe 
2001-09-12). För det första började en avreglering att genomföras i flertalet 
länder vilket innebar att telekommunikationsmarknaden blev konkurrens-
utsatt. För det andra började man skönja en konvergens mellan data-, me-
dia- och telekommunikationsbranscherna. För det tredje växte nya teknolo-
gier fram, som IP (internetprotokollet), vilket skapade möjlighet att leverera 
tjänster på ett helt nytt sätt och mycket billigare än tidigare. Teknikutveck-
lingen innebar även att produktgenerationer som tidigare varit på minst 3-4
år reducerades till att omfatta endast c:a 18 månader. För det fjärde utveck-
lades nya gränssnitt. För det femte kom nya aktörer in på marknaden för 
att tjäna pengar. Dessa talade mer om marknad och faktureringssystem än 
om tekniska specifikationer. De nya aktörerna kunde leverera såväl total-
lösningar för hela system som vissa specifika och vitala komponenter. För 
det sjätte var den traditionella telefonin på det fasta nätet på väg att mättas 
i västvärlden: kunderna ringde så mycket de behövde. Det var inte pris och 
tillgänglighet som avgjorde hur mycket man ringde. Operatörerna måste 
därmed hitta nya intäkter, från t.ex. tekniska produkter, underhållning och 
information. Mot denna bakgrund började ledningen inom Ericsson att 
diskutera om de hade en långsiktig planering som kunde hantera de starkt 
förändrade omvärlds- och marknadsförhållandena (intervju med Grabe 
2001-09-12).

Ericssons planeringstradition 
Telekommunikationsbranschen karakteriserades oftast tidigare av långa och 
stabila kundrelationer, mellan monopolaktören och leverantörerna, vilket 
medförde att det var enkelt att göra affärsplaner (intervjuer med Wenner-
holm 2001-04-25 och Grabe 2001-09-12). De statliga televerken planerade 
och arbetade oftast utifrån femårsplaner (intervju med Wennerholm 2001-
04-25). Det förekom i princip inget risktagande i produktion eller mark-
nadsföring, eftersom marknaden och affärerna var planeringsbara och styr-
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da i detalj under längre tid, även de teknologiska generationsskiftena ingick 
i femårsplanerna – framtiden var i huvudsak förutsägbar.  

Som leverantör var det viktigast att uppfylla de tekniska specifikationer-
na så noggrant som möjligt; det var en fråga om teknisk funktionalitet, inte 
att ta reda på vad produkterna skulle skapa för värde (intervjuer med Wen-
nerholm 2001-04-25 och Grabe 2001-09-12). Som leverantör behövde Erics-
son inte prioritera marknad och affärer, utan kunde koncentrera sig på att 
utveckla tekniken på bästa sätt (intervjuer med Wennerholm 2001-04-25
och Grabe 2001-09-12). Den enda konkurrenssituation som i princip fanns 
under denna tid gällde vilken av leverantörerna som skulle producera de 
tekniska lösningarna till beställarna. 

Ericssons strategiska planering, ESP, som började etableras under slutet 
av 1980-talet, syftade till att ta fram en planering på 5 års sikt (intervju med 
Wennerholm 2001-04-25). Den kortsiktiga planeringen (1-2 år) hade en 
kvantitativ form med siffror och beräkningar inom olika affärsområden, 
medan den långsiktiga planeringen (3-5 år) fick en något mer kvalitativ 
inriktning. Denna planeringsmetod fungerade relativt väl med grund i långa 
affärskontrakt och stabila produktcykler, men i förhållande till förändring-
arna i omvärlden ansågs den inte lämplig som strategiskt instrument (inter-
vjuer med Wennerholm 2001-04-25 och Grabe 2001-09-12). När man inom 
Ericsson iakttog de stora förändringarna i omvärlden och på marknaden 
bedömde man att det inte fanns en på förhand bestämd roll som företaget 
skulle spela i framtiden utan man måste förbereda sig för flera möjliga ut-
vecklingsmöjligheter (intervjuer med Wennerholm 2001-04-25 och Grabe 
2001-09-12).

I början på 1990-talet ansåg ledande aktörer inom Ericsson att man skul-
le vidta åtgärder för att stärka koncernledningsfunktionen (intervjuer med 
Wennerholm 2001-04-25, Eklundh 2001-08-09 och Grabe 2001-09-12).
Ericsson hade av tradition varit svag på koncernnivå och man hade egentli-
gen inte någon övergripande strategi för bolaget som helhet. Hela verksam-
heten hade bedrivits i och genom de olika affärsområdenas styrelser och 
Ericssons koncernstrategi hade formulerats som summan av de olika affärs-
områdenas långsiktiga planeringar (intervjuer med Wennerholm 2001-04-
25, Eklundh 2001-08-09 och Grabe 2001-09-12). Grundfrågan var om 
Ericsson skulle agera som ett företag ute på marknaden med en klart utta-
lad riktning för koncernen eller som ett konglomerat av affärsområdenas 
strategier (intervjuer med Eklundh 2001-08-09 och Grabe 2001-09-12). In-
ternt var det fråga om koncernledningen skulle vara en oljekanna som 
smörjer verksamheten eller en pekpinne som styr den (intervju med Eklundh 
2001-08-09).
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Flera aktörer inom Ericsson upplevde att hela telekommunikationsbran-
schen befann sig i en brytningstid som skapade helt nya omvärlds- och 
marknadsförhållanden (intervjuer med Wennerholm 2001-04-25, Eklundh 
2001-08-09 och Grabe 2001-09-12).  Delar av Ericssons ledning insåg att de 
hade en långsiktig planering som inte kunde hantera den nya situation som 
vuxit fram (intervjuer med Wennerholm 2001-04-25, Eklundh 2001-08-09
och Grabe 2001-09-12). Denna medvetenhet om de starkt förändrade exter-
na förhållandena, tillsammans med ett internt behov av en ny långsiktig 
planering och en ny koncernstrategi, genererade ett projekt som skulle ut-
veckla ett nytt strategiskt instrument för Ericssons långsiktiga affärsutveck-
ling. I följande delar kommer på ett övergripande sätt syftet och arbetet 
med den nya planeringen att beskrivas.  

Projekt Ericsson 2005 
Under våren 1995 drog Lennart Grabe, som var chef för affärsutvecklingen 
på koncernnivå, upp riktlinjerna för en ny form av långsiktig strategisk 
planering för Ericsson.3 Han formulerade syftet med den nya planeringen 
på följande sätt:  

The purpose of this project is to provide CEC with a well analysed, 
founded and documented suggestion regarding the overall vision, goals 
and strategies for Ericsson in the time frame 1995 – 2000. (1995-04-18, 
LME/DU-95:039, s.1) 4

Det allmänt hållna och övergripande målet bröts ned till 10 delmål, vilka 
även utgjorde arbetsordningen för genomförandet av projektet: (1) Erics-
sons nuvarande position and planer, (2) framtida utvecklingsmöjligheter 
inom politik, ekonomi och handel, (3) framtida affärsmiljöer inom tele-
kommunikationsbranschen, (4) skapande av scenarios, (5) utröna Ericssons 
nuvarande planering i framtidsbilderna, (6) affärsmöjligheter för Ericsson i 
scenarierna, (7) val av målsegment, (8) formulering av möjlig vision, mål 
och strategi, (9) val av vision, mål och strategi samt (10) implementering 
(1995-04-18, LME/DU-95:039, s.4-7).

Avsikten med projektet var att utröna vilken affärsverksamhet Ericsson 
skulle ägna sig åt i framtiden och som var både vinstgivande och uthållig över 
tid (intervju med Wennerholm 2001-04-25). I detta arbete skulle man framför 
allt undersöka hur Ericssons omvärld kunde utvecklas på längre sikt, att un-

                                                 
3 Idéerna till denna planering strukturerades redan tidigare under våren (1995-

02-07, LME/TD-95:008).
4 CEC: Corporate Executive Committee.   



181

dersöka vilka valmöjligheter företaget hade i de olika framtida miljöerna samt 
att ge förslag på vision, mål och strategier för organisationen på 5-10 års sikt. 
Genom att arbeta på detta sätt kunde man även stärka koncernledningsnivån 
och utveckla en strategi för hela Ericsson (intervjuer med Wennerholm 2001-
04-25 och Grabe 2001-09-12). Arbetet skulle även ligga till grund för en ny 
form av planeringsprocess. Man menade att den tidigare planeringstraditio-
nen inte kunde hantera den alltmer föränderliga omvärlden. Mot bakgrund 
av den brytningstid som Ericsson befann sig i försökte man även att öka för-
ståelse och beredvillighet för förändring på olika nivåer och att skapa en 
medvetenhet om såväl samtiden som framtiden. 

Hela projektet startade i slutet av april 1995. Man arbetade kontinuerligt 
och intensivt med det under sommaren och hösten 1995 fram till februari 
1996. Därefter genomfördes i princip fyra möten till under 1996.

Projektets genomförande 
Grabe och chefen för teknikutveckling Håkan Jansson var huvudansvariga 
för projektet (intervju med Wennerholm 2001-04-25). För att genomföra 
och driva arbetet tillsattes en grupp med namnet WC (Working Council) 
med personer från bl.a. koncernens affärsutveckling, teknikutveckling och 
de olika affärsområdena. Kravet på personerna som ingick i WC var strate-
giskt tänkande, stor kompetens, starkt intresse för framtidsfrågor, hög in-
tegritet samt öppet sinne och bred internationell erfarenhet. Det skapades 
även ett antal andra grupper som skulle arbeta med vissa begränsade ar-
betsuppgifter inom ramen för projektet, t.ex. Extended Scenario Team 
(EST) vars syfte var att bidra till scenarioutveckling. En fortlöpande dialog 
genomfördes under projektets gång mellan WC och hela EET (Ericsson 
Executive Team) eller en mindre grupp ur EET.  

Både Eklundh (intervju 2001-08-09) och Wennerholm (intervju 2001-04-
25) menar att det fanns ett synsätt inom Ericsson som starkt betonade att 
tekniken drev utvecklingen. I de interna diskussionerna riktades intresset 
oftast mot teknikutvecklingen och att tekniken i sig var det viktigaste kon-
kurrensmedlet, inte att konsumentens värderingar och behov kunde styra 
vilken teknik som efterfrågas på en fri marknad. Eftersom det, enligt Wen-
nerholm, inte fanns någon större mental beredskap inom Ericsson för att 
framtiden skulle kunna se ut på ett annorlunda sätt än vad den gjorde, såg 
man sig inom projektet föranledd att såväl styrka som hitta argument från 
externt håll (intervju med Wennerholm 2001-04-25). Ett annat skäl att ta in 
externa experter var att man ansåg att Ericsson saknade sakkunskap inom 
vissa områden. Ericsson hade en stor vetskap om teknikutveckling och tele-
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kommunikationsbranschen men inte någon omfattande sakkännedom om 
samhällsutveckling eller närstående industriella sektorer.  

SMG (Sifo Management Group), en av de två stora externa konsulter 
som användes i projektet, bidrog med fördjupade kunskaper om samhälls-
utveckling och konsumentvärderingar (Ericsson 2000 Report. ”Preparing 
for alternative futures”, Contextual Environment Project. Report, Septem-
ber 1995), vilka användes under första skedet i processen i syfte att skapa 
en grund och ge olika ingångsvärden för att utveckla scenarierna (intervjuer 
med Wennerholm 2001-04-25 och Grabe 2001-09-12). Företaget McKinsey, 
den andra externa konsulten, användes i första hand för att bidra med kun-
nande om data- och mediaindustrin (intervjuer med Wennerholm 2001-04-
25 och Grabe 2001-09-12). Ericsson hade konstaterat en ökad konvergens 
mellan telekommunikation-, data- och mediaindustrin och behövde en in-
sikt i dessa två branschers verksamhet, strategier och framtidstankar. 
McKinsey användes även för att dokumentera stora delar av processen och 
att strukturera de resultat som producerades från den mångfald av work-
shops som genomfördes under projektets gång (intervjuer med Wennerholm 
2001-04-25 och Grabe 2001-09-12).

Ericsson ville driva projektet i egen regi och använde sig framför allt av 
interna resurser, vilka fick stöd i olika faser av externa experter, betonar 
Grabe (intervju 2001-09-12). Om man tar in en extern konsult som genom-
för hela projektet menar Wennerholm (intervju 2001-04-25) att man missar 
själva poängen: att det är processen som skapar ett nytt sätt att tänka kring 
den egna affärsverksamheten hos dem som är med och genomför arbetet – 
ett nytt ”mindset” skapas. 

Under projektets gång genomförde man en omfattande informationsin-
samling dels genom en mångfald arbetsmöten, dels från externa källor. Man 
gjorde t.ex. flera studiebesök hos andra företag för att få deras syn på framti-
den. Tanken bakom denna informationsinhämtning var att få distans till det 
alltför tekniskt orienterade förhållningssätt som fanns inom Ericsson (intervju 
med Eklundh 2001-08-09). Problemet med detta synsätt är att när tekniken i 
sig inte längre ger en konkurrensfördel på marknaden, utan andra faktorer 
som design och image blir utslagsgivande, har en teknikfixerad organisation 
svårt att vara konkurrenskraftig (intervju med Eklundh 2001-08-09).

Den mest handgripliga arbetsmetoden i projektets samtliga delar var bra-
instorming (intervju med Wennerholm 2001-04-25). Avsikten med denna 
metod var att använda sig av den kunskap som fanns i organisationen. Man 
försökte medvetet att få till så heterogena grupper som möjligt vid mötena 
vilket skulle skapa förutsättningar för en kreativ miljö där olika tankar 
kunde brytas mot varandra (intervju med Wennerholm 2001-04-25). Pro-
cessen byggde på att deltagarna på ett öppet, kreativt och kritiskt sätt skulle 
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diskutera osäkerheter, trender, påverkansfaktorer, aktörer, affärsmöjlighe-
ter, strategier, visioner, mål etc. (intervjuer med Ericsson 2001-08-02 och 
Eklundh 2001-08-09).

De brainstormingmöten som genomfördes följde en viss struktur (inter-
vjuer med Wennerholm 2001-04-25, Eklundh 2001-08-09 och Grabe 2001-
09-12). Man började med en inledning och presentation som varade om-
kring en timme. Meningen med denna var att skaka om och lämna dagens 
traditionella tänkande, vara provokativt och skapa inspiration för de mind-
re arbetsgrupperna. I slutet på inledningen introducerades en uppgift med 
en frågeställning som man skulle finna svar på. Det var viktigt att få fråge-
ställningen tydlig och rätt formulerad. Därefter delades deltagarna in i tre 
grupper med 5-8 personer i varje för att diskutera frågan. Avslutningsvis 
presenterade respektive grupp sitt resultat och ytterligare en diskussion följ-
de. Resultaten av dessa möten strukturerades, dokumenterades och skrevs 
ut av representanter från McKinsey. Resultaten användes sedan som grund 
för nästa möte. 

I projektets första delar skapades, efter en omfattande informationsin-
hämtning och en stor mängd möten och diskussioner, ett antal scenarier. 
Utifrån den osäkerhet som fanns inom de mest centrala och viktiga områ-
dena bestämdes ett antal möjliga utfall inom respektive område, vilka sedan 
kunde grupperas till tre bilder av framtiden (intervju med Wennerholm 
2001-04-25). Man bestämde sig för innehållet i scenarierna först och däref-
ter hur de skulle presenteras (intervju med Eklundh 2001-08-09).

I arbetet med scenarierna förekom en stor diskussion om vilka faktorer 
som var de mest betydelsefulla för Ericssons framtid (intervju med Wenner-
holm 2001-04-25). Man upplevde att det alltid fanns mer än två dimensioner 
som var viktiga. Som en konsekvens därav använde sig WC inte av ett kors, 
eller fyrfältsfigur, vilket är en traditionell metod att beskriva en framtid: ut-
ifrån två centrala dikotomier skapas fyra möjliga fält som framtiden kan fin-
nas inom. Om man använder ett kors får man svårt att hitta en blandning 
mellan framtidsbilderna eftersom man måste hålla sig inom de fyra fälten 
(intervju med Wennerholm 2001-04-25). Man beslutade istället att spänna ut 
framtiden i en tredimensionell modell (intervjuer med Wennerholm 2001-04-
25 och Eklundh 2001-08-09). Framtiden skulle då ligga någonstans i denna 
rymd, mellan olika framtidsbilder som representerades av var sin dimension.  

Wennerholm (intervju 2001-04-25) gör gällande att man valde bort två 
scenarier som baserades på diskontinuiteter med motivet att en verksam-
hetsplanering först och främst måste baseras på en ”normal” verksamhet 
som kan ge hållbar vinst i sannolika kontinuitetsscenarier. Som företag kan 
man enligt Wennerholm planera på ett realistiskt sätt inför kontinuitetssce-
narier, men inte planlägga i någon större omfattning för diskontinuitetssce-
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narier mer än en mental förberedelse och att undersöka organisationens 
katastrofberedskap (intervju med Wennerholm 2001-04-25). Ett av dessa 
diskontinuitetsscenarier baserades på en politisk kris i Asien, som resultera-
de i en internationell marknadskollaps. Ett annat var ett teknologigenom-
brott inom kompressionsteknologin som innebar att man kunde komprime-
ra information i sådan omfattning att den skulle kunna distribueras i en 
ofantlig mängd i redan existerande nät. En konsekvens av detta skulle vara 
att man inte behöver nya tekniska system som 3G etc. Allt skulle kunna 
skickas i redan befintliga tekniska system och en mycket stor verksamhet 
inom telekommunikationsbranschen skulle bli helt obsolet.  

Anledningen till att Ericsson bestämde sig för att arbeta med flera alter-
nativa framtider var att skapa en förberedelse för vilken roll och kompetens 
företaget måste utveckla för att kunna lyckas i framtiden (intervjuer med 
Wennerholm 2001-04-25, Eklundh 2001-08-09 och Grabe 2001-09-12). För 
att skapa de olika framtidsbilderna började man med att utröna sin nuva-
rande position på marknaden. Därefter utforskades omvärlden, samhället 
och de framtida affärsmiljöerna. Med dessa diskussioner som grund skapa-
des de olika scenarierna. Sedan undersökte man vilken lönsam och långsik-
tig verksamhet Ericsson skulle kunna bedriva i de olika framtiderna. Av-
slutningsvis gavs förslag på visioner, mål och strategier samt förslag på en 
implementeringsplan.

Både Grabe (intervju 2001-09-12) och Wennerholm (intervju 2001-04-
25) menar att de olika bilder av framtiden som skapades inte var specifikt 
gjorda för Ericsson, utan för en industriell struktur i förvandling; en indu-
stri som var utsatt för stora interna och externa förändringskrafter. Scenari-
erna var byggda på parametrar som var relevanta för Ericssons affärsverk-
samhet och skulle beskriva en omvärld där Ericsson måste genomföra 
tydliga strategiska affärsval, vilka skulle skilja sig åt i de olika framtidsbil-
derna (intervjuer med Eklundh 2001-08-09 och Grabe 2001-09-12).

I anslutning till diskussioner om vilka affärsmöjligheter Ericsson skulle 
kunna utveckla i respektive framtidsbild följde även flertalet arbetsmöten som 
behandlade vilken vision, vilka mål och vilka strategier Ericsson skulle välja 
för sin framtid. Den sista delen i projektet gällde implementeringen som skul-
le ske genom att man utgick från var man ville vara 2005 och därefter göra en 
avstämning med formulerade delmål år 2000 (Working with scenarios. Erics-
son, 1996) Dessa delmål identifierades och preciserades inom områdena affä-
rer, anställda och struktur (Ericsson, Årsredovisning 1996).5

                                                 
5 Som exempel på delmål inom a) affärer avses bl.a. konkurrenskraftig avkast-

ning till aktieägarna, b) anställda menas t.ex. starkt kultur och gemensamma 
värderingar samt c) struktur åsyftas bl.a. en kundorienterad och nätverksin-
riktad organisation (Ericsson, Årsredovisning 1996, s. 14-15).
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Framtidsbilderna i Ericsson 2005 
Jag har valt fem dokument som utgör det empiriska materialet: (1) Ericsson,
Årsredovisning 1996, (2) Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET 
Meeting on Nov 21, 1995, (3) Project Ericsson 2005. Working Council 
Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 and London on Oct 30, 1995,
(4) Growing by shaping the Future. Ericsson 2005, (preliminary results), 
EET-meeting – April 96,  (5) Working with scenarios. Ericsson, 1996. Mo-
tiven för val av dessa dokument framgår i kapitel 3. Framtidsbilderna sam-
manfattas på följande sätt i Ericsson, Årsredovisning 1996:

SERVICE MANIA - TJÄNSTEHYSTERI 
I detta scenario vänder sig slutanvändaren år 2005 - privatpersonen såväl 
som företaget - till en mäklare eller en agent för att få hjälp att hitta och 
få tillgång till ett lämpligt paket med information och interaktiva tjäns-
ter. Professionella användare föredrar att skriva kontrakt med specialise-
rade kommunikationsnät. TV-kanalerna med underhållning och informa-
tion lyckas i detta scenario hålla stånd mot Internet. I denna värld är det 
mäklaren som ”äger” slutanvändaren och som i sin tur kontrakterar fö-
retag som tillhandahåller själva informationen, förpackar den, distribue-
rar den, etc. Kanske också mäklaren förser sina kunder med lämplig ter-
minalutrustning. Kunderna erbjudes flera alternativa metoder att koppla 
in sig i nätet, beroende på vilket servicepaket man valt. Nätoperatörerna 
är i detta fall underleverantörer till mäklaren. Rollen som mäklare attra-
herar i hög grad de traditionella tele- och kabel-TV-operatörerna, ofta i 
samarbete med mediaföretag som skapar och tillhandahåller själva in-
formationen eller som paketerar den. Ekonomiskt sett är det företag som 
tillhandahåller innehåll och tjänster som är vinnare i denna värld. Men 
en stor del av intäkterna överförs också till distributionen, mest som en 
följd av en förväntad intensiv tillväxt för mobila nät. Slutanvändaren, för 
sin del, märker inte detta, utan upplever att han betalar för informatio-
nen och tjänsterna.  

GRAN TRADIZIONE – TRADITIONER STYR  
Det har sagts att människan i grunden är konservativ. Om den egenska-
pen får styra utvecklingen kan man mycket väl tänka sig att dagens sätt 
att agera privat och i affärslivet består. Slutkunden förlitar sig därför på 
sin traditionella operatör för att få tillgång till de bastjänster han eller 
hon anser sig behöva, och köper själv behövlig terminalutrustning. Bak-
om detta beteende finns en stark tendens hos människorna, särskilt i 
västvärlden, att mer värdesätta sådant som miljö och familj än ny tekno-
logi. Internet har i detta scenario inte alls slagit igenom så som många 
trott. I det här scenariot förutspås fallande priser på kommunikations-
tjänsterna. Detta kompenseras dock av ökad trafik och fortsatta kost-
nadsrationaliseringar hos teleoperatörerna. Resultatet av denna utveck-
ling har också blivit att antalet operatörer på marknaden minskat 



186

kraftigt. De operatörer som är kvar är starka företag som erbjuder både 
trådlösa och trådbundna kommunikationstjänsterna. För att tillfredsstäl-
la sitt behov av elektroniska informationstjänster vänder sig slutanvän-
darna i ökande, men ändå begränsad, utsträckning direkt till de företag 
som säljer information på detta vis. De slutanvändarna i första hand be-
talar för är själva kommunikationen. Därför kan stora investeringar gö-
ras i traditionella nät, särskilt i utvecklingsländerna, där trådlös access 
till näten slagit igenom som ett kostnadseffektivt sätt att bygga ut dem.   

UP AND AWAY – FULL FART FRAMÅT 
Tillgång till avancerade kommunikationslösningar får slutanvändaren 
praktiskt taget gratis i detta scenario. Här är det bara terminalutrust-
ningen som man normalt betalar för. Det är tillverkarna av denna ut-
rustning som betalar för kommunikationen och för att slutanvändarna 
ska få access till kommunikationsnäten. Annonsering och reklam täcker 
kostnaden för innehållet och för presentationen av det. Slutanvändarna 
har accepterat att det t ex kommer upp reklambudskap på terminalen var 
gång man slår på den eller kopplar in sig i någon av alla de informa-
tionsbanker, underhållningstjänster och liknande som erbjuds i näten. De 
som har gott om pengar betalar gärna extra för att få tillgång till premi-
um-tjänster eller mer avancerade inkörsportar till exklusiva delar av Fu-
turenet, den världsomspännande kommunikationslösning som efterträtt 
Internet. I Futurenet, som är ett bredbandsnät, hanteras allt - multimedia, 
video, TV-sändningar, vanliga telefonsamtal, o s v. En stor del av slutan-
vändarna föredrar mobil access till Futurenet, som i detta scenario inte 
förväntas innebära någon begränsning av tjänsteutbud eller funktionali-
tet. Teknikutvecklingen har gjort själva kommunikationen enkel och bil-
lig. Flera traditionella teleoperatörer har försvunnit från marknaden, nu 
återstår bara ett fåtal regionalt baserade operatörer. Den nya tekniken 
innebär att det inte längre behövs några stora ekonomiska investeringar i 
näten. Det är tillverkarna av terminaler och annan utrustning till slutan-
vändarna som tar hem det mesta av pengarna i branschen. (Ericsson, 
Årsredovisning 1996, s. 10-12) 

De tre framtidsbilderna beskrivs även i Project Ericsson 2005. Scenario De-
scriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995 och Project Ericsson 2005.
Working Council Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 and Lon-
don on Oct 30, 1995 men på ett mer nyanserat sätt. Beskrivningarna i dessa 
dokument följer i huvudsak samma innehållsliga struktur. Först ges en kort 
beskrivning av framtidsbilden som den ser ut 2005 och hur scenariot har 
utvecklats. Efter den diskuteras olika konsumenters behov och i vilken kon-
text de befinner sig i. Sedan genomförs en relativt detaljerad beskrivning av 
den teknik som präglar framtidsbilden. Omvärlden beskrivs därefter i över-
gripande och allmänna termer för de viktigaste världsdelarna. Beskrivning-
en av framtidsbilden avslutas med redogörelser för affärsaspekter, bransch-
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dynamik och marknader. I dokumentet finns även en beskrivning av sam-
manfattande karaktär av framtidsbilden, som i punktform går igenom: 
drivkrafter bakom scenarierna, industritrender, osäkerheternas utfall, ut-
vecklingskarta för framtidsbilden, kontexten (världen och samhället, eko-
nomi och teknologi samt globala trender), användarnas behov, teknologi, 
affärsmodeller samt dynamiken inom industrin.  

I dokumentet Growing by shaping the Future. Ericsson 2005, (prelimi-
nary results), EET-meeting – April 96 presenteras framtidsbilderna relativt 
kort, framför allt i punktform. Skälet för detta är att tonvikten i dokumen-
tet ligger på att undersöka möjliga affärsmöjligheter utifrån de tre framtids-
bilderna. Dokumentet, Working with scenarios. Ericsson, 1996, var riktad 
mot personalen inom Ericsson. I detta beskrivs vad ett scenario är, de tre 
scenarierna presenteras förhållandevis utförligt och sedan ges en tämligen 
omfattande beskrivning hur projektet skall genomföras. Detta dokument 
kan ses som ett led i implementeringen.   

6.2  Analys av Ericsson 2005  
I denna del kommer jag att analysera Ericssons framtidsstudie genom en 
närläsning med grund i de verktyg som utvecklades tidigare i detta arbete 
(kapitel 4). För att analysera uppbyggnad och framtidsfrågor undersöks 
hela framtidsstudien medan samhällssyn, människosyn och tekniksyn analy-
seras särskilt för respektive framtidsbild.

Ericssons framtidsdokument innehåller flera delar: från nuvarande posi-
tion, omvärldsanalys, framtidsbilder, branschkarakteristik till möjliga af-
färsområden och visionsförslag för hela koncernen (1995-04-18, LME/DU-
95:039, s.4-7). Att undersöka texten i samtliga delar utifrån analysverktyget 
är inte relevant. Tyngdpunkten i analysen ligger mot de empiriska delar där 
analysverktyget med största sannolikhet ger utslag samt mot de texter som 
mest frekvent använts som grund i processen för att skapa den långsiktiga 
planeringen. Analysen kommer framför allt att riktas mot de framtidsbilder 
som produceras inom ramen för framtidsdokumentet.  

Arkitektur 
Ett av syftena med avhandlingen är att undersöka vilken arkitektur en fram-
tidsstudie har. För att genomföra en sådan analys kommer jag att utgå från 
diskussionen i kapitel 4. I denna urskiljdes fem särskilt betydelsefulla aspek-
ter som är avgörande för att förstå en framtidsstudie och för vilka problem 
den vill belysa. Jag kommer kort i figuren nedan att sammanfatta innehållet 
i dessa.
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Figur 11.  Sammanfattning av de begrepp som används för att analysera fram-
tidsstudiens arkitektur. 

För att påminna om innehållet i framtidsbilderna hänvisar jag till föregåen-
de avsnitt där de beskrivs kort i Ericsson, Årsredovisning 1996.

Antal framtidsbilder 
Ledande personer inom Ericsson upplevde att hela telekommunikations-
branschen befann sig i en brytningstid i början på 1990-talet. Ett flertal be-
tydelsefulla händelser inom branschen (bl.a. avreglering, teknikutveckling 
och konvergens mellan branscher) bidrog till en ökad osäkerhet och rådvill-
het inför framtiden. De nya omvärlds- och marknadsförhållanden som ut-
vecklades innebar att en hel industriell struktur var satt under stark föränd-
ring. Mot bakgrund av att omvärldens förändringar var av en sådan art 
(stor osäkerhet) att de på ett betydande sätt skulle kunna påverka företagets 
verksamhet i grunden initierade man inom organisationen projekt Ericsson
2005.

I projektets inledningsfas ansåg de ansvariga att framtiden (särskilt de 
centrala och viktigaste faktorerna i omgivningen som påverkade Ericssons 
verksamhet) karakteriserades av en sådan osäkerhet och komplexitet att det 
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mest rationella sättet att arbeta med den var att använda sig av flera fram-
tidsbilder (intervjuer med Wennerholm 2001-04-25, Eklundh 2001-08-09
och Grabe 2001-09-12). Inom ramen för Ericsson 2005 utvecklade man 
därmed tre scenarier: Gran Tradizione, Service Mania och Up and Away.

Motiven för att arbeta med flera framtidsbilder ligger i linje med det re-
sonemang som fördes i avsnitt 4.1. I första hand upplevde Ericsson att man 
befann sig i en brytningstid där nya marknads- och omvärldsförhållanden 
utvecklades. Skälet för att arbeta med flera framtidsbilder är då att kunna 
belysa och tydliggöra osäkerheten kring omgivningvariablernas möjliga 
utfall och komplexa samband. I andra hand var syftet att illustrera vilka 
valmöjligheter det egna företaget hade i de olika framtidsbilderna. Att bely-
sa det egna beslutsutrymmet innebär att konsekvenserna av de beslut som 
tas idag tydligt kan utläsas i de olika scenarierna. Valet att arbeta med flera 
framtidsbilder innebar att Ericsson samtidigt hanterade två av de framtids-
problem (omvärldens osäkerhet och egna valmöjligheter) som man ansåg 
sig stå inför.  

Tyngdpunkt  
Syftet med projekt Ericsson 2005 var att skapa ett förslag på vision, mål 
och strategier för Ericsson på 5-10 års sikt (1995-04-18, LME/DU-95:039,
s.1). Som stöd i detta arbete gjordes framtidsstudien som innehöll ett antal 
framtidsbilder som skulle spegla osäkerheter i omgivningen och vars inne-
håll skulle skilja sig åt på ett sätt som skulle spegla det egna beslutsutrym-
met. Mot bakgrund av denna avgränsning och med det färdiga resultatet för 
handen kan man framför allt utläsa två bärande idéer i framtidsstudien. 
Den första betonar människors värderingar, vilka samtidigt leder till olika 
kund- och konsumentbeteenden. Den andra tyngdpunkten, vilken även är 
en konsekvens av den första, är vilka varor och tjänster inom telekommuni-
kationsteknik som kunder kommer att köpa och som kommer att bli domi-
nerande affärsområden.

Diskriminerande element  
I Ericsson 2005 kan man utläsa att skillnaden mellan framtidsbilderna över-
lag följer de bärande idéerna som nämndes ovan (tyngdpunkterna). Det är 
människans övergripande värderingar och hennes konsumtionsbeteende 
som leder till att olika former av produkter och tjänster inom IKT kommer 
att tillhöra de ledande och lönsamma delarna av marknaden.  

I framtidsbilden Service Mania, är uppfattningen om god service den vik-
tigaste faktorn i människans relation till teknik (Working with scenarios. 
Ericsson, 1996, Appendix II). I framtidsbilden Gran Tradizione, är det 
framför allt familj och miljö som värdesätts mer än ny teknik och i Up and 
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Away värderas öppenhet, entreprenöranda och teknik högt, vilket leder till 
en omfattande teknikutveckling (Working with scenarios. Ericsson, 1996,
Appendix II).  

Sammantaget är det inte en fråga om IKT kommer att användas i stor, 
måttlig eller liten omfattning, utan vilken typ av teknik som kommer att nytt-
jas i de olika framtiderna. Därmed kan man konstatera att det diskrimineran-
de elementet i Ericsson 2005 är kundernas och konsumenternas beteende i vid 
mening, vilket är en strukturvariation och inte en nivåvariation.  

Tunga tendenser och drivkrafter 
Ledande personer inom Ericsson ansåg att företaget befann sig i en bryt-
ningstid som präglades av stor osäkerhet. För att hantera denna osäkerhet 
valde planeringssubjektet att arbeta med flera framtidsbilder i den långsikti-
ga planeringen. Framtidsbilder skiljer sig genom att man har arbetat med 
olika utfall för de variabler i omgivningen som man menar har störst påver-
kan på organisationen. I framtidsstudien identifieras åtta drivkrafter som 
man påstår kommer att påverka den framtida ”infokombranschen”.

Allt intelligentare mikroelektronik 
Dataindustrins expansion 
Internet
Ökad konsumentinriktning 
Globalisering och internationalisering 
Mobilitet
Fortsatt avreglering inom telekom  
Allt otydligare gränser mellan de tre branscherna telekommunikation, 
media och data. (Ericsson, Årsredovisning 1996, s. 9-10) 

Dessa drivkrafter användes som grund för att skapa de olika framtidsbil-
derna. Det bör även betonas att man använder sig av begreppen drivkrafter 
och trender mer eller mindre synonymt i studien (Ericsson, Årsredovisning 
1996, s. 9). Tanken är att man lägger större eller mindre vikt på vissa av 
drivkrafterna och att de olika kombinationerna ligger till grund för vilket 
innehåll respektive framtidsbild kommer att få.

Bland de drivkrafter och tendenser som nämns i materialet är det något 
svårt att utläsa en skillnad mellan vad som utgör en rörelseriktning (det jag 
kallar för tung tendens) och vad som egentligen driver utveckling och för-
ändring i framtidsbilden och som kan förklara dynamiken i ett skeende (det 
jag benämner drivkraft). I det följande skall jag diskutera denna distinktion 
utifrån de drivkrafter som framtidsstudien själv har identifierat i citatet 
ovan. I vissa fall kan skillnaden mellan det jag benämner för tung tendens 
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och drivkraft relativt tydligt utläsas i texten. En drivkraft är att konvergen-
sen mellan de olika branscherna ökar. Denna ökning anser jag ger uttryck 
för en tung tendens och drivkraften bakom denna utveckling är företag 
(d.v.s. aktörer) som vill öka sina marknadsandelar inom andra områden. En 
annan drivkraft som slås fast i framtidsstudien är att mikroelektronik blir 
intelligentare. Denna ökning tolkar jag som en tung tendens och att teknik 
(här i egenskap av faktor) utgör drivkraften bakom förändringen.

I andra fall blir det mer oklart vad som egentligen antas driva utvecklingen. 
Det råder inte något tvivel om att konsumenternas handlingar påverkar ut-
vecklingen i framtidsbilden, men det är tveksamt om de verkligen driver ut-
vecklingen. Att de får en ökad betydelse anser jag däremot som en tung ten-
dens. Det framgår även i citatet ovan att dataindustrins expansion utgör en 
drivkraft i framtidsstudien. Denna ökning tolkar jag som en rörelseriktning 
och de som driver utvecklingen är företagen inom branschen. Expansionen av 
dataindustrin förutsätter samtidigt att det finns kunder och konsumenter som 
väljer att köpa det som erbjuds. I denna relation kan man inte tydligt utläsa 
om det är konsumenterna eller företagen som driver utvecklingen. Denna 
otydlighet om vad som egentligen driver utvecklingen återfinns även i de driv-
krafter som i citatet ovan benämns Internet och mobilitet.  

Att Internet och mobilitet får ökad betydelse tolkar jag som två tunga 
tendenser. Bakom de båda variablernas förändring återfinns däremot enligt 
min mening tydliga teknologiska drivkrafter. Emellertid är både det mobila 
nyttjandet och Internets användning kopplat till människors (kundernas) 
värderingar, val och handlingar. Därmed kompliceras bilden av vad som 
egentligen driver utvecklingen i framtidsstudien. Är det (som tidigare 
nämnts) människan som efterfrågar tekniska lösningar, varor och tjänster 
(vilket även brukar kallas för ”market pull”) eller är det tekniken som dri-
ver på förändringen och skapar behov hos människan (”technology push”)?  
I båda dessa fall är jag mer benägen att hävda att teknik är den egentliga 
drivkraften i framtidsstudien. 

Otydlighet om vad som egentligen driver förändringen i framtidsstudien 
kan även utläsas i de variabler som i citatet ovan benämns globaliseringen 
och avreglering. Att de båda får ökad betydelse tolkar jag som tunga ten-
denser. Men vad är det som driver globaliseringen? Å ena sidan framgår det 
att framför allt aktörer (företag) inom det ekonomiska området driver ut-
vecklingen. Å andra sidan kan man även finna tydliga tecken att människor 
genom val av tekniska lösningar (t.ex. Internet) bidrar till globaliseringen. 
När det gäller avreglering av marknaden har de politiska besluten en avgö-
rande betydelse. Politiken är med och påverkar utvecklingen och rörelse-
riktningen, men det är tveksamt om de driver utvecklingen så som den be-
skrivs i framtidsstudien.  
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Förutom de ovan nämnda åtta drivkrafterna (eller trenderna) kan man i 
materialet finna andra variabler som påverkar utvecklingen. Det framgår att 
ekonomi och nyckelvärderingar i samhället (Working with scenarios. Erics-
son, 1996, Appendix II) samt vissa industri- och teknologitrender (t.ex. Pro-
ject Ericsson 2005. Working Council Workshops in New York on Oct 28-
29, 1995 and London on Oct 30, 1995, flik 2, del 2, s. 4, 9) utgör centrala 
aspekter som kommer att påverka hur framtiden utvecklas. Det råder dock 
en osäkerhet om dessa variablers utfall, men de har ändå arbetas in i re-
spektive framtidsbild genom att viktas på olika sätt. När det gäller de eko-
nomiska och teknologiska variablerna tolkar jag dem i detta sammanhang 
som drivkrafter i form av faktorer, inte aktörer. Men detta är inte helt en-
tydigt. Det framgår med stor tydlighet i andra delar av framtidsstudien att 
aktörer inom hela telekommunikationsbranschen starkt påverkar och driver 
den teknologiska utvecklingen.

Mitt intryck av vad som framför allt anses driva utvecklingen i framtids-
studien är teknik och ekonomi. Aktörer inom politik samt kunder och kon-
sumenter är till viss del med och styr utvecklingen, men driver inte föränd-
ringen i någon större utsträckning. Ericssons framtidsdokument 2005:s 
uppbyggnad sammanfattas på följande sätt:  

Tabell 2. Sammanfattning av framtidsstudiens arkitektur.  

Antal framtider Tre 

Tyngdpunkt  Människors värderingar (kund- och konsumentbeteende 
samt samhällsform) 

Telekommunikationsteknik

Diskriminerande element Kund- och konsumentbeteende (strukturvariation)  

Tunga tendenser och drivkrafter  Mikroelektronik blir allt intelligentare

Dataindustrins expansion 

Internet

Ökad konsumentinriktning 

Globalisering och internationalisering 

Mobilitet

Fortsatt avreglering inom telekombranschen  

Allt otydligare gränser mellan de tre branscherna telekom-
munikation, media och data

Ekonomi

Nyckelvärderingar i samhället  

Grundläggande drivkrafter  Teknik (faktor och aktör)

Ekonomi (faktor och aktör)  

(Politiken, kunder och konsumenter: aktörer)  
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Analys av framtidsfrågor  
En avsikt med detta arbete är att undersöka på vilket sätt ett antal av sam-
tidens stora framtidsfrågor uppmärksammas i de analyserade framtidsstudi-
erna. Som stöd i detta arbete har jag i kapitel 4 identifierat och preciserat ett 
antal framtidsfrågor som sammanfattas kort i figuren nedan:

Figur 12.  Sammanfattning av begrepp som används för att analysera framtids-
studiens framtidsfrågor. 

Jag kommer att undersöka dessa framtidsfrågor genom att analysera alla tre 
scenarierna i ett sammanhang. Detta kan motiveras av att undvika trött-
samma upprepningar, men också att tillvägagångssättet ger en tydligare bild 
på vilket sätt de ”stora” framtidsfrågorna präglar hela framtidsstudien. 

Informationssamhället 
Informationssamhället får stor uppmärksamhet i framtidsstudien. Med tan-
ke på att Ericsson är ett företag som producerar högteknologiska varor och 
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tjänster är det inte förvånande att just denna aspekt får stort genomslag i 
framtidsstudien. IKT:s grundläggande roll i diskussionen om informations-
samhället har säkert bidragit till att denna dimension är starkt närvarande i 
framtidsstudien. Emellertid skiljer sig antaganden om informationssamhäl-
let i såväl omfattning som innebörd mellan scenarierna. I Up and Away
framgår det att informationssamhället till stor del är ett faktum, i Service 
Mania kan man utläsa att huvudparten av arbetskraften är sysselsatt inom 
service- och informationssektorerna samt i Gran Tradizione påstås att sta-
ten stegvis leder utvecklingen in i informationssamhället. En självklarhet i 
denna process är den stora betydelse som information tillskrivs i samtliga 
scenarier. Exempelvis kan man i Gran Tradizione utläsa att samhället har 
trätt in i en ny era.   

The aging populations of Europe, the United States and Japan find the 
new information era increasingly frightening and oppose it. (Project 
Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, 
flik 2, del 1, s. 4)  

Antagandet att industrisamhället håller på att förändras och att det nya 
samhället präglas starkt av information förenas med att delar av befolk-
ningen ogillar eller lider av utvecklingen. I scenariot Up and Away är in-
formation så dominerande att nästan alla människor antas arbeta med in-
formation på ett eller annat sätt. Det framgår i framtidsbilden att informa-
tionsindustrin har utvecklats kraftigt och att den ”neoindustriella logiken” 
är fullt utvecklad (Project Ericsson 2005. Working Council Workshops in 
New York on Oct 28-29, 1995 and London on Oct 30, 1995, flik 4, del 1, s. 
3). Det tydliggörs visserligen inte vad den ”neoindustriella logiken” står för, 
men i detta sammanhang tolkar jag det mer eller mindre synonymt med den 
ekonomiska innebörden i begreppet informationssamhället. Detta styrks av 
att man i scenariot menar att information utgör en avgörande faktor inom 
det ekonomiska området.  

Under the threat of being left behind the leap into high-growth informa-
tion-based economies, people and governments could not resist adapting 
to the new technologies. (Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. 
EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 3, del 1, s. 2)  

Citatet visar att det västerländska samhället till stora delar förutsätts befin-
na sig i en informationsbaserad ekonomi. Detta liknar både Bells (1999) och 
Druckers (1993) resonemang att information och kunskap är centrala pro-
duktionsfaktorer i den samhällsform som kommer efter industrisamhället. 
Som en tydlig följd av förändringen inom det ekonomiska området anges en 
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förskjutning mellan olika arbetssektorer: detta kan utläsas i bl.a. Service 
Mania.

Many of the jobs in the manufacturing sector are replaced by machines, 
and the service and information sectors are showing the most substantial 
growth. (Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on 
Nov 21, 1995, flik 1, del 1, s. 5) 

Andelen sysselsatta inom samhällets olika sektorer antas ha förskjutits till 
tjänstesektorns service- och informationsarbeten. Många arbetstillfällen 
försvinner inom tillverkningsindustrin och ersätts med maskiner. Den höga 
automatiseringen leder till ökad produktivitet samtidigt som arbetskrafts-
behovet minskar. Motsvarande utveckling tecknas även i de två andra sce-
narierna. I Gran Tradizione framgår dessutom att stora delar av de tradi-
tionella industriarbetena flyttar till de expanderande ekonomierna i Asien 
och Sydamerika. Genom den tydliga markeringen av att andelen sysselsatta 
inom tjänste- och informationssektorn vida överstiger de andra sektorerna 
är det uppenbart att idéer om informationssamhället starkt präglar fram-
tidsstudien.

Att informationstekniken intar en mycket central roll är inte alltför över-
raskande. I Up and Away kan man allra tydligast utläsa antaganden att 
informationstekniken på ett genomgripande sätt har påverkat människors 
tillvaro och samhällets utveckling. Informationstekniken har en framträ-
dande roll i framtidsstudien men ändå inte på ett så avgörande sätt att den, 
såsom Castells (2000) menar, ses som den helt dominerande drivkraften 
bakom samhällsförändringen.  

Framtidsstudien arbetar med antaganden om informationssamhället på 
ett energiskt och medvetet sätt. I samtliga framtidsbilder är samhället på 
väg mot eller befinner sig i ett informationssamhälle, men hastigheten dit är 
olika och innebörden skiljer sig något åt.  

Globalisering  
Frågan om globalisering är starkt närvarande i hela framtidsstudien, men 
innebörden och omfattningen av globalisering skiljer sig ganska mycket 
mellan scenarierna. I Gran Tradizione kan man utläsa att globalisering är 
ett konstant hot mot nationalstaten och i Service Mania påpekas att det 
finns organisationer som kan påverka nationalstatens oberoende och själv-
ständighet. I Up and Away har globaliseringen slagit igenom helt och hållet 
och nationalstaten har förlorat det mesta av sin kompetens och legitimitet.

Trots att globalisering har olika djup och innehåll i de tre scenarierna 
kan konstateras att den i hela framtidsstudien framför allt präglar det eko-
nomiska livet. Exempel på hur globaliseringen formuleras inom det ekono-
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miska systemet ger följande citat från scenariot Gran Tradizione (som präg-
las minst av antaganden om globalisering):  

Some of the large companies became even larger through mergers and 
acquisitions, developing businesses that recognized no national bounda-
ries. Business support systems - computers, telecommunications, trans-
port and so on - became more and more harmonious; global markets for 
products grew at the expense of local variants and the companies that 
provided these systems and services also merged, grew and globalized. 
(Project Ericsson 2005. Working Council Workshops in New York on 
Oct 28-29, 1995 and London on Oct 30, 1995, flik 3, del 1, s. 3)  

Genom sammanslagningar och uppköp har företag och deras affärsverk-
samheter en utbredning och spridning som är vidare än de nationella grän-
serna. Även produkter och tjänster inom informations- och kommunika-
tionsområdet som stödjer affärsverksamheterna har blivit mer globala och 
samstämda. Kort sagt: hela framtidsstudien präglas av antaganden att glo-
bala företag agerar på en global marknad i en global ekonomi (t.ex. Gro-
wing by shaping the Future. Ericsson 2005, (preliminary results), EET-
meeting – April 96, flik Up and Away, s. 1 och Project Ericsson 2005. Sce-
nario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 3, del 1, s. 3).

Frågan blir då vilken relation som anses finnas mellan den globala eko-
nomin och politiken på nationalstatsnivå? Även här är spännvidden mellan 
scenarierna betydande. I Gran Tradizione påstås att den internationella 
handeln uppmuntras så länge den inte på ett allvarligt sätt påverkar natio-
nalstatens förmåga att driva en politisk agenda (Project Ericsson 2005. Sce-
nario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 2, del 2, s. 7). Detta 
antagande tyder på att det finns en spänning mellan globala företag som 
agerar i en global ekonomi och politiken på nationalstatsnivå. Enligt min 
tolkning handlar denna motsättning om att de ekonomiska krafterna på 
global nivå hotar nationalstatens kompetens, form, autonomi eller legitimi-
tet. Det finns därmed en tydlig spänning mellan det Martin och Schumann 
(1997) kallar för ”kapitalet” och nationalstaten. Emellertid framgår det inte 
i materialet om de ekonomiska aktörerna anpassar sig till de rådande natio-
nella regelverken eller om de agerar fritt på en global marknad utan regle-
rande institutioner. Men det finns även andra orsaker än ekonomisk globa-
lisering till att nationalstaten håller på att förlora sin position.  

Neoindustrial logic is fully developed, and the nation-state has lost much 
of its relevance as a base for creating value. Nor is the nation-state very 
relevant to understanding the growth of corporations and standards of 
living. A truly global market has developed that comprises enclaves of 
competence and global competitiveness. The glue that holds these en-
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claves together is more social than geographic. … The world is awash in 
a sort of global liberalism. … As the world becomes more of a global 
community, national politics tumble into a state of confusion. (Project 
Ericsson 2005. Working Council Workshops in New York on Oct 28-29, 
1995 and London on Oct 30, 1995, flik 4, del 1, s. 3) 

I Up and Away befinner sig staten i ett förvirringstillstånd och har till viss 
del förlorat sin roll som värdeskapare för medborgarna; människor har 
även sökt sig till gemenskaper som är knutna mer till sociala dimensioner 
än till geografiskt avgränsade områden (nationalstat). Staten antas inte hel-
ler vara särskilt autonom eftersom den inte i någon större uträckning kan 
påverka t.ex. den ekonomiska utvecklingen. Staten håller på att förlora 
både sin kompetens att tillgodose människors behov, och sin legitimitet hos 
medborgaren eftersom makten inom centrala områden ligger hos aktörer på 
internationell eller global nivå.  

Problemet för nationalstaten kan även tolkas som att den inte kan finna 
en ny roll och funktion. Det finns tydliga markeringar i texten (Gran Tradi-
zione) att det politiska systemet på nationell nivå har ett starkt intresse av 
att bevara den rådande samhälleliga ordningen, medan krafter på regional 
och lokal nivå vill förändra den (bli mer autonoma) (Project Ericsson 2005.
Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 2, del 1, s. 7).
Den ”gamla” nationalstaten kan till viss del tolkas som en icke föränd-
ringsbenägen aktör som vill bevara det bestående.  

Det finns också antaganden i Service Mania om att ett antal överstatliga 
organisationer, som EU, NAFTA (North America Free Trade Agreement) 
och ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) har fått ökad makt 
(Project Ericsson 2005. Working Council Workshops in New York on Oct 
28-29, 1995 and London on Oct 30, 1995, flik 2, del 1, s. 5). Men det fram-
går inte om dessa överstatliga aktörer får någon tydlig effekt avseende na-
tionalstatens kompetens, form, autonomi och legitimitet.  

De globala och internationella fenomenen beskrivs överlag i neutrala ter-
mer, men det finns här och där inslag av värderingar. Globaliseringen ses 
framför allt som ett problem för nationalstaten, inte för människor i all-
mänhet eller för globala företag. I princip kan man tolka materialet som att 
globalisering är negativt laddat för nationalstaten och politiker och positivt 
laddat för den globala ekonomins aktörer.  

Även om begreppet global ofta används i framtidsstudien anser jag att 
det inte helt klart framgår om globalisering ses som ett nytt fenomen eller 
om det handlar om ökade internationella relationer. Vissa uttalanden, sär-
skilt i Up and Away, tyder dock på att man ser globalisering som någonting 
nytt och skilt från enbart ökad internationalisering. Det saknas överlag på-
ståenden om att de nationella ekonomierna är underordnade de internatio-
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nella processerna, vilket Hirst och Thompson (1998) menar. Att företag 
flyttar arbeten och kapital mellan länder är helt klart, men om detta sker 
utan några institutionella begränsningar som kan reglera denna rörlighet 
framgår inte. Generellt anser jag att framtidstudien tydligt uppmärksammar 
globalisering och arbetar med den på ett medvetet sätt.  

Risk och hållbar utveckling  
I framtidsstudien kan man finna en viss men ganska begränsad uppmärk-
samhet på den stora framtidsfrågan risk och hållbar utveckling. Antaganden 
om miljö återfinns i samtliga scenarier medan utsagor om risk är minst arti-
kulerade i studien. I en framtidsbild (Gran Tradizione) talas något vagt om 
regionala och lokala konflikter (Project Ericsson 2005. Working Council 
Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 and London on Oct 30, 1995,
flik 3, del 1, s. 3), men dessa ges inte någon större uppmärksamhet i materi-
alet. I övrigt nämns ingenting om de risker som vuxit fram som en konse-
kvens av industrisamhällets utveckling och som kan göra samhället sårbart. 
Inte heller kan man finna någonting i framtidsstudien som liknar de risker 
som Giddens (1996) nämner: ekologisk katastrof, ekonomisk kollaps, stora 
krig och totalitär makt. 

Gemensamt i samtliga scenarier är antagandet att miljö ses som en bety-
delsefull aspekt för människan och samhället. Miljön behandlas dock något 
olika i framtidsbilderna. I en ses miljö som en global fråga, i en annan för-
söker man reglera den på mikronivå och i en tredje markeras att det finns 
en relativt aktiv miljörörelse. Emellertid utmålas inte miljön eller miljörörel-
sens som så betydelsefulla att de kommer att påverka framtidsbilden i nå-
gon större utsträckning. Man kan skönja tendenser i framtidsstudien (tydli-
gast i Up and Away) att eventuella miljöproblem löses i den anda som 
Hajer (1995) kallar för ekologisk modernisering. Genom att samhället info-
gar miljöaspekter i den allmänna moderniseringen och framstegsprojektet 
kommer de att smälta in i den generella utvecklingen och lösas framför allt 
genom konsensus mellan intressegrupper.  

Trots att miljön nämns i framtidsstudien anser jag att man inte arbetar 
med den på ett medvetet eller energiskt sätt. Möjliga orsaker till att miljö-
frågan överhuvudtaget tas upp i framtidsstudien kan inte utläsas ur materia-
let. Är västvärldens produktions- och konsumtionsmönster det grundläg-
gande problemet eller är det någonting annat? Inte heller framgår det i 
framtidsstudien vilka konsekvenser eventuella miljöproblem kan leda till, 
vilken omfattning skadorna har eller vilka områden som är värst ansatta: 
kan det vara ekologisk utarmning, klimatbalansens förändring eller omfat-
tande miljöförstöring? Inte heller har de senaste 15 årens diskussion om 
hållbar utveckling fått någon uppmärksamhet i framtidsstudien. Ett anta-
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gande som emellertid tangerar hållbar utveckling är att man i ett scenario 
(Gran Tradizoine) hävdar att antingen måste man satsa på miljö eller eko-
nomisk tillväxt.

Generally, European, North-American and Japanese people tend to pri-
oritise protection of environment over economic growth. (Growing by 
shaping the Future. Ericsson 2005, (preliminary results), EET-meeting – 
April 96, flik Gran Tradizione, s. 3) 

Här framställs ett motsatsförhållande när det gäller miljö och ekonomi: 
prioriteringsfrågan ställer ekonomisk tillväxt mot miljö. Medborgarna ser 
inget större utrymme för att både ekonomisk tillväxt och miljö skall kunna 
utvecklas och stärkas samtidigt. Det talar ett annat språk än Brundtland-
rapporten (1987) som hävdar att hållbar utveckling bör innefatta både mil-
jöfrågor och ekonomisk tillväxt, inte antingen eller. 

Slutligen finner jag det anmärkningsvärt att risk och hållbar utveckling får 
så liten uppmärksamhet i framtidsstudien, särskilt att den inte mer än ytterst 
flyktigt berör diskussionen om och strävan mot en hållbar utveckling.  

Analys av grundläggande antaganden i tre scenarier 
Ett centralt syfte med avhandlingen är att undersöka hur grundläggande 
och generella samhällsvetenskapliga frågor behandlas i en framtidsstudie. 
De aspekter jag har valt för ett sådant arbete är synen på samhället, männi-
skan och tekniken. Hur en sådan analys går till har jag diskuterat och preci-
serat i kapitel 4. Jag kommer att göra en kort sammanfattning av de teore-
tiska och analytiska utgångspunkterna i början av varje avsnitt.  

I följande avsnitt kommer jag i tur och ordning att analysera respektive 
framtidsbild. Jag kommer att genomföra en huvudanalys av scenariot Gran 
Tradizione. (Valet att börja med denna framtidsbild baseras inte på något 
metodologiskt övervägande.) Resultatet av denna analys kommer sedan att 
användas som grund för att peka på vilka likheter och skillnader som kan 
utläsas mellan denna och först Up and Away och sedan Service Mania. När 
likheter mellan den analyserade framtidsbilden och Gran Tradizione identi-
fieras kommer dessa kort att nämnas; när olikheter urskiljs kommer dessa 
att analyseras mer ingående. Detta förfaringssätt har valts för att undvika 
tröttsamma upprepningar.  

Citaten har valts som representativa för framtidsbilderna som helhet och 
med avsikt att finna centrala tankegångar. Men jag har också uppmärk-
sammat tvetydigheter eller inkonsistenta utsagor som kan visa en möjlig 
spännvidd i materialet. De antaganden jag söker efter i texten behöver inte 
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uttryckas på ett tydligt och medvetet sätt; de kan vara otydligt formulerade 
och mer eller mindre underförstådda.

Gran Tradizione 

Antaganden om samhället och människan 
Som hjälp för att ringa in antaganden i texten som belyser synen på samhäl-
let och människan kommer jag att utgå från de dikotomier och begrepp 
som identifierades och utvecklades i kapitel 4. Dessa sammanfattas kort i 
figuren nedan.

Figur 13.  Sammanfattning av begrepp och dikotomier som ligger till grund för 
analysen av framtidsbildens samhällssyn och människosyn. 

Analysen kommer inte att helt följa den ordning som beskrivs i figuren ovan. 
Anledningen till detta är att vissa citat kan analyseras utifrån flera av de 
nämnda analytiska utgångspunkterna. För att undvika upprepningar kommer 
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således ett citat i flera fall att analyseras utifrån mer än en dimension. För en 
kort sammanfattning av Gran Tradizione hänvisas till sista delen i avsnitt 6.1.

Analys
I Gran Tradizione framgår att den samhälleliga ordningen överlag präglas 
av konflikter och stridigheter. Det geografiska område som särskilt nämns i 
detta sammanhang är västvärlden (inklusive Japan). Övriga delar av världen 
(Afrika, Sydamerika och stora delar av Asien) nämns i materialet, men ges 
inte något större utrymme. I västvärlden tar sig motsättningar framför allt i 
uttryck som politisk instabilitet med tydliga problem inom nationalstaten 
och en oenighet om nyttan av informationssamhället. När det gäller natio-
nalstaten står det i Gran Tradizione att: 

The political logic of the old nation-state, that is, central administration 
and ministry, persist, and the political agenda is focused on problems of 
unemployment, inequality and racial tension. … The developed world 
has experienced serious ups and downs during this period, and political 
instability has characterized many of the European countries as well as 
the United States and Japan. Disagreements about the benefits of the in-
formation society have slowed deregulation of the telecommunications 
industry, and many countries have proposed additional regulations to 
curb the side effects of an increasingly uncontrollable flow of informa-
tion. The growing trend for regions (particularly in Europe) to consider 
themselves as autonomous rather than as elements of nation-states has 
encouraged well-placed politicians to use telecommunications and infor-
mation infrastructure as a means of promoting national identity. (Project 
Ericsson 2005. Working Council Workshops in New York on Oct 28-29, 
1995 and London on Oct 30, 1995, flik 3, del 1, s. 7)  

Det framgår i textexemplet att den ”gamla” nationalstaten består och att 
det politiska systemet framför allt är fokuserat på att lösa problem med 
arbetslöshet, ojämlikhet och rasism. Den mest uppenbara tolkningen är att 
det finns tydliga spänningar inom det politiska systemet i samhället, men 
även att det finns klara signaler som tyder på att problemen även inbegriper 
de sociala och kulturella systemen. Det slås även fast i citatet att det råder 
politisk instabilitet i västvärlden. Denna tydliga markering att den samhälle-
liga ordningen till stor del kan ses som splittrad och fylld av motsättningar, 
ett samhälle som utmärks mer av konflikt än av konsensus, fördjupas inte i 
materialet. Det finns inte heller någon diskussion i texten som på ett ener-
giskt sätt resonerar kring vad som orsakar konflikterna eller vilket specifikt 
innehåll de har.

Beträffande informationssamhällets innehåll och utveckling har olika ak-
törer i framtidsbilden skilda uppfattningar avseende dess för- och nackdelar. 
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Till viss del kan man se att nationalstaterna är aktörer som försöker bromsa 
utvecklingen in i ett informationssamhälle, bl.a. genom att reglera telekom-
munikationsmarknaden. Det blir emellertid något paradoxalt eftersom natio-
nalstaten samtidigt använder sig av informationstekniken som ett hjälpmedel 
för att stärka den nationella identiteten. Utan att fördjupa denna problematik 
kan man kort säga att det råder en oenighet i samhället, i huvudsak inom det 
politiska systemet, om hur man skall förhålla sig till informationssamhället. 
Även denna aspekt förstärker intrycket att nationalstaten har problem och 
samhällets grundläggande karaktär präglas av konflikt.  

En annan möjlig orsak till att motsättningar förekommer inom en natio-
nalstat är att vissa regioner ser sig själva som autonoma. Här kan man ur-
skilja två betydelsefulla aspekter. Den första är att det finns en viss konflikt 
mellan olika nivåer i samhället, framför allt inom det politiska systemet. 
Denna motsättning mellan nationalstater och regioner kan tolkas så att den 
i första hand är begränsad till det politiska systemet och inte rör hela sam-
hället. Men detta är inte helt entydigt. Man kan t.ex. inte utläsa på vilka 
grunder regionerna vill ha autonomi; det kan finns andra orsaker än rent 
politiska (som kultur eller språk). Inte heller får man någon klarhet i texten 
om vad som utgör motsättningens innehåll. Den enda säkra tolkningen man 
kan göra utifrån citatet är att det finns konflikter mellan olika politiska 
nivåer i samhället.  

Den andra aspekten av konflikten är de motstridiga uppfattningar som ut-
trycks avseende synen på nationalstaten. En strävan efter autonomi och regi-
onal frihet leder oundvikligen till ett ifrågasättande av nationalstaten (en av 
de mest självklara institutionerna i västvärlden). Konflikten handlar i princip 
om huruvida regionen eller nationalstaten skall utgöra den geografiska grän-
sen för ett samhälle. Denna tolkning skall inte överdrivas, men utgör en viktig 
underliggande del i synen på den samhälleliga ordningen i texten.  

Politiker inom nationalstaten försöker eliminera motsättningarna genom 
att övertyga sina medborgare att sluta upp och enas kring nationen som den 
primära enheten, inte regionen. Som hjälpmedel för att hålla ihop national-
staten och att stärka den nationella identiteten använder sig staten av tele-
kommunikationer och informationsinfrastrukturer (för ett aktuellt exempel 
på detta se proposition Ett informationssamhälle för alla, 1999/2000:86). 
Detta är en intressant parallell till tidigare historiska epoker, då bl.a. post 
och tele har utgjort viktiga element i nationsbyggandet (Bladh 1999; Helges-
son 1999; Andersson 2001).

Problem och konflikter inom nationalstaten visar sig även på andra sätt. 
Det finns antaganden att den samhälleliga ordningen inom välfärdstaten 
utmärks av tydliga motsättningar.  
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… the welfare state is feeling the burden of the unrealistic expectations of 
the population. After years of frustrated complaining and looking to new 
politicians to solve problems in combination with strikes and unrest, the 
less well-off have retreated from activism, and escape via entertainment 
services. (Project Ericsson 2005. Working Council Workshops in New 
York on Oct 28-29, 1995 and London on Oct 30, 1995, flik 3, del 1, s. 8) 

Det finns alltså en något motsägelsefull syn på staten som fördelare av sam-
hällets resurser och dess förmåga att lösa problem. Å ena sidan framgår det 
att kraven och förväntningarna på att staten skall lösa mer och mer åt sina 
medborgare har ökat. Å andra sidan verkar staten till stor del ha misslyck-
ats med att vara problemlösare och att fördela samhällets resurser på ett för 
medborgarna tillfredsställande sätt. Enligt scenariot kommer i samhället att 
avskiljas en socioekonomisk och politisk underklass som inte bryr sig om 
politiken eller verkligheten utan flyr in i fantasins värld. Stora grupper av 
människor har helt tappat förtroendet för det politiska systemet och flyr 
från både politiskt ansvar och deltagande. Detta visar på ett demokratiskt 
underskott och ett demokratiskt misslyckande av betydande omfattning. 
Min, inte alltför djärva, tolkning av dessa problem är att det finns en tydlig 
och långdragen konflikt mellan de politiska företrädarna i välfärdsstaten 
och medborgarna. Men återigen fördjupas eller diskuteras inte motsättning-
ens orsaker eller konfliktens innehåll.

När man ser exempel på konflikter som nämns i Gran Tradizione blir 
det uppenbart hur svårt det är att skilja antaganden om samhället och män-
niskan från varandra. Samhället har till viss del präglats av konflikt i form 
av ekonomisk och social kamp där de mindre bemedlade människorna har 
varit drivande. Det visar att människan på ett medvetet sätt varit aktiv och 
agerat för att försöka förändra sin situation. Men efter upprepade misslyck-
anden har hon flytt in i underhållningens och fantasins värld. Hon har blivit 
passiv. Jag tolkar detta som att människan till sin natur är aktiv men p.g.a. 
samhällsstrukturen har hon ”tvingats” in i passivitet. Antagandet är att 
människor blir ”styrda” av yttre förhållanden som i stort sett ligger utanför 
deras kontroll. En central aspekt kring de konflikter som präglar samhället, 
och som inte kan utläsas på ett tydligt sätt i texten, är om deras ursprung 
kan sökas i samhällets struktur eller i människans natur. Man får uppfatt-
ningen att materialet vacklar mellan de två uppfattningarna.

Citaten ovan visar att konflikter förekommer inom flera system i sam-
hället, bl.a. i de politiska, sociala och kulturella. På motsvarande sätt präg-
las även de ekonomiska systemen på nationell och internationell nivå av 
betydande motsättningar.  
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The players who were fighting over the potential of multimedia in the 
mid-1990s continue to do so today. … Locally, the fight for the con-
sumer interface has been among cable operators, telecom operators, the 
personal computer industry and broadcasters. (Project Ericsson 2005. 
Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 2, del 1, s. 1) 
… a wave of acquisitions and mergers swept the telecommunications 
world: strong providers grew even stronger, and the number of operators 
worldwide decreased from a peak of around 400 by the year 2000 to ap-
proximately 75 by 2005. Many of the struggling operators were bought 
by descendants of the traditional PTTs, and the concentration grew even 
stronger. (Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on 
Nov 21, 1995, flik 2, del 1, s. 8-9)  

Föga överraskande kan man konstatera att det råder en varaktig konflikt 
mellan olika aktörer inom den ekonomiska sektorns branscher och nivåer. 
Det är inte klart om man här avser en ”sund” konkurrens och tävlan inom 
marknadsekonomins spelregler, eller orationella och fientligt färgade konflik-
ter. Ordvalet (”fighting”) skulle möjligen tala för det senare. Emellertid är det 
intressant att notera att dessa konflikter kan leda till goda konsekvenser för 
allmänheten och konsumenterna (bl.a. lägre priser eller ”bättre” produkter) 
(Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21,
1995, flik 2, del 1, s. 9). I gynnsamma fall leder sålunda egenintresset till för-
verkligandet av det allmännas bästa, men detta är långt ifrån säkert.  

Citatet visar även hur systemiskheten inom branschen har förändrats. De 
stora aktörerna har köpt upp mindre enheter och har på detta sätt ökat det 
egna systemets volym. Det innebär att relationer, samband och beroende-
förhållanden mellan de olika delarna i företagssystemet har ökat. En konse-
kvens av den ökade volymen av de stora företagssystemen (globala aktörer) 
är att det skapats en oligopolsituation (Project Ericsson 2005. Working 
Council Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 and London on Oct 
30, 1995, flik 3, del 1, s. 1). På branschnivå förekommer däremot en något 
motsägelsefull syn på systemiskhet.  

Telecommunications, media and information industries have converged to 
only a limited extent, each sector following its own largely independent 
pattern ... (Growing by shaping the Future. Ericsson 2005, (preliminary re-
sults), EET-meeting – April 96, flik Gran Tradizione, s. 6) … Pure enter-
tainment is in the hands of the broadcasting industry, but the telcos have 
managed to expand their business into interactive multimedia services. The 
PC industry has taken over some of the simpler aspects of controlling 
communications, but the PC is seen as an extension of the telecommunica-
tions network and its services. Cable operators have managed to get into 
telecommunications only as access providers and are battling the telcos for 
service primarily in interactive entertainment. (Project Ericsson 2005. 
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Working Council Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 and Lon-
don on Oct 30, 1995, flik 3, del 1, s. 1) 

Å ena sidan kan man inte utläsa någon tydlig konvergens mellan data-, me-
die- och telekommunikationsbranschen. Detta kan tolkas som att de olika 
branscherna överlag utvecklas var för sig och att integrationen mellan dem 
är svag. Å andra sidan förekommer det en viss integration mellan bran-
scherna genom att telekommunikationsföretagen har ökat sin ägarandel i 
interaktiv multimediaservice, PC-industrin har ökat sitt engagemang i 
kommunikationsbranschen samt att underhållningsbranschen har köpts upp 
av ”broadcastning”- industrin. Det innebär att de olika branscherna ökar 
mångfalden av samband och beroenden gentemot varandra, vilket torde 
leda till att de skilda och avgränsade branschsystemen närmar sig varandra 
och sakta integreras till ett större system. Emellertid finns det ett område i 
samhället där systemiskheten ökar på ett markant sätt.  

Overall, penetration of telephone services has increased significantly in 
the ten years between 1995 and 2005. At a cost of roughly $60 billion 
per year, the world has managed to add another 600 million telephone 
lines. About 70 percent of these lines have been installed in developing 
countries and the new "tigers" of Asia and South America. (Project 
Ericsson 2005. Working Council Workshops in New York on Oct 28-29, 
1995 and London on Oct 30, 1995, flik 3, del 1, s. 1) 

Dessa antaganden innebär dels att telefonsystemets komponenter och rela-
tionerna mellan dem ökar i antal, dels att sambandet och beroendeförhål-
landet mellan hela telefonsystemets delar ökar. Denna förändring leder 
ofrånkomligen till en ökad systemiskhet inom framför allt telefonnätet på 
global nivå. Däremot nämns inte några direkta konsekvenser för samhället 
som den ökade systemiskheten av telefonsystemet kan leda till.  

Det visades ovan hur samhällets grundläggande karaktär präglas av kon-
flikt och hur detta samtidigt innefattar en syn på människan som konflikt-
benägen. Men detta är inte helt entydigt och man kan påstå att det finns en 
betydligt vidare syn på människans natur i materialet.  

The economic backlash of the early nineties is fresh in the minds of 
many, and people are rejecting materialistic values en masse. The empti-
ness of economic progress became apparent to an entire generation in the 
developed countries when the economy turned downward and unem-
ployment rose, and a movement toward family values, seeking one's 
roots and getting closer to nature gathered strength. (Project Ericsson 
2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 2, del 
1, s. 4) … In the industrialised West people have, to a growing extent, 
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adopted values such as protection of the family, group of friends, envi-
ronment, religion and local community. Little value is put on materialism 
and interactivity with machines, and consumers focus rather on good 
quality of life where social interaction plays a key role. Generally, Euro-
pean, North-American and Japanese people tend to prioritise protection 
of environment over economic growth. In the prospering Asian countries, 
however, a large portion of the population nurtures commercialism and 
strives towards sustained economic growth. (Growing by shaping the Fu-
ture. Ericsson 2005, (preliminary results), EET-meeting – April 96, flik 
Gran Tradizione, s. 3) 

I ena fallet väljer människan i västvärlden att prioritera familjen vilket kan 
tolkas som ett särintresse; man är en social varelse som genom omsorg och 
hänsyn till andra tar beslut som inte alltid gynnar det egna intresset. När 
det gäller närmandet till naturen kan detta tydas som att människan hand-
lar för att naturen skall skyddas på olika sätt, vilket kan tolkas som ett all-
mänintresse; man känner ansvar för sammanhang utanför sig själv och 
handlar med andra värden för ögonen än sitt eget intresse. I andra fallet 
handlar människan i de nyrika länderna i Asien för att maximera sina egna 
önskningar och det egna välbefinnandet genom konsumtion av varor och 
tjänster. Människan tar där inte hänsyn till det gemensammas bästa utan 
försöker att handla så att hennes eget liv går så bra som möjligt.  

I Gran Tradizione betonas vidare att de välbärgade ungdomarna i värl-
den blir mer och mer lika när det gäller livsstil och konsumtionsmönster.  

In 2005, the affluent young around the world are becoming increasingly 
alike. Economies permitting, they have similar tastes, similar clothes and 
similar ways of living. Their lifestyles encompass communications and 
entertainment, but in a collective form, since for each to mirror him- or 
herself in the group is a basic social attribute. (Project Ericsson 2005. 
Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 2, del 1, s. 4) 

Denna samstämmighet och enighet mellan ungdomar, med grund i gemen-
samma värderingar och uppfattningar, innebär att konsensus råder i ett 
subkulturellt system på internationell nivå. Dessa ungdomars handlingar 
kan tolkas som att de tar sin utgångspunkt i gruppens intressen, värderingar 
och normsystem. Annorlunda uttryckt handlar ungdomarna för att gynna 
ett särintresse. Det är viktigt för dessa människor att följa den livsstil som 
den specifika grupptillhörigheten föreskriver och att genomföra aktiviteter i 
anslutning till gruppens kännetecken och identitet. Av dessa skäl menar jag 
att dessa människor överlag styrs och motiveras av yttre stimuli och externa 
faktorer. Här träder återigen en relativt passiv människosyn fram. Men 
citatet skulle även kunna tolkas som att varje ungdom har en fri vilja att 
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kunna förändra sin situation och väljer att ansluta sig till en specifik grupp. 
Om dessa människors fria val inte enbart kan förklaras utifrån kausalitet 
torde det ge uttryck för en aktiv syn på människans natur. Det råder således 
en viss oklarhet om hur man skall tolka ovanstående citat.  

Dessa exempel visar att människan antas vara styrd av både yttre fakto-
rer och inre krafter. Oftast har de ekonomiska förhållandena, som ligger 
utanför människans kontroll, en stor betydelse för hennes beslut. Här kan 
man skönja en passiv människosyn. Samtidigt finns det vissa påståenden om 
att människan har en fri vilja och förmågan att kunna förändra sin situa-
tion, vilket skulle tala för att människan ses som en aktiv varelse. En för-
klaring till att synen på människan kan variera i materialet är att kontexten 
och situationen har en avgörande betydelse för vilka egenskaper scenario-
författarna tillskriver henne.  

Sammanfattning  
I Gran Tradizione präglas samhällets grundläggande karaktär av konflikt 
och motsättningar, särskilt i västvärlden (Europa, USA och Japan). Dessa 
konflikter finns på olika nivåer och inom flera system i samhället. De före-
kommer på internationell nivå och inom nationalstater och berör i princip 
de politiska (bl.a. nyttan av informationssamhället), sociala (t.ex. under-
klass och ojämlikhet), ekonomiska och kulturella systemen i samhället. Men 
omfattningen och innebörden i motsättningarna skiljer sig åt beroende på 
nivå och geografiskt område. Det bör även påpekas att det inte råder ett 
konstant konflikttillstånd i alla sammanhang i framtidsbilden, utan det 
finns inslag av enighet och konsensus i den samhälleliga ordningen (bl.a. 
värderingar kring familjen och naturen, ungdomsgrupper samt konsumis-
men i delar av Asien). En intressant aspekt i detta sammanhang är att kon-
flikter inom framför allt det ekonomiska systemet kan leda till goda konse-
kvenser för allmänheten och konsumenterna.

I materialet finns tankegångar som påminner om Hobbes (1968) idéer. 
Aktörerna är inblandade i en kamp som handlar om makt och inflytande. 
Det finns antaganden som tyder på att konflikterna har sin grund i männi-
skans natur. Samtidigt finns det drag som liknar Marx och Engels (1977)
idé att konflikter utgår från sociala klasser och orsakas av samhällets struk-
tur. Som exempel på detta kan nämnas den socioekonomisk underklass som 
finns i framtidsbilden och som tvingas till passivitet av samhällsstrukturen. 
Sammantaget anser jag att det finns en medvetenhet om denna dimension i 
texten. Men man driver inte resonemanget om samhällets grundläggande 
karaktär på tydligt sätt och man fördjupar eller problematiseras inte denna 
dimension i någon större utsträckning. Framför allt gäller det diskussioner 
kring konflikters orsaker och innehåll.  
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I Gran Tradizione förekommer en ökad systemiskhet på tre nivåer. På 
internationell nivå ökar telefonsystemet i omfattning, på branschnivå före-
kommer en viss konvergens mellan PC-, medie- och telekommunikationsin-
dustri samt på företagsnivå ökar vissa organisationer sin volym på ett bety-
dande sätt. Däremot diskuteras knappast systemiskhet i samhället som 
helhet. Det kan antas att systemiskheten inte utgör något problem eller vär-
deladdat fenomen för framtidsbildens upphovsmän. Inte heller nämns något 
om att systemiskhet kan påverka samhällets utveckling och välstånd eller 
om den är oberäknelig, ostyrbar eller skapar sårbarhet och risker som bl.a. 
Ingelstam (1990) nämner. Mitt intryck är att man inte utvecklar eller för-
djupar de nämnda dimensionerna på ett tydligt sätt i materialet. Samman-
lagt anser jag att det inte läggs någon större uppmärksamhet på denna di-
mension i Gran Tradizione.

Det finns en betydande spännvidd när det gäller syn på människans na-
tur i Gran Tradizione. Å ena sidan beskrivs människan som en kreativ och 
skapande varelse som medvetet kan påverka och förändra sin situation: hon 
strejkar, prioriterar sin familj och sina vänner och tar hänsyn till miljön. Å 
andra sidan stoppas oftast hennes intentioner av yttre faktorer, t.ex. politis-
ka beslut och ekonomiska begränsningar, vilket kan tolkas som att männi-
skan styrs av omständigheter som ligger utanför hennes kontroll. Männi-
skan kan i flera fall ses som en aktiv varelse som ”tvingats” in i passivitet.  

Sammantaget menar jag att denna dimension uppmärksammas på ett in-
tressant sätt i materialet. Det finns en medvetenhet om att människans natur 
har betydelse, men man får också intrycket att denna observans inte är alltför 
genomtänkt. Det finns lite olika syn på människans natur både här och där, 
vilket innebär att det inte finns en sammanhängande grundidé som man har 
utgått ifrån. Man får intrycket att synen på människan är knuten till den 
kontext och situation hon befinner sig i. En sådan varierad syn på människan 
kan samtidigt fylla ett syfte. Genom att använda spännvidden kan man prova 
olika alternativa utfall för människans natur och handlingar i olika kontexter.  

Även synen på människans handlingar har en tydlig spännvidd, men den 
är framför allt knuten till geografiska områden. I västvärlden och Japan 
handlar människan med grund i ett genuint allmänintresse (t.ex. natur och 
miljö) och ett särintresse som familjen eller ungdomsgruppen. I de nyrika 
länderna i Asien å andra sidan handlar människor med egenintresset som 
grund, man konsumerar varor och tjänster. Avslutningsvis menar jag att man 
till viss del uppmärksammar denna dimension. Men samtidigt får jag intryck-
et att man inte arbetar med den på ett medvetet sätt. En förklaring till detta 
kan vara att man använder sig av ett flertal andra begrepp, som i huvudsak 
motsvarar de bakomliggande principerna för människans handlingar, som att 
egenintresse betyder konsumtion och att allmänintresse innebär miljö.  
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Antaganden om teknik 
För att undersöka vilken tekniksyn som präglar Gran Tradizione utnyttjar
jag de begrepp som utvecklades i kapitel 4. Dessa sammanfattas kort i figu-
ren nedan.

Figur 14.  Sammanfattning av begrepp och dikotomier som ingår i analysen av 
scenariots tekniksyn. 

Teknik är mycket närvarande i framtidsstudien redan som tung tendens och 
som bestämmande för alternativa utvecklingsvägar. Det är egentligen inte 
någon överraskning men pekar på att det har stor betydelse vilken syn på 
tekniken som präglar materialet.  

Analys
I Gran Tradizione kan man utläsa att särskilt tre kategorier av aktörer styr 
teknikens utveckling. Den första, inte alltför överraskande, kategorin är 
företag.
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Forskningsfråga 4 

Forskningsfråga 3
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Positivt – ambivalent – negativt 
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Modernt och artificiellt 
Modernt och naturligt 

Framtidsfrågor
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The major alliances of the mid and late 1990s created an oligopolistic 
structure for business communications among large multinational com-
panies that still prevails. Because of their superior customer interfaces 
and traditional customer access, these oligopolies dominate the interna-
tional business communications market. … The oligopoly operators co-
operate with smaller, more local operators in providing service to small 
and mid-size businesses and consumers. (Project Ericsson 2005. Working 
Council Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 and London on 
Oct 30, 1995, flik 3, del 1, s. 1) 

De stora globala aktörerna inom telekommunikationsbranschen samarbetar 
med små och lokala operatörer som i sin tur förser kunder med varor och 
tjänster. Vad dessa aktörer tillsammans eller enskilt kommer att ta för beslut 
får en avgörande betydelse för vilken teknik som kommer att produceras.  

Det framgår även i Gran Tradizione att kunder och konsumenter betrak-
tas som centrala aktörer vilka kan påverka teknikutveckling (den andra 
kategorin).

While subcultures among this younger generation do require advanced 
means of using computers, communications, software agents and the 
like, ... Simple, inexpensive mobile services are what they want. (Project 
Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, 
flik 2, del 1, s. 4) … Fear of technology among the general public puts 
heavy demand on simplicity and ease of use, and new and fantastic ser-
vices as well as advanced devices have difficulty finding markets. The as-
sumption that the next generation would be much more technology 
friendly than their parents was wrong, and instead people rejected many 
novelties in favor of simple and handy technology. (Project Ericsson 
2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 2, del 
1, s. 6) 

Genom olika val kan kunden avgöra vilken teknik som kommer att överle-
va på marknaden. Men detta antagande utesluter inte att företagen kan 
påverka människors konsumtionsbeteende genom färdigproducerad teknik 
och skapade behov. Emellertid gör man inget problem av att konsumenten 
enbart kan välja mellan tekniska lösningar som finns på marknaden, inte 
vad hon egentligen önskar sig. Trots detta tolkar jag materialet som att 
människan i egenskap av kund och konsument kan välja vilken teknik hon 
vill ha och att hon genom sina beslut och handlingar är med och styr den 
tekniska utvecklingen. 

Förutom företag, kunder och konsumenter tillskrivs även staten en cen-
tral roll i teknikutvecklingen i Gran Tradizione (den tredje kategorin). 
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At the national level, governments are increasingly taking the lead in de-
veloping the information society. Many of the applications of the infor-
mation age are in health care, education, telecommuting and security in 
addition to entertainment, and governments and other official institu-
tions are key drivers of this evolution. (Project Ericsson 2005. Scenario 
Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 2, del 1, s. 8) 

På nationell nivå är det framför allt staten som leder utvecklingen in i in-
formationssamhället. I detta fall efterfrågas teknik som inte finns på mark-
naden (jämför tidigare avsnitt om relationen mellan Televerket och Erics-
son). Man skulle kunna tolka citatet som att det är samhällets behov som 
styr vilken teknik som kommer att utvecklas, men detta är inte säkert. Sta-
ten utgör i varje fall en av initiativtagarna till olika tekniksatsningar och 
kan ses som en betydelsefull aktör som är med och styr teknikens avsikt, 
design och utveckling.

Samtidigt kan man se att det finns uttryck för att tekniken har autonoma 
drag. Det visar sig i texten att teknik alltid kommer att utvecklas och att 
teknikutvecklingen följer sina egna lagar och regler som är baserade på ra-
tionalitet och effektivitet (Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. 
EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 2, del 1, s. 5-7). Trots detta anser jag att 
den dominerande uppfattningen i materialet är att människan (i företag, 
stater och som kund och konsument) styr teknikens utveckling. Grundtan-
ken i resonemanget påminner om Mumfords (1984) idé att teknik utvecklas 
i ett komplicerat förlopp mellan människors behov och teknikens uppfin-
ningar, användning och konsekvenser. Det är ett samspel mellan företag, 
staten och konsumenten i olika kontexter som avgör vilken teknik som 
kommer att utvecklas. I detta scenario är man observant och arbetar på ett 
medvetet sätt med teknikens utveckling och styrning.

I citatet ovan framgår även att det finns en tydlig rädsla för teknik hos 
vissa konsumenter, men att denna rädsla försvinner eller minskar om tekni-
ken är enkel och okomplicerad att använda. Även om tekniken i detta fall i 
viss mån värderas blir den öppen för tolkningar: negativ om den är svår att 
använda och (svagt) positiv om den är lätt att nyttja. Ett annat värderande 
omdöme om teknikens konsekvenser är påståendet att den teknikutveckling 
som aktörerna inom den reglerade marknaden bedrev var såväl kommersi-
ellt som tekniskt undermålig.  

The incumbent telecom operators of the new era inherited from the tradi-
tionally regulated environment of telecommunications a constellation of 
weak character traits, both commercial and technical. Among them were 
low customer and end-user focus, vertically integrated technical solutions 
for service provisioning pricing structures based more on social concerns 
than on commercial realities and a general lack of interest in finding new 
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and profitable business. (Project Ericsson 2005. Working Council Work-
shops in New York on Oct 28-29, 1995 and London on Oct 30, 1995, 
flik 3, del 1, s. 2-3) 

Dessa ”ärvda” tekniska produkter och tjänster hade förutom ekonomiska 
brister även lågt användar- och kundfokus. Detta problem löstes efter avreg-
leringen när privata företag fick tillgång till marknaden. Jag tolkar detta, 
möjligen något hårdraget, som att teknik blir bra om den utvecklas av mark-
naden och dålig om den framställs inom ett statligt monopol. Sammanfatt-
ningsvis: tekniken kan ses som antingen positiv eller negativ beroende på vem 
som producerar den, vilken design den har och hur den används.  

Med undantag av dessa fåtal explicit uttryckta värderingar kring teknik 
beskrivs den överlag på ett objektivt och neutralt sätt i framtidsbilden. Som 
exempel på detta finns det förutom omfattande tekniska beskrivningar även 
påståenden att tekniken skapar förutsättningar för interaktiva tjänster inom 
medicin och elektronisk handel (framför allt inom medelklassen) samt att 
teknisk utrustning har möjliggjort underhållningens intåg i hemmen; männi-
skor flyr från politiken in i underhållningens värld (se citat tidigare i detta 
avsnitt). Dessa exempel är, som många andra i framtidsbilden, formulerade 
i neutrala, eller ”neutralt positiva”, ordalag, vilket innebär att de blir öppna 
för tolkningar och värderingar. Som exempel på en relativt neutral beskriv-
ning, men som enligt min mening har en tydlig värdering, är antagandet att 
underklassen flyr från politiken in i en underhållningsvärld med hjälp av 
tekniken. Det framgår även att när teknik värderas på ett mer explicit sätt i 
texten görs det på ett tvetydigt sätt som innebär att den kan ses som både 
positiv och negativ. I detta sammanhang menar jag att ett ambivalent syn-
sätt präglar de antaganden om teknikens användning och konsekvenser som 
kan utläsas i Gran Tradizione.

Det bör även noteras att i Gran Tradizione framgår det inte att männi-
skans liv, tillvaro eller arbetssituation förändras i någon större utsträckning 
som en konsekvens av att hon använder olika tekniska produkter och tjäns-
ter. Inte heller samhället eller naturen påverkas av teknikanvändningen i 
avsevärd omfattning. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en viss 
uppmärksamhet kring teknikens användning och konsekvenser men att man 
inte arbetar med dem på ett fördjupat eller energiskt sätt. 

I ett citat ovan hävdas att människor i allmänhet tillskrivs en viss rädsla 
för teknik och att de väljer teknik som skall vara enkel och okomplicerad 
att använda. Jag tolkar detta som att man använder sig av den teknik som 
är enklast att använda i förhållande till det mål man vill uppnå och att kon-
sumenternas och kundernas val till stor del kommer att avgöra om en tek-
nik kommer att överleva eller inte. Teknik har även använts, som nämnts 
tidigare i detta avsnitt, som ett medel av staten för att nå ett specifikt mål: 
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att stärka den nationella identiteten (Project Ericsson 2005. Working Coun-
cil Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 and London on Oct 30,
1995, flik 3, del 1, s. 7). Dessa tankegångar påminner starkt om det tradi-
tionella/antika och artificiella synsättet på teknikens metafysik. Å andra 
sidan finns det antaganden som tyder på att det även finns ett annat för-
hållningssätt i framtidsbilden.  

Microelectronics and related telecommunications equipment are smaller, 
more powerful, less energy-consuming and more capable than ever be-
fore. Memory and microchips that incorporate communications capabili-
ties are found more or less everywhere and assist people, machines, cars, 
appliances and many other devices to perform their functions more effec-
tively or efficiently. Integrated chips have taken over many of the func-
tions previously performed by software, and single-chip implementations 
of complex devices are becoming increasingly common. (Project Ericsson 
2005. Working Council Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 
and London on Oct 30, 1995, flik 3, del 1, s. 5) 

Tekniska föremål finns i princip överallt och hjälper människor, maskiner, 
bilar och andra föremål att fungera mer effektivt och produktivt. Det inne-
bär att teknik inte i första hand ses som ett medel att nå ett mål baserat på 
etiska eller politiska värden, utan anses vara en hjälp för människor och 
föremål att vara produktiva och rationella. Här kan man se tydliga inslag 
av det moderna och artificiella perspektivet i citatet. Ett annat antagande 
som ligger i linje med detta synsätt är uppfattningen att tekniken utvecklas i 
en stor volym och på bred front (bl.a. Project Ericsson 2005. Scenario Desc-
riptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 2, del 2). Man kan tolka detta 
som att teknikutvecklingen ovillkorligen gör kontinuerliga framsteg, som 
visar sig genom en oavbruten ström av nyproducerade produkter och tjäns-
ter. Som exempel på ett kontinuerligt framåtskridande kan nämnas hur 
stora delar av den teknologiska nätverksdesignen för Internet visserligen 
kollapsade under slutet av 1990-talet men att detta problem löstes på ett 
smidigt sätt med nya tekniska lösningar (Project Ericsson 2005. Working 
Council Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 and London on Oct 
30, 1995, flik 3, del 1, s. 5). 

Man kan urskilja två övergripande resonemang avseende teknikens metafy-
sik i Gran Tradizione. Det dominerande synsättet är det moderna och artifici-
ella perspektivet: tekniken står för framsteg, är medvetet formad och är av-
skild från naturen. Men det finns även starka inslag av det traditionella/antika 
och artificiella perspektivet: att tekniken skapats som ett medel för att tillgo-
dose samhällets eller människans behov. Men medvetenheten och intresset för 
teknikens metafysik och mer principiella frågor är svagt i materialet.  
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Figur 15.  Sammanfattning av teknikens metafysik i framtidsbilden  
Gran Tradizione.

Up and Away 
Detta avsnitt utgår från den analys som gjordes av Gran Tradizione ovan. 
Jag kommer, för att undvika upprepningar, kort nämna de likheter som 
finns mellan Up and Away och Gran Tradizione, utan att ge textexempel. 
Däremot kommer de skillnader som identifieras mellan framtidsbilderna att 
analyseras. Det innebär att citaten från Up and Away visar dess karaktär 
samtidigt som de tydliggör skillnaden mot Gran Tradizione. Detta avsnitt 
kommer att följa samma upplägg som vid analysen av Gran Tradizione och 
undersöker vilka antaganden om samhället, människan och tekniken som 
präglar framtidsbilden Up and Away.

Antaganden om samhället och människan 
För en kort sammanfattning av de analysdimensioner som kommer att an-
vändas vid närläsningen hänvisas till inledningen för motsvarande analys av 
Gran Tradizione, och för en fullständigare framställning till kapitel 4. En kort 
beskrivning av framtidsbilden Up and Away återfinns i slutet av avsnitt 6.1.

Analys
Vid en jämförelse mellan Up and Away och Gran Tradizione kan man kon-
statera att det finns ett flertal likheter och skillnader när det gäller synen på 
samhällets grundläggande karaktär. En likhet som är föga överraskande är 
att det ekonomiska systemet på internationell nivå i västvärlden, framför 
allt inom telekommunikationsindustrin, karakteriseras av konkurrens och 
motsättningar (Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting 
on Nov 21, 1995, flik 3, del 1, s. 2). Även om konflikter dominerar det eko-
nomiska området finns det samtidigt tydliga inslag som visar att samarbete 
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mellan företag inom branschen inte är helt ovanligt: omfattningen av före-
tagssamverkan är mer omfattande och djupgående i detta scenario än i 
Gran Tradizione (Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Mee-
ting on Nov 21, 1995, flik 3, del 1, s. 2).  

En annan likhet mellan scenarierna är att det finns en social och politisk 
medvetenhet om globala problem som fattigdom, kriminalitet och miljö 
(Growing by shaping the Future. Ericsson 2005, (preliminary results), EET-
meeting – April 96, flik Up & Away, s. 3). Men dessa samhällsproblem får 
inte samma tyngd eller betydelse i de båda framtidsbilderna. I Gran Tradi-
zione intar de en central roll i synen på samhället medan i Up and Away
nämns de närmast pliktskyldigt utan att tillmätas någon större betydelse för 
samhällets grundläggande karaktär.  

I båda framtidsbilderna finns det en enighet och samstämmighet kring 
ett antal gemensamma värderingar som präglar samhället på internationell 
nivå. Emellertid skiljer sig innehållet i värderingarna på ett markant sätt 
mellan scenarierna. I Up and Away visar sig dessa som entreprenöranda, 
öppenhet mot förändring och nyfikenhet (Working with scenarios, Erics-
son, 1996, Appendix II) medan i Gran Tradizione värderas familjen och 
naturen högt. En tydligare skillnad mellan scenarierna gäller samhällets 
grundläggande karaktär. I Gran Tradizione präglas samhället av konflikt 
och instabilitet och i Up and Away av konsensus och stabilitet.  

An extended period of political stability and worldwide growth of capi-
talism provided a climate in which businesses flourished or failed on their 
own. This in turn spurred mass entrepreneurialism. (Project Ericsson 
2005. Working Council Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 
and London on Oct 30, 1995, flik 4, del 1, s. 2) … Environmentalism 
has evolved from the Greenpeace days of physical action to information 
debates and consumer voting. Other issues are largely confined to inter-
est groups. Industry is represented among these groups, and discussions 
about action tend more to center on problem solving than on boycotts. 
Capitalism has influenced these movements, and proposals for effective 
solutions to problems are rewarded by governments and companies. 
(Project Ericsson 2005. Working Council Workshops in New York on 
Oct 28-29, 1995 and London on Oct 30, 1995, flik 4, del 1, s. 3-4) 

Man förnekar inte i framtidsbilden att det finns meningsskiljaktigheter mel-
lan olika intressegrupper. Men istället för bojkotter och öppna konflikter 
har aktörerna, i detta fall miljörörelsen och andra intressegrupper (vilka 
inte nämns vid namn) tillsammans med företagen och industrin, valt att lösa 
problemen genom konsensus och samarbete. Denna samförståndsanda 
inom de politiska, sociala och kulturella systemen på internationell och 
nationell samhällsnivå är genomgående i hela framtidsbilden. Det råder en 
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relativt varaktig samhällelig ordning som är baserad på enighet och gemen-
samma värderingar i Up and Away. Denna uppfattning avser enligt min 
tolkning västvärlden i först hand och andra delar av världen, t.ex. Asien, 
Afrika och Latinamerika, i andra hand. De sistnämnda områdena lyfts inte 
fram i någon större omfattning i materialet.  

Samhället i Up and Away kan med Durkheims (1978) ord ses som en form 
av organism och ett självreglerande system där de olika delarna är integrerade 
med varandra och fyller sin funktion för samhället som helhet. Det ömsesidi-
ga beroendet mellan systemen skapar det sociala kittet, bl.a. löses miljöpro-
blemen genom samförstånd mellan olika intressegrupper från olika områden. 
Man kan även skönja ett tydligt samarbete mellan aktörer inom det ekono-
miska området (se Williamsson 1986). Emellertid präglas ekonomin av starka 
egenintressen som skapar såväl positiva som negativa effekter för andra män-
niskor. En intressant konsekvens av denna kamp är att den leder till positiva 
effekter för konsumenterna, t.ex. ”bättre” produkter och lägre priser (Project
Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 3,
del 1, s. 2). Denna tankegång ligger i linje med Smiths (2000) resonemang att 
egoistiska drivkrafter förverkligar det allmännas bästa. Sammantaget finns 
det en tydlig uppmärksamhet och man arbetar på ett medvetet och energiskt 
sätt med samhällets grundläggande karaktär i materialet.  

I fråga om samhällets systemiskhet finns det en överensstämmelse mellan 
Gran Tradizione och Up and Away när det gäller företagsnivån. I båda 
framtidsbilderna finns stora företagskonglomerat som är dominerande ak-
törer inom olika branscher, t.ex. medieindustrin och PC-industrin (Project
Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 
3, del 1, s. 1, 8-9). Dessa konglomerat är stora system som successivt vuxit 
under en längre tid i form av ökad volym. Skillnaderna mellan Gran Tradi-
ziones och Up and Aways syn på systemiskhet visar sig framför allt inom 
två områden. Det ena är det genomslag som Internets efterföljare Futurenet 
har fått på internationell nivå, det andra är den starka konvergensen mellan 
olika branscher. I Up and Away kan man utläsa att Futurenet har fått en 
mycket stor spridning i världen.  

Almost everyone has at least one device that connects them to the Fu-
turenet (which has evolved from the Internet). The device is intelligent 
and allows unlimited access to media of all types, entertainment, refer-
ence material, other users and application software. (Project Ericsson 
2005. Working Council Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 
and London on Oct 30, 1995, flik 4, del 1, s. 1) 

Det tekniska systemet Futurenet har fått ett drastiskt ökat antal komponen-
ter. Genom en mängd olika apparater kan människor koppla upp sig till 
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Futurenet och få obegränsad tillgång till all möjlig information. Jag tolkar 
citatet så att systemets volym har ökat och sambandet och förbindelserna 
mellan de olika komponenterna har vuxit i omfattning. Däremot kan man 
inte utläsa om beroendeförhållandet mellan komponenterna har tilltagit. 
Trots detta råder det ingen tvekan om att systemiskheten har ökat. Mot 
bakgrund av Futurenets lättillgänglighet och betydelse för människans arbe-
te och fritid torde även samhällets systemiskhet tilltagit i betydande omfatt-
ning. Tecken på detta kan vara att människor världen över har tillgång till 
omfattande utbildningsmöjligheter som läggs ut på nätet, att konsumtionen 
ökat avsevärt samt att människor världen över har skapat ett likartat an-
vändarbehov (Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting 
on Nov 21, 1995, flik 3, del 1, s. 4-5).

Den andra skillnaden mellan scenarierna när det gäller antaganden om 
systemiskhet är den ökade konvergens som skett mellan olika branscher i 
Up and Away.

The computer industry was also a driving factor in the evolution of the 
information industry. Efficient PC manufacturers like Compaq and Hew-
lett-Packard teamed up with makers of microchips and software to form 
a giant industry value web that guaranteed success. Intel, Microsoft and 
many newcomers all recognized that playing together furthered their 
cause and increased the size of the industry. (Project Ericsson 2005. Sce-
nario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 3, del 1, s. 2) 

Branscherna integreras successivt med varandra, vilket innebär att volymen 
på branschsystemen ökar, och att mångfalden av samband och beroenden 
mellan de olika komponenterna torde tillta i omfattning. Det sker en tydlig 
ökning av systemiskhet inom branschen, och man kan möjligen peka på en 
svagt tilltagande systemiskhet i samhället. Även i detta fall är systemiskhet en 
fråga om en förändring från en tidpunkt till en annan, och inte ett tillstånd.  

Sammantaget kan man utläsa att i Up and Away antas en ökad systemisk-
het ske inom tre områden: Futurenets utveckling på internationell nivå, indu-
striintegrering (konvergens) på branschnivå och bolagens ökade volym på 
företagsnivå. I samband med Futurenets utveckling ökar även samhällets 
systemiskhet på ett signifikant sätt. I framtidsbilden finns vissa antaganden 
om systemiskhetens konsekvenser. En sådan är att människan kan få tillgång 
till vidgade utbildningsmöjligheter, en annan är att konsumtionen ökar, en 
tredje är att det utvecklas likartade användarbehov och en fjärde är att före-
tagen skapar oligopol. I övrigt noteras inte i Up and Away de konsekvenser 
en ökad systemiskhet kan leda till (framför allt på samhällsnivå); den skapar 
inga problem, som ostyrbarhet eller oberäknelighet, utan beskrivs som en 
naturlig del i framtiden. Systemiskheten får alltså en viss uppmärksamhet i 
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Up and Away men man arbetar inte med den på ett energiskt eller problema-
tiserande sätt.  

I båda framtidsbilderna blir sambandet mellan synen på samhället och 
människan tydligt. Det gäller antaganden om såväl konflikt som konsensus. 
Emellertid skiljer sig antagandena mellan scenarierna åt när det gäller upp-
fattningen om samhällets övergripande karaktär. Det samlade intrycket är 
att konsensus utgör den dominerande uppfattningen beträffande den sam-
hälleliga ordningen i Up and Away. Det innebär samtidigt att synen på 
människan präglas av liknande idéer. I framför allt västvärlden beskrivs 
människan som en kreativ och aktiv varelse som lever i ett samhälle präglat 
av lugn och respekt för andra människor. Men även i detta scenario är det 
svårt att utläsa om orsaken till konsensus (och konflikt) skall sökas i män-
niskans natur eller samhällets struktur. Som exempel på detta kan man läsa 
i Up and Away att det ledande skiktet i Kina anser att medborgarna inte 
skall få tillgång till ett visst informationsinnehåll som kan distribueras via 
Internet (eller Futurenet).  

Regulators realized that the Internet recognized no boundaries and that 
regulating it would only strangle it. Attempts at controlling content, frus-
trated, for example, by the emergence in China of miniature satellite 
dishes, died aborning. Instead, governments desirous of control opted to 
give away devices with restricted gateways (though the black market 
helped to make this solution only partly effective). (Project Ericsson 2005. 
Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 3, del 1, s. 2). 

Här tecknas en spänning mellan de politiska ledarna och landets befolk-
ning. Med tanke på att ledarna anser att vissa typer av informationsinnehåll 
måste kontrolleras och censureras torde medborgarna ses som opålitliga 
och möjligen upproriska mot det styrande skiktet. Invånare måste styras, 
kontrolleras och tvångsmedel användas för att upprätthålla den sociala 
ordningen. Å andra sidan kan citatet tolkas som att samhällets struktur 
skapar en grogrund för människan att handla på ett sätt som ifrågasätter 
den samhälleliga ordningen, människan ses då som konfliktbenägen.  

En likhet mellan scenarierna är att synen på människan skiljer sig åt bero-
ende på vilket geografiskt område hon tillhör. I båda Up and Away (Project 
Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 3,
del 1, s. 5) och Gran Tradizione beskrivs människan som en storkonsument 
av varor och tjänster. I Gran Tradizione är det framför allt människor i fram-
gångsrika nationer i Asien som konsumerar i betydande omfattning, medan i 
Up and Away gäller det för människor i allmänhet, särskilt i västvärlden.  

Båda scenarierna har en något varierad syn på människans natur. I Up
and Away måste människan och statsförvaltningen anpassa sig till den tek-
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niska och ekonomiska utvecklingen för att inte bli lämnade efter i den höga 
tillväxttakt som utmärker den informationsbaserade ekonomin (Project
Ericsson 2005. Working Council Workshops in New York on Oct 28-29,
1995 and London on Oct 30, 1995, flik 4, del 1, s. 2). Trots att människan 
är aktiv och har en stark entreprenöranda, framför allt inom det ekonomis-
ka systemet, måste hon samtidigt anpassa sig till den ekonomiska och tek-
niska utvecklingen. I båda scenarierna ser man att människan å ena sidan är 
med och styr utvecklingen på ett aktivt sätt samtidigt som hon å andra si-
dan är styrd av externa faktorer och måste anpassa sig till de förändringar 
som sker på strukturell nivå.  

Det finns en mycket påtaglig skillnad mellan Up and Aways och Gran 
Tradiziones syn på människans natur.  

People seek achievement both personally and professionally. … Manipu-
lating and distributing repackaged content turns out to be one of the 
fastest-growing job sectors. Since almost all information is digital, users 
pull off clips from any number of locations and combine them and ma-
nipulate them into new productions. … Most people do it for fun, but 
many who develop a reputation are able to sell their creations. In es-
sence, a mini-republishing industry is created. (Project Ericsson 2005. 
Working Council Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 and 
London on Oct 30, 1995, flik 4, del 1, s. 4) 

Människan är en kreativ varelse som ser nya kombinationer och lösningar för 
att kunna skapa nya produkter och tjänster som hon kan tjäna pengar på. 
Ibland gör hon nydanande saker bara för att det är roligt. Citatet kan tolkas 
som att människan har en inre vilja, motivation och drivkraft att skapa, och 
att hon har förmåga att på ett medvetet sätt kunna påverka och förändra sin 
situation. Detta ger uttryck för en aktiv syn på människans natur.  

Sammanfattningsvis är det mitt intryck att antaganden om människans 
natur utmärks av både ett aktivt och passivt förhållningssätt i Up and 
Away. Synen på människans natur skiljer sig alltså påtagligt mellan olika 
kontexter och situationer. Den aktiva synen på människas natur är dock 
den mer framträdande uppfattningen i det analyserade materialet. Det ver-
kar som om scenariots författare är klart medvetna om att denna dimension 
har en avgörande betydelse för hur framtidsbilden kommer att se ut.  

Mellan Gran Tradizione och Up and Away finns det en tydlig överens-
stämmelse när det gäller antaganden om människans handlingar. Inom det 
ekonomiska livet präglas hennes handlingar starkt av egenintresset vilket 
skapar såväl positiva som negativa effekter för andra människor (Project
Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 
3, del 1, s. 2). Förutom denna likhet mellan scenarierna finner man särskilt 
tre betydelsefulla skillnader.   
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För det första kan man i citatet ovan se starka markeringar att människan 
strävar efter att uppnå personlig eller professionell framgång. Den rimligaste 
tolkningen av dessa antaganden torde vara att människan i Up and Away
handlar för att maximera sitt eget välbefinnande, preferenstillfredsställelse eller 
självförverkligande. Om dessa handlingar som baseras på egenintresset får 
positiva eller negativa effekter för andra människor framgår inte i materialet.  

Den andra skillnaden är att det i Up and Away finns antaganden som 
ger uttryck för en gemensam uppfattning att vissa globala tekniska system 
som alla använder skall ägas eller kontrolleras av allmänheten.  

The spirit of public ownership characteristic of the Internet has continued, 
and the Futurenet boasts no central intelligence. (Project Ericsson 2005. 
Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 3, del 1, s. 1) 

Genom att ägandet är spritt till alla – att inte en eller ett fåtal aktörer styr 
och kontrollerar nätet – kan man säga att det finns antaganden om ett all-
mänintresse: alla som vill skall kunna få tillgång till och använda nätet.  

Den tredje skillnaden mellan scenarierna understryker antagandet att 
människors handlingar i Up and Away kommer att gynna allmänintresset.  

Education is an important service on the Futurenet. Universities broad-
cast basic classes in the hope of attracting students. Students in develop-
ing countries and preuniversity students everywhere tune in. Learning 
now takes place at a pace that suits the student, with far fewer restric-
tions based on age group or geographical location. Corporations also 
broadcast classes as a way to gain loyalty and to build interest in the pro-
fessions related to their business. (Project Ericsson 2005. Working Coun-
cil Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 and London on Oct 30, 
1995, flik 4, del 1, s. 4-5) 

Jag tolkar citatet så att de stora utbildningsinstitutionerna lägger ut kurser 
på nätet utifrån två syften. Det första kan vara att handlingen är baserad på 
ett genuint intresse att sprida kunskaper till alla människor – ett allmänin-
tresse dominerar. Men det kan också vara ett konkurrensmedel där man 
försöker attrahera så många studenter som möjligt och därigenom underlät-
ta finansieringen av den egna verksamheten. I så fall är det framför allt ett 
särintresse. Den egoistiskt präglade handlingen får även konsekvenser som 
gynnar andra människor, genom tillgång till utbildning. Båda handlingarna 
leder till att ett allmänintresse blir tillfredsställt.  

Kort sagt kan man säga att det finns en stor spännvidd när det gäller sy-
nen på människans handlingar i Up and Away. På liknande sätt som i Gran 
Tradizione får man intrycket att de handlingar som människan gör är bero-
ende på i vilken kontext och situationen hon befinner sig i. Av analysen 
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framgår dock att man inte med någon större systematik uppmärksammar 
eller arbetar med denna dimension i materialet. 

Antaganden om teknik
För en kort summering av de analytiska utgångspunkter som kommer att 
ligga till grund för analysen av tekniksynen i Up and Away hänvisas till 
motsvarande inledning som gjordes för Gran Tradizione ovan (för ett fylli-
gare innehåll se kapitel 4). För att undvika upprepningar kommer jag i den-
na del att utgå från de likheter och skillnader som finns mellan Gran Tradi-
zione och Up and Away.

Analys
En av de främsta likheterna mellan framtidsbilderna är att människan anses 
styra teknikens utveckling (Project Ericsson 2005. Working Council Work-
shops in New York on Oct 28-29, 1995 and London on Oct 30, 1995, flik 
4, del 1, s. 5). Makten över tekniken i Up and Away tillskrivs särskilt före-
tag som designar, producerar och säljer tekniska produkter och tjänster 
(Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21,
1995, flik 3, del 1, s. 2, 6-7) och kunder och konsumenter som framför allt 
genom sina val kan bestämma vilken teknik som kommer att överleva på 
marknaden (Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on 
Nov 21, 1995, flik 3, del 1, s. 2, 4-5).

Up and Away skiljer sig emellertid i två avseenden från Gran Tradizione
när det gäller teknikens utveckling och styrning. I Up and Away går inte 
staten in och finansierar stora tekniska projekt och Internets efterföljare 
Futurenet kännetecknas av ett allmänt ägande (Project Ericsson 2005. Sce-
nario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 3, del 1, s. 1). I se-
nare fallet finns alltså inte något centraliserat eller koncentrerat ägande som 
styr användningen av det tekniska systemet, vilket kan tolkas som att tekni-
kens utveckling styrs av allmänheten genom att människor medelst sina 
beslut och handlingar kan påverka systemet.  

Uppfattningen att tekniken enbart styrs av människan är inte helt entydig i 
framtidsbilderna. Det finns även antaganden som visar hur tekniken oavbrutet 
utvecklas på bred front och att det sker oupphörliga och kontinuerliga fram-
steg (mindre, effektivare, snabbare etc.), vilket enligt min något fria tolkning 
tyder på att tekniken tillskrivs ett visst autonomt drag (Project Ericsson 2005.
Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 3, del 1, s. 6-8).

I antaganden om teknikens användning och konsekvenser finns ett antal 
likheter mellan Gran Tradizione och Up and Away. Tekniken beskrivs 
framför allt i neutrala ordalag (Project Ericsson 2005. Scenario Descrip-
tions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 3, del 1, s. 6-8). En av de stora 
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skillnaderna mellan Gran Tradizione och Up and Away är att det finns 
antaganden om teknik som utan någon djupgående analys kan tolkas som 
positiva. Som exempel skapar Futurenet (Internets efterföljare) en möjlighet 
för nya grupper av människor att få tillgång till stora delar av världens ut-
bud av utbildningsmöjligheter (Project Ericsson 2005. Scenario Descrip-
tions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 3, del 1, s. 5). Att tekniken ska-
par förutsättningar för människor att oberoende av tid och rum kunna 
genomföra utbildningsinsatser tolkar jag som att teknikens användning 
leder till positiva konsekvenser för människan. Även staten har med tekni-
kens hjälp kunnat finna sätt att minska kostnader för utbildning och väl-
färd, vilket kan ses som en positiv effekt av tekniknyttjandet. Dessa värde-
ringar uttrycks emellertid inte på ett explicit sätt i texten. Det finns även 
formuleringar som är mer öppna för tolkningar.  

Businesses use the Futurenet to obtain information from other businesses 
and governments. They also link devices together for group work and 
video conferencing. Workers can connect to work in virtual private net-
works. These virtual networks operate on the Futurenet and are created 
by access restrictions in the gateway; and they enable large groups of 
employees to work at home or at other locations. (Project Ericsson 2005. 
Working Council Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 and 
London on Oct 30, 1995, flik 4, del 1, s. 5) 

Det skapas förutsättningar för människan att arbeta hemma, för företaget att 
hämta information, genomföra videokonferenser och knyta upp medarbetarna 
till ett nätverk. Å ena sidan kan man påstå att människans tillvaro och liv 
ändras genom att friheten ökar då hon kan nås överallt hela tiden. Å andra 
sidan kan friheten minskas genom att människan är uppkopplad konstant och 
är hela tiden anträffbar. Man kan hävda att Up and Away vid sidan av det 
positiva också innehåller det ambivalenta förhållningssättet. Likheten mellan 
Gran Tradizione och Up and Away är stor. Man kan i båda framtidsbilderna 
finna en uppmärksamhet på teknikens konsekvenser och användning, men 
man arbetar inte med dem på ett energiskt eller konsekvent sätt.   

När det gäller teknikens metafysik finns det antaganden i såväl Gran 
Tradizione som i Up and Away att teknik alltid kommer att utvecklas. 
Denna oavbrutna teknologiska förändringsprocess träder fram som ett mer 
eller mindre tydligt fenomen i båda scenarierna. Dock är hastigheten och 
styrkan i den tekniska utvecklingen mer uttalad i Up and Away.

Technology has made enormous leaps in the last ten years. Access tech-
nology is new, devices are more intelligent and almost every obstacle to 
the Internet has been resolved as the Futurenet has emerged. (Project 
Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, 
flik 3, del 1, s. 6) 
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Att tekniken gjort enorma framsteg, innebär det ett framåtskridande i sig? 
Det framgår inte på något tydligt sätt i materialet vilka syften dessa tekno-
logiska framsteg har haft, inte heller för vilket bestämt mål de skall använ-
das. Därför menar jag att man i Up and Away kan utläsa antaganden som 
motsvarar det moderna (”framsteget i sig”) och artificiella (tekniken är nå-
got särskilt, skapat) perspektivet inom teknikens metafysik.  

En annan likhet mellan Gran Tradizione och Up and Away är att män-
niskan använder sig av teknik som medel för att nå vissa mål. Men fram-
tidsbilderna skiljer sig åt när det gäller vilken teknik som används och vilket 
mål som eftersträvas.  

Many start-up companies publish Futurenet productions at no initial cost 
to the consumer. If a production turns out to be a hit, the company can 
begin to charge for access to future productions. (Project Ericsson 2005. 
Working Council Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 and 
London on Oct 30, 1995, flik 4, del 1, s. 3) 

Människan kan använda sig av teknik dels för att nå en högre utbildnings-
nivå (som nämnts ovan), dels för att kunna realisera sina affärsidéer på ett 
kostnadseffektivt sätt genom att använda Futurenet för att nå en global 
marknad. Teknik skapar därmed möjligheter för människor att nå ett be-
stämt mål. Det framgår alltså att dessa antaganden svarar mot tankarna i 
det traditionella/antika och artificiella perspektivet i teknikens metafysik. 
Antaganden om teknikens metafysik är i det närmaste identiska mellan 
Gran Tradizione och Up and Away, men Up and Away betonar tekniken 
som medel något mer. Uppfattningen om teknikens metafysik i Up and 
Away kan åskådliggöras på följande sätt:  

Figur 16.  Sammanfattning av scenariot Up and Aways syn på teknikens  
metafysik.  

Moderna

Traditionella/antika

Naturliga Artificiella
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Service Mania 
För att undersöka vilka antaganden om samhället, människan och tekniken 
som präglar framtidsbilden Service Mania kommer jag att utgå från analy-
sen av Gran Tradizione som gjordes tidigare i detta kapitel. Med denna 
analys som grund kommer jag endast att nämna de likheter som finns mel-
lan framtidsbilderna. Av intresse blir därmed att finna de skillnader som 
finns mellan framtidsbilderna och att belägga dessa olikheter med represen-
tativa citat.  

Antaganden om samhället och människan 
En kort summering av de analytiska och teoretiska utgångspunkterna (ur-
sprungligen utvecklade i kapitel 4) som kommer att användas i analysen finns 
i inledningen för motsvarande analys av Gran Tradizione. En kort samman-
fattning av framtidsbilden Service Mania återfinns i slutet av avsnitt 6.1.

Analys
Vid en jämförelse mellan Service Mania och Gran Tradizione beträffande 
synen på samhällets grundläggande karaktär finner man ett flertal överens-
stämmelser, men också några skillnader. En inte alltför överraskande likhet 
är att det råder konkurrens, kamp och konflikt inom det ekonomiska sy-
stemet i samhället, framför allt i västvärlden och delar av Asien (Project
Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 
1, del 1, s. 1). Det finns samtidigt inslag av samarbete mellan företag i fram-
tidsbilden (Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on 
Nov 21, 1995, flik 1, del 1, s. 1, 3). På motsvarande sätt som i de övriga två 
analyserade framtidsbilderna finns det vissa antaganden som påminner om 
Hobbes (1968), men liknar snarare Smiths (2000) tankegångar inom det 
ekonomiska området.

En annan likhet mellan framtidsbilderna är att det på internationell nivå 
finns gemensamma värderingar som präglar större delen av samhället. Men 
dessa värderingar har olika innehåll i respektive scenario. I Service Mania är 
det bekvämlighet, krav på god service (Working with scenarios. Ericsson, 
1996, Appendix II), ökad moralisk medvetenhet och fokus på familjen som 
är de dominerande uppfattningarna (Project Ericsson 2005. Scenario Desc-
riptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 1, del 1, s. 5). Den främsta 
skillnaden mellan Service Manias och Gran Tradiziones antaganden om 
samhällets grundläggande karaktär är att den senare präglas av konflikt och 
motsättningar medan den förra domineras av politisk och social konsensus. 
Som exempel på den stabilitet som råder i Service Mania tas följande citat:  

The social and political environment is fairly stable. … the social and po-
litical environment appears to be calm and respectful. This stability is 
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supported by steady economic growth in most parts of the worldwide 
economy. Southeast Asia is still growing faster than the United States and 
the European Union. (Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET 
Meeting on Nov 21, 1995, flik 1, del 1, s. 5) 

Den samhälleliga ordningen (i västvärlden och delar av Asien) präglas av 
lugn, respektfullhet och stabilitet inom de sociala och politiska systemen. 
Men denna konsensus är inte helt robust, utan det finns en viss tveksamhet 
om hur stark den är (det framgår inte klart vad som utgör den destabiliseran-
de faktorn). Inom samhället råder överlag en tydlig, men inte alltför stadig, 
konsensus som påminner om Durkheims (1978) uppfattning om samhället 
bestående av olika system som är ömsesidigt beroende av varandra och fyller 
en funktion för att helheten skall fungera. Det finns en klar uppmärksamhet 
kring denna dimension i materialet. Man arbetar på ett medvetet och tydligt 
sätt med samhällets grundläggande karaktär i Service Mania.

I fråga om samhällets systemiskhet finns det en tydlig skillnad mellan 
scenarierna beträffande systemiskhet på branschnivå. I Service Mania före-
kommer det en stark konvergens mellan olika branscher.  

… convergence of entertainment, information and telecommunications 
industries of the early 1990’s became a self-fulfilling prophecy. (Working 
with scenarios. Ericsson, 1996, s. 7) 

Genom integrering av de olika branschsystemen ökar sambanden och bero-
endeförhållanden mellan dem på ett omfattande och omfångsrikt sätt. Den-
na ökade systemiskhet beskriver en förändring från en tidpunkt till en an-
nan och är en pågående process.

En likhet som kan utläsas mellan scenarierna är antaganden om syste-
miskhet på företagsnivå. Det finns ett flertal stora företag som är domine-
rande inom respektive bransch (Project Ericsson 2005. Scenario Descrip-
tions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 1, del 1, s. 1, 3). Skillnaden 
mellan scenarierna är att i Service Mania kan systemiskhet inom företagen 
leda till betydande konsekvenser. Särskilt företag som har en omfattande 
geografisk spridning – och som enligt min tolkning består av en ansenlig 
mängd avdelningar som kännetecknas av en mångfald av samband och be-
roenden på olika nivåer – har svårighet att överblicka hela organisationen 
och dess olika samarbetspartners (Project Ericsson 2005. Scenario Descrip-
tions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 1, del 1, s. 6). Systemiskheten 
inom företaget präglas av komplexitet och är av en sådan omfattning att de 
olika delarna har svårt att kunna kommunicera med varandra. Det är något 
otydligt om detta beskrivs som en förändring över tid eller om det är en 
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fråga om relativt konstant tillstånd. Jag tolkar det likväl som en (svag) för-
ändringsprocess.

Sammantaget kan man konstatera att de antaganden om systemiskhet 
som finns i Service Mania förekommer i princip endast inom det ekonomis-
ka systemets branschnivå och företagsnivå, inte i samhället i allmänhet. 
Förutom att konsekvenserna av systemiskhet medför en viss oöverblickbar-
het och kommunikationssvårighet nämns i övrigt ingenting om systemiskhe-
tens konsekvenser för samhället och människan, eller om den resulterar i 
oberäknelighet, ostyrbarhet eller risker för samhället.  

Människans handlingar uppvisar ett flertal likheter och skillnader i Gran
Tradizione och Up and Away. En likhet finns inom det ekonomiska syste-
met. Inom detta område präglas människans handlingar av ett tydligt egen-
intresse, men att konsekvenserna av dessa även kan leda till positiva effekter 
för andra människor, huvudsakligen genom en fungerande marknadseko-
nomi (Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 
21, 1995, flik 1, del 1, s. 1- 3). Emellertid kan man se att människorna i 
båda scenarierna i flera avseenden handlar med skilda motiv som grund.  

The reduction in working hours has made more spare time available to 
people, who now have time to nurture their own personal development 
needs and interests. Parents and students value the educational multime-
dia tools supplied by schools and adult education centers, and various 
leisure activities and hobbies are a significant part of people's daily lives 
(Growing by shaping the Future. Ericsson 2005, (preliminary results), 
EET-meeting – April 96, flik Service Mania, s. 3) … The shorter work-
week enables families to spend more time together, leading to and nur-
turing more conservative values (such as greater moral awareness, pro-
tection of the family and support of education). Also, values are focused 
toward environmental protection. (Project Ericsson 2005. Scenario De-
scriptions. EET Meeting on Nov 21, 1995, flik 1, del 1, s. 5)  

Ett syfte med människans handlande kan vara att gynna ett allmänintresse 
som miljön, ett annat skäl kan vara att främja ett särintresse som familjen. 
Ett tredje syfte med en handling kan utgå från tanken att tillfredsställa det 
egna intresset, den personliga utvecklingen eller de egna behoven. Även om 
det finns olika motiv till individers handlingar vill jag ändå påstå att det 
dominerande motivet för människans handlingar i denna framtidsbild är det 
egna intresset: att maximerna sitt eget välbefinnande, preferenstillfredsstäl-
lelse eller självförverkligande. Men dessa handlingar utesluter inte att ett 
särintresse uppfylls samtidigt.  

Liksom i Gran Tradizione finns även i detta scenario en något varierad 
syn på människans natur. I citatet ovan ser man att människans ökade fritid 
har gjort att hon utvecklar sig själv genom utbildningsinsatser, har en ökad 
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moralisk medvetenhet, umgås mer med familjen samt tänker på miljön. 
Alltså antas människan ha en inre vilja och motivation att medvetet påverka 
och förändra sin situation. Sammantaget innebär denna tolkning att det 
finns antaganden i materialet som ger uttryck för en syn på människan som 
aktiv. Samtidigt ser man att förutsättningen för att människan skall få mer 
fritid är skapad av en yttre faktor, arbetstidsförkortningen. Ett annat exem-
pel är att människor i framgångsrika länder i Asien är intresserade av att 
konsumera, vilket enligt min tolkning innebär att de (även i detta fall) styrs 
av en yttre faktor, ekonomin (Project Ericsson 2005. Working Council 
Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 and London on Oct 30, 1995,
flik 2, del 1, s. 5). I dessa fall ligger möjligheter till människans förändring i 
omständigheter och sammanhang utanför hennes kontroll. Därmed finns 
det antaganden som ger uttryck för en något passiv syn på människan i 
materialet. Men om man i detta fall anser att människan kan påverka och 
förändra sin situation och med en inre motivation väljer att konsumera och 
att detta inte enbart kan förklaras utifrån kausalitet och lagbundenhet ger 
det uttryck för en aktiv syn på människan.

Således är det min uppfattning att Service Mania präglas av både en aktiv 
och passiv syn på människans natur. Å enda sidan har människan en inre 
vilja och motivation att medvetet påverka och förändra sin situation, å andra 
sidan ligger mycket i förutsättningen för att människan skall kunna göra val i 
omständigheter och sammanhang utanför hennes kontroll. Synen på männi-
skan varierar beroende på vilken kontext och situation hon befinner sig i. 
Man kan konstatera att det finns ett tydligt intresse för denna dimension i 
texten, men man arbetar inte med den på ett medvetet och konsekvent sätt.  

Antaganden om teknik
En kort resumé av de teoretiska utgångspunkterna (som först utvecklades i 
kapitel 4) och som kommer att ligga till grund för att undersöka tekniksy-
nen som karakteriserar Service Mania finns i motsvarande inledning som 
gjordes för Gran Tradizione. För att undersöka vilken syn på teknik som 
präglar Service Mania kommer jag i analysdelen att utgå ifrån de skillnader 
och likheter som finns mellan Service Mania och framtidsbilden Gran Tra-
dizione.

Analys
En likhet mellan framtidsbilderna är antagandet att människan styr tekni-
kens utveckling (Project Ericsson 2005. Working Council Workshops in 
New York on Oct 28-29, 1995 and London on Oct 30, 1995, flik 2, del 1, s. 
5). Människan har därmed, enligt min tolkning, makt över tekniken genom 
sitt agerande i företag, vilka konstruerar tekniska tjänster och produkter, 
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(Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21,
1995, flik 1, del 1, s. 1) samt i egenskap av kund och konsument som genom 
val avgör vilka tekniska varor och tjänster som kommer att överleva på 
marknaden (Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on 
Nov 21, 1995, flik 1, del 1, s. 2). En annan betydelsefull likhet mellan Gran 
Tradizione och Service Mania är uppfattningen att tekniken följer ett oav-
brutet och ständigt framåtskridande inom flertalet områden. Jag menar att 
detta antagande kan tolkas som att tekniken har vissa autonoma drag (Pro-
ject Ericsson 2005. Working Council Workshops in New York on Oct 28-
29, 1995 and London on Oct 30, 1995, flik 2, del 1, s. 4). Slutligen kan man 
konstatera att det finns en påfallande likhet mellan Gran Tradizione och 
Service Mania när det gäller uppmärksamhet och medvetet arbete med den-
na dimension. Dock hade man nog väntat sig någon form av ”Mania” i det 
sistnämnda scenariot. 

De antaganden om teknikens användning och konsekvenser som återfinns 
i både Gran Tradizione och Service Mania beskrivs framför allt i neutrala 
termer (Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 
21, 1995, flik 1, del 1, s. 4-5). Den övergripande skillnaden mellan framtids-
bilderna är att tekniken i Service Mania kommer att påverka vissa männi-
skors arbetssituation på ett mer genomgripande sätt än i Gran Tradizione.

A number of developments have greatly increased the need for advanced 
communications tools in the business environment. First, companies are 
”spread out” in complex webs because of a need to attract and combine 
competencies in different parts of the world. Second, a concern for trans-
portation costs and time encourages more and more people to work from 
home. (Project Ericsson 2005. Working Council Workshops in New 
York on Oct 28-29, 1995 and London on Oct 30, 1995, flik 2, del 1, s. 
3-4) … Many of the jobs in the manufacturing sector are replaced by 
machines, and the service and information sectors are showing the most 
substantial growth. (Project Ericsson 2005. Working Council Workshops 
in New York on Oct 28-29, 1995 and London on Oct 30, 1995, flik 2, 
del 1, s. 5) 

Det framgår att användning av ny teknik kommer att leda till att nya for-
mer av arbetsorganisationer utvecklas, att maskiner ersätter arbetstillfällen 
inom tillverkningsindustrin samt att flera tjänstearbeten skapas. Sammanta-
get kan man i Service Mania utläsa att människans användning av olika 
tekniska produkter och tjänster kommer att påverka hennes liv och arbetssi-
tuation, men inte i någon dramatisk omfattning; naturen t.ex. kommer inte 
alls att påverkas. Teknikens användning och konsekvenser beskrivs genom-
gående i neutrala ordalag vilket innebär att en såväl positiv som negativ 
tolkning är möjlig. Det ambivalenta synsättet dominerar antaganden om 
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teknikens användning och konsekvenser i Service Mania, möjligen även här 
med en viss dragning mot ”positivt neutralt”. 

Vid en jämförelse mellan Gran Tradizione och Service Mania konstate-
rar man snabbt att det finns tydliga likheter när det gäller deras antaganden 
om teknikens metafysik. För det första finns det utsagor som visar hur det 
sker en oavbruten och kontinuerlig teknologisk framstegsprocess och att 
teknikutvecklingen (ökad effektivitet och rationalitet) i princip blir ett mål i 
sig utan att den direkt kopplas till ett konkret behov (Project Ericsson 2005.
Working Council Workshops in New York on Oct 28-29, 1995 and Lon-
don on Oct 30, 1995, flik 2, del 1, s. 4-5). Man kan även i linje med detta se 
att de problem som teknikanvändningen skapar kan lösas med nyutvecklad 
teknik (Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 
21, 1995, flik 1, del 1, s. 3). För det andra kan man utläsa vissa (men svaga-
re artikulerade) tendenser att tekniken ses som ett medel att tillfredsställa 
ett konkret behov hos kunder och konsumenter (Ericsson, Årsredovisning 
1996, s. 10).

På motsvarande sätt som i de tidigare analyserade framtidsbilderna domi-
nerar det moderna/artificiella perspektivet teknikens metafysik även inom 
Service Mania. Det finns även inslag av det traditionella/antika och artificiella 
perspektivet. Det bör noteras att de tre framtidsbildernas (Gran Tradizione,
Up and Away och Service Mania) antaganden om teknikens metafysik är 
mycket lika. Det framgår även att man inte i någon framtidsbild arbetar på 
något medvetet eller teoretiskt ambitiöst sätt med denna dimension.  

Figur 17.  Sammanfattning av framtidsbilden Service Manias syn på teknikens 
metafysik.  

Moderna

Traditionella/antika

Naturliga Artificiella
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Kapitel 7 

SLUTSATSER OCH DISKUSSION  

Den konkreta avsikten med denna avhandling är att systematiskt analysera 
framtidsstudier som skapats som stöd för stora organisationers långsiktiga 
planering. Med denna avsikt som grund har två syften utformats (avsnitt 2.1). 
Ett av dessa är att systematiskt undersöka framtidsdokument från två stora 
organisationer och söka klarlägga motiv, inriktning, metodik och särdrag i 
deras framtidsarbete. Det sistnämnda gjordes framför allt i avsnitt 5.1 och 
avsnitt 6.1. Det andra syftet är att formulera en metod med vars hjälp man 
kan analysera stora organisationers framtidsstudier (kapitel 4), att använda 
den på två fall (vilket redovisas i huvuddelen av kapitel 5 och kapitel 6) och 
att därefter analysera dess styrkor och svagheter. Detta avslutande kapitel 
koncentreras på den sistnämnda frågan och jag kommer då att börja med de 
mer allmänna aspekterna: reflektera över dels vad mitt eget arbete har lärt 
mig om analysmetodens styrkor och svagheter, dels i någon mån söka bedö-
ma vilken grad av medvetenhet som kan utläsas hos de respektive planerings-
subjekten rörande huvuddimensionerna arkitektur, ”stora” framtidsfrågor 
och människa/samhälle/teknik. Därefter följer ett avsnitt där jag söker peka 
ut några av de mest intressanta iakttagelserna som faller ut av analysen och 
relatera dessa till de båda organisationernas särskilda läge: de befann sig ju 
båda i en brytningstid vad gäller både omgivningen och den egna verksamhe-
tens förutsättningar. Utanför det egentliga forskningsarbetet avslutar jag med 
en epilog om hur studierna användes och ”vad som hände sedan”. 

7.1  Modellens användbarhet och studiernas  
medvetenhet

Med grund i forskningsfråga 5 (avsnitt 2.4) kommer jag i detta avsnitt att 
diskutera hur den särskilda analysmetod som använts för att analysera För-
svarsmaktens framtidsstudier (kapitel 5) och Ericssons framtidsstudie (kapi-
tel 6) har fungerat. Det gäller i första hand vad man genom analysen har 
kunnat upptäcka och blottlägga. Jag har funnit en rad tydliga utsagor i ma-
terialet, men även vagheter och i flera fall mer dolda antaganden. I den mån 
sådant kommer fram vågar jag påstå att analysen varit framgångsrik och 
klargörande. Å andra sidan har jag upptäckt att några analysdimensioner 



234

går i varandra, samt att vissa inte ger några betydande utslag i materialet. 
Dessa kan ses som brister i analysmetoden, och skulle kunna föranleda änd-
ringar och skärpningar i analysen när den skall tillämpas igen.  

I anslutning till resonemangen om analysens användbarhet blir det na-
turligt att kommentera i vilken grad de analyserade studiernas författare 
visar medvetenhet om de av mig föreslagna analyskomponenterna. Hur det 
förhåller sig med detta kan, som vi redan har sett, i vissa fall framgå ut-
tryckligt och tydligt, men i den större delen av materialet är det snarare 
underförstått. 

Arkitektur  
En framtidsstudies uppbyggnad kan avslöja mycket om planeringssubjektets 
tankar och idéer kring vilka frågor och dimensioner som anses avgörande 
för framtiden. För att undersöka på vilket sätt dessa idéer visar sig i fram-
tidstudiens arkitektur valde jag fem analysaspekter: antalet framtidsbilder, 
diskriminerande element, tyngdpunkt, tunga tendenser och drivkrafter.  

Den första aspekten – att undersöka antalet framtidsbilder som förekom 
i studierna – gav ett relativt klart utslag i materialet. I Ericssons fall kunde 
man snabbt konstatera att det fanns tre distinkta bilder av den framtida 
utvecklingen. Ett visst bekymmer uppstod dock med Försvarsmaktens stu-
die. I detta fall kunde man inte helt klart utläsa hur många framtidsbilder 
som utvecklats. Det första intrycket var att det fanns tre scenarier, men vid 
en närmare analys kunde man konstatera att det egentligen rörde sig om en
framtidsbild som hade tre variationer. Man kunde se tre olika utvecklings-
vägar för Rysslands utveckling men i princip inga väl formulerade alternati-
va utfall för omvärldens riktning. Om detta är tecken på en osäkerhet eller 
omedvetenhet skall vara osagt, men man får intrycket att Försvarsmaktens 
studie vacklar något kring uppfattning om hur många renodlade framtids-
bilder den skall arbeta med. Ett sätt att förbättra analysen när det gäller 
antalet framtidsbilder kan vara att utveckla kriterier som tydliggör att sam-
hället i stort måste skilja sig på ett signifikant sätt mellan scenarierna.  

Den andra aspekten, att undersöka diskriminerande element, var väl an-
passat till det empiriska materialet och har på ett intressant sätt visat hur 
framtidsbilderna (eller variationerna inom en framtidsbild) skiljer sig åt och 
tydliggör vilken huvudsaklig skillnad som ligger till grund för de olika al-
ternativen. Även inom detta område kan man se att båda studierna arbetar 
på ett väl synbart sätt.  

Den tredje analysaspekten, tyngdpunkter, kunde fångas in på ett tydligt 
sätt i texten. Båda studierna uppvisade även en klar insikt kring denna di-
mension. Emellertid visade analysen att en tyngdpunkt kan vara starkt knu-
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ten till ett antal andra bärande idéer i framtidsstudien. I Försvarsmaktens 
fall var tyngdpunkten organisationens framtida utformning och de delar 
som särskilt påverkade denna diskussion var omvärld, politisk vilja och 
teknik. För att tydliggöra sådana relationer bör man vid framtida analyser 
även ta i beaktande liknande underliggande delar och finna ett systematiskt 
sätt att komma åt dem.   

Den fjärde aspekten som användes för att undersöka framtidsstudiernas 
arkitektur var tunga tendenser. Denna var väl avvägd och kunde bl.a. visa 
att det i Försvarsmaktens studie råder en viss oklarhet om vilka tunga ten-
denser (förutom Rysslands utveckling) som anses ha avgörande betydelse 
för organisationens framtid och vilka av dessa som är behäftade med en 
betydande osäkerhet. Det förekommer ett omfattande resonerande kring 
utfall inom en mängd olika områden. Men det finns en otydlighet om och 
på vilket sätt dessa ligger till grund för de variationer inom framtidsbilden 
som beskrivs. Trots denna oklarhet i Försvarsmaktens studie har analysen 
lyft fram ett antal tunga tendenser av central betydelse för framtiden. Min 
uppfattning är att försvarets studie uppmärksammar denna aspekt på ett 
påtagligt sätt, men dess arbete ger ett något osäkert och sökande intryck. 
Ericssons studie skiljer sig i detta avseende från Försvarsmaktens. Ericssons 
planeringssubjekt har utgått från ett begränsat antal tunga tendenser (både 
säkra och osäkra) som ansetts vara viktiga för organisationens framtid. 
Dessa har lyfts fram i texten och tagits som utgångspunkt för hela framtids-
studien. Mitt intryck är att Ericssons studie arbetar med denna analysaspekt 
på ett explicit, strukturerat och aktivt sätt.

Den sista aspekten i arbetet att utröna en framtidsstudies arkitektur var 
att undersöka antaganden om drivkrafter i framtidsbilderna. En styrka med 
denna analysaspekt var att den lyfte fram och visade hur planeringssubjek-
ten i flera avseenden hade en vag uppfattning, eller inte tydliggjorde, vad 
som egentligen driver utvecklingen i framtidsstudierna. Ericssons studie 
skiljer sig emellertid från Försvarsmaktens genom att den använder sig av 
begreppen drivkrafter och trender synonymt. Denna användning kan tyda 
på att de anser att begreppen är likartade till sin karaktär eller att man inte 
har klargjort var gränsen går mellan trender och drivkrafter. Men oberoen-
de av förklaring finns det ändå ingen klarhet i studien vad som antas driva 
utvecklingen i framtidsbilderna. Det bör noteras att inte heller jag haft helt 
lätt att skilja mellan tunga tendenser och drivkrafter (se delar av kapitel 4).

Detta arbete blev förknippat med framför allt ett bekymmer: hur skulle 
man på ett stringent sätt kunna skilja på aktör och faktor (jfr. avsnitt 4.1). Ett 
bryderi var hur man skulle tolka vissa begrepp som användes i texten. Ett 
exempel på detta var om man skulle uppfatta begreppet ekonomi som aktör 
eller faktor. Å ena sidan kan man se ekonomi som att konkreta aktörer age-
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rar och tar beslut. Å andra sidan kan begreppet tolkas som strukturellt be-
stämda processer, utan att dessa är knutna till någon handlande aktör. Denna 
analysaspekt skulle man kunna utveckla med ett antal resonemang kring an-
taganden om påverkansmöjligheter. I så fall skulle faktorer ligga utanför den 
egna uppfattade möjligheten att påverka, medan de områden där bestämda 
aktörer agerar i princip ligger innanför ramen för vad som är möjligt att för-
ändra. Ett annat dilemma som upptäcktes var i vilken omfattning man skall 
söka efter bakomliggande orsaker till de förändringar som sker. En risk med 
ett sådant förfaringssätt beträffande drivkrafter är att man kan röra sig så 
långt bort från texten att analysen får en spekulativ karaktär.  

I stora drag kan jag konstatera att analysen av framtidsstudiernas arki-
tektur framstår som adekvat och relevant för att förstå en framtidsstudies 
uppbyggnad, och inte minst vilka tankar som väglett planeringssubjektet 
vid genomförandet av studien.

Framtidsfrågor  
Ur den mängd framtidsfrågor som finns i samtidsdebatten har jag valt tre 
som kan karakteriseras som särskilt stora och långsiktiga: informations-
samhället, globalisering samt risk och hållbar utveckling. Dessa utvecklades 
i kapitel 4 och användes för att analysera Försvarsmaktens framtidsstudier i 
kapitel 5 och Ericssons framtidsstudie i kapitel 6.

De aspekter som utvecklades för att finna antaganden om informations-
samhället gav ett bra utslag i det empiriska materialet. Analysen visar att 
båda studierna (Ericsson i större utsträckning än Försvarsmakten) använde 
sig i en betydande omfattning av de idéer och tankar som karakteriserar 
denna framtidsfråga och att de lyfter fram och arbetar med dess innehåll på 
ett tydligt och energiskt sätt.

Att utröna vilka antaganden om globalisering som finns i de analyserade 
dokumenten har givit ett tillfredsställande resultat. Det enda uppenbara 
bekymret med denna analys var en oklarhet kring frågan om globalisering 
utgjorde ett nytt fenomen eller inte. Detta kan tolkas på flera sätt. Å ena 
sidan att det inte finns någon medvetenhet eller intresse för denna fråge-
ställning hos planeringssubjektet. Å andra sidan att det inte handlar om 
någonting nytt, utan att det är en ökning av internationella relationer och 
används som en synonym för detta.  

Denna framtidsfråga behandlas på ett intressant sätt i båda studierna, 
men det saknas teoretisk skärpa. I Försvarsmaktens studier blir det något 
vagt med flertalet reservationer av karaktären att det ”kan” hända och att 
det är ”möjligt”. En trolig orsak till denna obestämbarhet är att man enbart 
arbetar med en framtidsbild med tre variationer, vilka är kopplad till hotni-
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vån från Ryssland. Det blir då svårt att arbeta med tydliga utfall inom en 
framtidsfråga som globalisering. Ericsson har inte detta problem, utan man 
arbetar med denna framtidsfråga som en av åtta drivkrafter i sin studie. 
Denna aspekt får något olika utfall i de tre scenarierna.  

Den tredje framtidsfrågan, risk och hållbar utveckling, gav godtagbara 
men helt olika utslag i det empiriska materialet. I båda studierna fanns både 
risk och hot närvarande men de behandlades utan större djup och knappast 
med hänvisning till den kvalificerade debatten. Framför allt fick dessa ana-
lysaspekter en ytlig behandling i fråga om orsaker och konsekvenser. Vad 
gäller hållbar utveckling blev det uppenbart att ingen av studierna har beak-
tat denna fråga överhuvudtaget. Att denna aspekt är helt frånvarande i det 
empiriska materialet kan te sig något märkligt.  

I både Försvarsmaktens och Ericssons studier återfinns alltså flera idéer 
och tankar från de valda framtidsfrågorna. Vissa frågor visar på ett tydligt 
inflöde och en medveten användning, andra idéer återfinns i mindre ut-
sträckning och vissa tankar är helt frånvarande. Analysen åskådliggör att de 
valda framtidsfrågorna är lämpliga och relevanta för att illustrera hur tyd-
ligt och på vilket sätt frågor i den aktuella framtidsdebatten får uppmärk-
samhet i de analyserade studierna.  

Grundläggande antaganden

Antaganden om samhället 
För att undersöka hur tydligt och på vilket sätt generella och grundläggande 
samhällsvetenskapliga frågor uppmärksammas i respektive framtidsdoku-
ment har jag valt tre aspekter: antaganden om samhället, människan och 
tekniken. När det gäller vilken syn på samhället som präglar framtidsstudi-
erna har jag riktat intresset mot samhällets grundläggande karaktär och 
samhällets systemiskhet. Som komplement till dessa har jag även försökt 
hitta ett antal stödjepunkter för att överbrygga distinktionen mellan synen 
på samhället och på människan.  

Arbetet med att finna antaganden om framtidsstudiernas syn på samhäl-
lets grundläggande karaktär har visat både styrkor och svagheter. Det gäller 
särskilt antaganden om konflikt och konsensus. I Ericssons studie fann jag 
att de olika scenarierna präglades av en övergripande tanke om vad som 
utmärker samhällets karaktär i allmänhet: Service Mania ligger mellan Gran 
Tradiziones konfliktsamhälle och Up and Aways konsensussamhälle. I arbe-
tet med att analysera det empiriska materialet har det även dykt upp ett 
antal bekymmer. Ett sådant var att kunna göra en tydlig avgränsning var 
samhällets olika nivåer börjar och slutar. I studierna rör man sig ofta på 
olika nivåer: global, kontinental, internationell, regional, mellanstatlig och 
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inomstatlig. Min tanke var att man skulle finna en grundläggande syn på 
samhällets karaktär i allmänhet: inte att den skulle vara knuten till ett geo-
grafiskt område eller bestämd nivå. Så var det dock inte. I framför allt För-
svarsmaktens studie blev detta uppenbart. Trots att man arbetade med den-
na aspekt med en påtaglig medvetenhet och att framtidsbilden varierar stort 
i konflikthänseende visade analysen att samhällets grundläggande karaktär 
blev uppdelad i geografiska områden. En lösning för att förbättra analysen 
om vad som skall beteckna ett samhälle kan vara att man från början fast-
ställer vilken nivå som är i fokus i undersökningen. Ett annat alternativ kan 
vara att låta nivåfrågan vara öppen. Man kan då söka efter antaganden i 
det empiriska materialet som tydliggör gränserna för olika samhällsnivåer. 
Det är närmast så jag har tvingats gå tillväga.  

En annan svårighet som jag förutsåg redan i kapitel 4 är det faktum att 
analysen av samhällssyn hänger nära samman med människosynen. Även om 
en koppling kan urskiljas i litteraturen blev det vid analysen uppenbart att 
dessa två aspekter är mer integrerade med varandra än vad jag väntade mig. 
Ett exempel på detta samband var att om man i det empiriska materialet 
kunde utläsa att samhället präglades av motsättning så beskrevs människan 
samtidigt som konfliktbenägen. På motsvarande sätt gällde att om samhället 
utmärktes av konsensus så präglades tillika synen på människan som samar-
betsvillig. En annan svårighet var att det inte tydligt framgick i studierna om 
orsaker till konflikt och konsensus kunde kopplas till samhället eller till indi-
viden. Det bör även noteras att detta dilemma mellan människa och samhälle 
inte är något unikt utan utgör den i all samhällsvetenskap grundläggande 
frågan om förbindelsen mellan aktör och struktur. Trots detta problem ger 
enligt min mening de särskilda analysdimensionerna gällande synen på män-
niskan och samhället viktiga och intressanta utslag.  

Den andra delen i arbetet med att undersöka samhällets grundläggande 
karaktär utgjordes av samhällets systemiskhet. De utslag denna analys fick i 
det empiriska materialet var tillfredsställande. En styrka var att man kunde 
urskilja antaganden om systemiskhet i materialet när det gällde avgränsade 
system i samhället. Samtidigt har analysen varit förknippad med vissa svå-
righeter. Det har varit problematiskt att avgränsa ett system på ett adekvat 
sätt och att utröna hur sambanden mellan detta och andra system i samhäl-
let såg ut och om detta i sin tur ledde till ökad systemiskhet i samhället. 
Ingen av de två studierna hade uppmärksammat idéer om hela samhällets 
systemiskhet och vilka konsekvenser detta skulle kunna leda till. Trots den-
na omedvetenhet fanns en viss insikt om systemiskhet i båda studierna, om 
än något ytliga och onyanserade.  

I ett försök att överbrygga distinktionen mellan samhället och männi-
skan utvecklades ett antal aspekter i kapitel 4. En gällde frågeställningen om 
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egoistiska drivkrafter kunde leda till resultat som överensstämmer med ett 
allmänintresse, särskilt den inom den ekonomiska sfären vanliga tanke-
gången om den ”osynliga handen”. En annan berörde idén om kreativ för-
störelse och en tredje avsåg tanken om företagens transaktionskostnader. 
Dessa har gett ett visst utslag, särskilt i Ericssons studie, men har överlag 
inte fått något fäste i materialet. En orsak kan vara att de varit otydligt 
formulerade, vilket kan åtgärdas genom att göra en skarpare och mer fin-
maskig skrivning. Man kan dock konstatera att ekonomiska termer och 
samband (hämtade från nationalekonomi, företagsekonomi och offentlig 
debatt) spelar roll i båda studierna, framför allt i Ericssons. Framtida analy-
ser skulle sannolikt var betjänta av analysdimensioner som ger ännu tydli-
gare utslag vad gäller de ekonomiska begreppens rötter (som ”economic 
man” eller konkurrensens välsignelser) och hur avgörande ekonomiska för-
hållanden antas vara i förhållande till andra, t.ex. kulturella, faktorer. 

Antaganden om människan 
Att undersöka vilka antaganden om människan som kan utläsas ur det em-
piriska materialet har givit ett tillfredsställande resultat, men var samtidigt 
förenat med ett antal svårigheter. Det fanns få bestämda utsagor om att 
människan är på det ena eller andra sättet. Istället påträffades det mer eller 
mindre implicita antaganden om människans natur och handlande på olika 
nivåer, i skilda miljöer och i olika sammanhang. Mot denna bakgrund blev 
det en tolkningsfråga om man kan utläsa en viss människosyn ur ett utta-
lande som beskriver en grupp människor eller ett bestämt kollektiv. Det är 
lättare att tolka en sådan utsaga om samma grupp människor omnämns på 
ett likartat sätt på flera ställen, men detta är inte alltid fallet.  En liknande 
avvägning gäller frågan om en människosyn kan utläsas i olika organisatio-
ners agerande och handlande: stater, företag, EU, NATO etc. I vissa av des-
sa fall kan organisationerna röra sig inom institutionella ramar med vissa 
regler, som till stor del bestämmer deras agerande. Inom en marknadseko-
nomi t.ex. finns en grundläggande idé om en fungerande konkurrens. Ser 
man en människosyn i detta sammanhang präglas den av en kamp mellan 
individer och ett starkt egenintresse. Men frågan är om det är en människo-
syn eller enbart en karaktäristik av institutionella regler. Detta visar att det 
inte är alltför lätt att avgöra var man skall söka efter antaganden som visar 
en grundläggande syn på människans natur och handlingar.  

Min inställning har varit att man borde leta efter en människosyn på oli-
ka nivåer och i olika sammanhang i en studie. En organisations agerande 
skulle, om än indirekt, påverkas av dess människosyn, och det är möjligt att 
undersöka om detta är fallet. Analysen pekar på att ett sådant samband 
finns, men det är långt ifrån entydigt. Å ena sidan kunde man urskilja gans-
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ka tydliga antaganden om människans natur och handlingar i materialet, å 
andra sidan blev spännvidden mellan dem mycket stor. Det kan tyda på att 
planeringssubjekten inom såväl Ericsson som Försvarsmakten inte varit 
särskilt medvetna om denna dimension: i så fall hade de troligen preciserat 
och nyanserat sina grundläggande antaganden om människan. Man kan 
även tolka det så att man har en splittrad syn på människan, vilket inte är 
helt oberättigat. En annan tolkning är att man använt denna spännvidd för 
att få olika utfall och skillnader när det gäller synen på människans natur 
och handlingar. Det innebär att man har valt att människan i vissa kontex-
ter och situationer skall ha ett specifikt beteende. Ett sådant val torde inte 
ske slumpmässigt utan grunda sig på en idé som i någon mån borde ha for-
mulerats. Ännu intressantare är enligt min mening det faktum att man tycks 
göra skilda antaganden om människan beroende på i vilken roll hon upp-
träder (vän-fiende, anställd-kund-entreprenör, politiker-industrialist osv). 
Om författarna hade gjort klart för sig dessa olikheter, hade de fått en in-
tressant utmaning i att förklara varför människan antogs vara olika (eller 
uppvisa olika drag i sin egenskap av människa) i olika roller i samhället och 
organisationer. Detta leder till den tidigare frågan om hur nära människo-
synen och antaganden om samhället hänger samman. 

Att utläsa vilken människosyn som präglar det empiriska materialet har 
sålunda inte varit enkelt. Det kan synas vara orättvist att försöka pressa 
fram en människosyn om den inte ”finns”. Jag menar att man istället bör 
framhäva styrkan i analysaspekten i och med att den påvisar en betydande 
variation vad gäller människosyn i materialet.  

Antaganden om teknik 
Vad gäller analys av antaganden om teknik vågar jag dra slutsatsen att dess 
dimensioner fungerat relativt väl. Stundom kan de verka en smula överarbe-
tade, men en uppdelning av det slag som jag föreslår mellan ”teknikens 
utveckling och styrning” och ”teknikens användning och konsekvenser” 
kan knappast undvaras.

Även den till synes abstrakta dimensionen teknikens metafysik tycker jag 
själv ger intressanta belysningar åt de båda, i grunden mycket teknikorien-
terade, framtidsstudier jag studerat. En viktig iakttagelse i denna analys var 
att ingen av framtidsbilderna berörde en dimension: teknik som en naturlig 
och organisk del av våra liv. Att tolka detta som en brist i analysinstrumen-
tet anser jag vara något förhastat. En mer rimlig tolkning kan vara att vår 
västerländska kultur har ett grundläggande tankemönster, vilket många 
gånger inte är explicit uttryckt, som innefattar vissa dimensioner av tekni-
kens metafysik, men som samtidigt utesluter andra tankefigurer. Det som 
lyser igenom i analysen är en syn på tekniken som en del i det moderna 
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projektet och att dess användning baseras på rationella och ändamålsenliga 
övervägande. Att se tekniken som ett naturligt fenomen som är inbäddat i 
våra liv och samhällen är troligtvis främmande för vårt sätt att tänka. Mot 
denna bakgrund kan analysen av teknikens metafysik verkligen peka på 
grundläggande tankar och idéer om teknik som samhällsfenomen.  

Överlag arbetar båda studierna med tekniken på ett påtagligt sätt i vissa 
avseenden och med en mindre observans i andra, framför allt teknikens 
metafysik, autonomin och konsekvenserna. Trots detta är det min överty-
gelse att dessa två dokuments teknikantaganden skulle kunna undersökas 
utifrån ett något mer finmaskigt och välutvecklat analysinstrument (t.ex. 
Ehliasson 1999). En möjlighet att vidareutveckla denna analysdimension är 
att använda ett antal teknikteorier som utvecklats under senare tid. En teori 
kallas för ”Social Construction of Technology” (SCOT) och riktar intresset 
mot hur olika aktörer ”socialt” konstruerar teknik i olika kontexter (bl.a. 
Pinch och Bijker 1984). Genom att undersöka hur teknikens framväxt, ut-
veckling och konstruktion skapas av sociala aktörers idéer och handlingar, 
visar man att tekniken konstrueras i och genom ett socialt sammanhang. Ett 
annat perspektiv går under namnet ”Large Technical Systems” (LTS) och 
intresserar sig för stora tekniska systems tillkomst, användning och utveck-
ling (Hughes 1983). I detta perspektiv studerar man hela det sociotekniska 
systemets beståndsdelar när det gäller avsikt, design, konstruktion, utveck-
ling och användning. En tredje teori benämns ”Actor Network Theory” 
(ANT) och fokuserar på vetenskapens, teknikens och teknologins tillkomst, 
utveckling och användning som det tar sig i uttryck i olika former av nät-
verk och allianser av makt som aktörer bygger för att kunna få genomslag 
för sina idéer (Latour 1987; Callon 1987; Law 1987).  

Sammanfattningsvis är det min bedömning att de analysdimensioner som 
användes för att undersöka generella och grundläggande samhällsveten-
skapliga frågor är relevanta och adekvata för att förstå och beskriva fram-
tidsstudiernas riktning och innehåll. En finmaskigare analys hade inte do-
kumenten tålt (utom möjligen vad gäller tekniken), utan analysinstrumentet 
har haft ett väl anpassat djup i förhållande till den effektivitet som efter-
strävades.  

7.2   Analysens innehåll och organisationernas
brytningstid

I detta avsnitt kommer jag att lyfta fram ett antal intressanta iakttagelser av 
analysen (en grundlig genomgång av hela resultatet har redan gjorts i re-
spektive analyskapitel) och relatera dessa till organisationernas planerings-
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förutsättningar och kontext. Denna diskussion kommer i huvudsak att följa 
den analysordning som användes i respektive empirikapitel (kapitel 5 och 
kapitel 6).

Framtidsstudiernas strukturering 
Ericssons planeringssubjekt menade att företaget var på väg in i en starkt 
förändrad omvärld (bl.a. avreglering, konvergens och snabb teknikutveck-
ling). Marknaden och branschen genomgick omfattande strukturella för-
ändringar. Dessa skapade stor osäkerhet om framtiden och man beslutade 
på koncernnivå att initiera en ny långsiktig planering. I denna process an-
vände man sig av en framtidsstudie som stöd för att belysa osäkerheter i 
omgivningen. Den inre framtidsfrågan handlade framför allt om telekom-
munikationsmarknadens framtid, och de framtidsbilder som utvecklades 
var inte specifika för Ericsson utan skulle spegla en hel bransch. Dessa bil-
der av framtiden användes sedan i planeringsprocessen för att undersöka 
vilka utfall organisationens nuvarande och alternativa mål skulle kunna få. 
Trots att framtidsbilderna varit textmässigt korta kan man konstatera att de 
på ett klart och tydligt sätt belyst omgivningens osäkerhet och visat organi-
sationens möjliga beslutsutrymme i framtiden. Min uppfattning är att Erics-
sons tre distinkta framtidsbilder gav utslag i planeringsprocessen.  

Ett sätt för Ericsson att hantera en brytningstid var alltså att skapa en ny 
långsiktig planering. En annan avsikt med denna process var att stärka kon-
cernnivån. Ericsson hade inte tidigare haft en koncernstrategi som emanerat 
från toppen och tydligt styrt de olika affärsområdena (”top-down”). Istället 
har koncernen utgått från de olika affärsområdenas strategier och kombine-
rat dessa till en koncernstrategi (”bottom-up”). Detta kan tolkas som att 
planeringssubjektet å ena sidan har arbetat relativt fritt och inte varit låst i 
sitt tänkande till några fasta traditioner av långsiktig planering på koncern-
nivå. Å andra sidan kan det innebära betydande nackdelar. Man hade inte 
någon vana att göra detta, det fanns inga egna lärdomar som man kunde 
luta sig mot vid genomförandet och man arbetade i skuggan av en inarbetad 
långsiktig planering som hade varit lyckosam tidigare. Ett av de tydligaste 
problemen, vilket epilogen nedan kommer att visa, var den motsättning som 
utvecklades (i slutet av planeringsprocessen) mellan planeringssubjektet som 
tänkte på ”lång” sikt och de personer, framför allt styrelsen, som hade en 
större benägenhet att tänkta kortsiktigt (intervjuer med Wennerholm 2001-
04-25, Eklundh 2001-08-09 och Grabe 2001-09-12). Motsättningen mellan 
dessa två grupper innebar att stora delar av den långsiktiga planeringen inte 
fick det genomslag i koncernledningens beslutsprocess som var avsikten 
från början. Konflikten skulle även kunna förklaras som en spänning mel-
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lan dem som var öppna för att söka andra mål för organisationens verk-
samhet (lång sikt) och dem som framför allt riktade intresset mot en mål-
uppfyllelse (kort sikt).   

Även Försvarsmaktens planeringssubjekt betonade att organisationen be-
fann sig i en brytningstid. Efter kalla krigets slut hade det upplevda hotet 
från Ryssland minskat och osäkerheten om andra framtida hot ökat. Mot 
denna bakgrund började även statsmakterna att diskutera förändrade upp-
gifter för försvaret. För att bättre möta de starkt förändrade omvärldsför-
hållandena beslutade Försvarsmakten att skapa en ny form av långsiktig 
planering. Som stöd i detta arbete utvecklade man varje år ett framtidsdo-
kument. Mitt intryck är att dessa framtidsstudier i första hand användes för 
att belysa det egna beslutsutrymmet och endast i andra hand att söka efter 
osäkerheter i omgivningen. Detta visade sig på flera sätt. Det ena var att 
Försvarsmaktens framtida utformning starkt förknippades med bedömning-
en av framtida konflikters karaktär och vilka konsekvenser dessa skulle få 
för en militär organisations form och organisering. I detta sammanhang 
spelade tekniken en avgörande roll, framför allt i det nya RMA-konceptet. 
Ett tydligt intryck av de analyserade dokumenten var tanken att Försvars-
makten för att nå framgång i framtida insatsmiljöer bör forma sin organisa-
tion på de idéer som finns inom ramen för RMA-konceptet.  

Det andra var att de variationer av den framtidsbild som presenterades i 
dokumenten i princip inte gjorde någon större skillnad för resonemangen 
kring organisationens framtida utformning, med undantag för dess storlek. 
Framtidsbilderna skiljde sig åt enbart utifrån nivån på hotet från Ryssland. 
Med denna bedömning som grund besvarades sedan en central (och tradi-
tionell) inre framtidsfråga: hur stor skall Försvarsmakten vara. I framtids-
dokumenten hanterades givetvis omvärldens osäkerhet, men resonemangen 
kring osäkerheten ledde, som jag bedömer det, inte till några centrala och 
bärande tankegångar som kunde peka ut tydliga alternativa utvecklingslin-
jer för världen; i fokus stod fortfarande frågan om vad huvudfienden Ryss-
land skulle göra. Man kunde inte heller finna några djupare spår av andra, 
möjliga eller sannolika, framtida miljöer som Försvarsmakten skulle agera i.  

Genom att osäkerheter i omgivningen behandlas otydligt kom slutsatserna 
gällande Försvarsmaktens beslutsutrymme inte att få någon större spänst. 
Besluten kommer egentligen att handla om vilken storlek försvaret skall ha, i 
mindre grad om hur det skall formas och styras. Jag menar att planeringssub-
jektet inte har använt den potential som finns i framtidsdokumentet för att 
peka ut några tydligt ändrade riktningar för Försvarsmakten i framtiden. 
Enligt min tolkning är det snarare teknikutvecklingen som är dominerande i 
FMI vid diskussionen om Försvarsmaktens framtida utformning – betydligt 
mer än politiken, samhällsutvecklingen eller omvärlden.  
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Försvarsmaktens val att hantera en turbulent och osäker omvärld med 
hjälp av en långsiktig planering som har ettåriga uppdateringar kan bli nå-
got problematisk. En sådan process innebär att man är öppen för föränd-
ringar, men att man samtidigt kan bli starkt påverkad av kortsiktiga tren-
der. Ett annat problem med ettåriga processer är att ”arvet” med stor 
sannolikhet följer med i den långsiktiga planeringen. Att undvika just detta 
var en viktig aspekt vid genomförandet av den första planeringsprocessen 
(FMI 1): man skulle släppa tankarna om hur det såg ut i dagsläget och för-
söka se 20 år framåt i tiden och därefter backa tillbaka till nutid. Alternati-
ven kan, måhända något överdrivet, sägas vara att göra en studie på 20 års 
sikt eller 20 studier på 1 års sikt.  

Det finns även skäl att fråga sig om det finns andra motiv än de som gi-
vits i dokumenten för att övergå till en årlig process. Ett sådant kan vara att 
det handlar om en resursfråga. Sker en långsiktig planering var femte år 
måste betydande medel tilldelas en sådan process, medan en årligen åter-
kommande process smidigare kan rymmas inom befintliga ekonomiska 
ramar. Ett annat motiv kan vara att ledningen inom Försvarsmakten lättare 
kan hantera inre motsättningar i organisationen (mellan dels cheferna för 
vapenslagen, dels cheferna för de geografiska områdena).

Varför arbetade de analyserade framtidsstudierna inte fullt ut med andra 
möjliga händelseutvecklingar (förutom hoten från Ryssland) och kopplade 
dessa till de nya uppgifter som skulle lösas? En inte alltför djärv hypotes är 
att planeringssubjektet, inom ramen för en lång och stark planeringstradition, 
använde sig av ett liknande tillvägagångssätt som när det ”kalla kriget” var 
en realitet. Det gamla sättet att tänka levde kvar i stor utsträckning trots att 
man mötte en ny omvärld som kännetecknades av osäkerheter och snabba 
förändringar. Man hanterade nya frågeställningar med gamla tankesätt.  

Sammantaget kan man säga att det är en betydande skillnad om en fram-
tidsstudie skall användas för en organisations målsökning eller måluppfyl-
lelse. I ena fallet är intresset riktat mot omvärlden, att undersöka männi-
skors värderingar, medborgarroll, konsumentbeteende och samhällsform. I 
andra fallet är uppmärksamheten mer riktad inåt: vilken form och struktur 
organisationen skall ha i framtiden, och hur man skall lösa de ålagda upp-
gifterna på bästa sätt. I mina fall hade den organisation som använde fram-
tidsstudien i syfte att belysa osäkerheter i omgivningen en större tendens att 
leta efter alternativa mål för sin verksamhet, medan den andra organisatio-
nen som framför allt arbetade med måluppfyllelse använde studien för att 
belysa det egna beslutsutrymmet.
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Framtidsfrågor  
I Ericssons studie fanns både breda anslag och explicita hänvisningar till 
informationssamhället. Samtliga scenarier rörde sig på ett eller annat sätt 
mot en sådan samhällsform, men med skilda hastigheter och olika tonvik-
ter. Det skulle kunna finnas flera motiv för att Ericssons planeringssubjekt 
gjorde en sådan bedömning av samhällsutvecklingen. Det var samtidigt 
uppenbart att denna utveckling skulle gynna Ericsson i flera avseenden. 
Eftersom teknik intar en central roll i diskussionen om informationssamhäl-
let kommer en sådan utveckling att leda till att nya tekniska lösningar och 
produkter kommer att framställas. För Ericsson, som ett stort företag inom 
IKT-branschen, finns stora möjligheter att agera på en sådan marknad. Att 
sälja teknik var en huvuduppgift för organisationen och en central framtids-
fråga var vilka typer av teknik som kommer att sälja mest i framtiden. I 
detta sammanhang skulle man även kunna se Ericsson som en aktör som 
vill driva utvecklingen (retoriskt och tekniskt) mot ett informationssamhäl-
le. Å andra sidan finns tydliga tecken i studien som visar att teknik alltid 
kommer att utvecklas och användas, oberoende av samhällsform.  

I Försvarsmaktens studie kan man utläsa att informationssamhället (IT-
samhället) på ett naturligt sätt kommer att efterträda industrisamhället. I 
detta sammanhang ser man även en tydlig parallell mellan informations-
samhället och diskussionen om RMA-konceptet. Likheten mellan dessa två 
fenomen är i flera avseenden slående. Det gäller i huvudsak uppfattningen 
om teknikens och informationens ökade betydelse samt idéer om att dessa 
på ett genomgripande sätt kommer att påverka samhället och organisatio-
ner. I försvarets fall rör det sig om en revolution i det militära tänkandet. I 
RMA betonas således informationens roll och teknikens betydelse (framför 
allt IT) i det framtida kriget och för Försvarsmaktens framtida utformning. 
Dessa idéer ställs mot en traditionell uppfattning av försvarets form och 
innehåll som grundar sig på ”kulor, krut och kanoner”. Mot denna bak-
grund kan man fråga sig om RMA är ett väl belagt koncept baserat på seri-
ösa studier eller om det är en idé starkt präglad av modetrender? I detta 
sammanhang skulle man även kunna fråga sig vilken roll den amerikanske 
amiralen Owen hade i förhållande till planeringssubjektet? Oberoende av 
svaren på dessa frågar – och att man kan skönja en tydlig ”amerikanise-
ring” i det militära tänkandet och att RMA införts som en betydande 
aspekt inom försvarets planering – kan man fortfarande i FMI se tydliga 
spår av eftersläpande värderingar (samma gamla krig) och av metodik som i 
stor utsträckning är anpassad för gårdagens problem.  

Antaganden om globalisering och ökad internationalisering var närvaran-
de i båda studierna. Att denna aspekt var viktig för Ericsson är ingen över-
raskning. Det är ett internationellt företag med en lång tradition av att befin-
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na sig i och agera i flera världsdelar. Samtidigt är det intressant att plane-
ringssubjekt, trots Ericssons långa och framgångsrika tradition av att göra 
affärer med statliga monopol, i studien menade att politisk styrning och re-
glering av telekommunikationsmarknaden utgör hinder för god kvalitet och 
en expansiv ekonomisk utveckling. I den motsättning mellan politiken och 
ekonomin som kan utläsas i materialet bör man vara uppmärksam på att 
Ericsson är en aktör som starkt betonar fördelarna med en fri marknad.  

Försvarsmakten behandlade också globalisering, men på ett något ony-
anserat sätt. Denna aspekt berörde framför allt det ekonomiska området 
och nationalstatens minskade betydelse. Återigen kan man konstatera att 
det rörde sig om ett utfall och att det inte påverkade framtidsbildens varia-
tioner i någon större utsträckning. Mitt intryck är att globalisering inte är 
av något större intresse för Försvarsmakten, utan den nämns närmast plikt-
skyldigt som ett bevis för att man ”hänger” med i samtidsdebatten.  

Den sista framtidsfrågan risk och hållbar utveckling fick förhållandevis 
litet utrymme i framtidsstudierna. Det mest förvånande var att hållbar ut-
veckling inte ens nämndes i det empiriska materialet. Orsakerna till detta 
kan vara flera. En är att man inom organisationerna inte bedömer den som 
en viktig framtidsfråga eller att den berör dess verksamhet, en annan orsak 
kan vara att man inte är medveten om den, men detta verkar osannolikt. 
För Ericssons vidkommande kan deras verksamhet och produkter bidra till 
att samhället konsumtions- och produktionsmönster vidmakthålls eller till 
och med försämras utifrån idéer om hållbar utveckling. När det gäller Erics-
sons studie är det mitt tydliga intryck att det finns ett grundläggande anta-
gande som säger att oberoende av vilka risker som finns i samhället eller om 
hållbar utveckling antas vara av avgörande betydelse för världens framtid så 
kommer det ändå att finnas behov av IKT i olika former. Däremot visade 
Försvarsmaktens studie en betydande insikt gällande hot och risker. En 
förklaring till denna kan vara att dessa utgör centrala framtidsfrågor och 
ingår som ett normalt element i den långsiktiga planeringen samt att För-
svarsmakten har haft en lång tradition att göra sådana bedömningar, även 
om de då framför allt har utgått från det sovjetiska hotet. En annan orsak 
till att hållbar utveckling inte nämns i Försvarsmaktens studie kan vara att 
andra organisationer inom totalförsvarets ram arbetar med den. Men obe-
roende detta borde denna aspekt, om den av planeringssubjektet bedömts 
som betydelsefull för en framtida händelseutveckling, på något sätt behand-
lats i studien.  
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Grundläggande antaganden

Samhällssyn 
Båda studierna arbetade med samhällssynen med en påtaglig medvetenhet. I 
Ericssons studie fanns det tre tydliga bilder av framtiden. Dessa skiljde sig 
på ett tydligt sätt från varandra i allmänhet och i teknikanvändning i syn-
nerhet. Samhällssynen utgjorde en central faktor för att kunna urskilja vil-
ken typ av teknik som skulle vara dominerande i respektive framtidsbild. 
Detta besvarade även en viktig inre framtidsfråga som Ericsson hade. Något 
annorlunda uttryckt: oberoende av vilken grundläggande karaktär som 
präglar samhället i de olika framtidsbilderna finns det alltid någon teknik 
som kommer att kunna säljas.

Försvarsmakten har haft en lång planeringstradition som arbetat med att 
bedöma hotbilder som framför allt ansågs kom från Sovjetunionen. Grund-
tanken i denna planering har till stor del levt kvar efter det ”kalla krigets” 
slut: variationerna inom den framtidsbild som utvecklades i FMI var kopp-
lade till bedömningen av Rysslands utveckling, inte olika syn på samhällets 
grundläggande karaktär eller nya arenor för t.ex. internationella insatser. 
En bidragande orsak till att detta tankesätt levde kvar kan vara att en av 
Försvarsmaktens stora framtidsfrågor, storleken på organisationen, varit 
styrande i framtidsstudierna. Att man inte i större utsträckning laborerade 
med olika samhällsbilder kan vara att man inte tidigare haft någon utveck-
lad tradition att systematiskt arbeta med bedömningar av samhällets grund-
läggande karaktär och alternativa samhällsutvecklingar.  

Båda studierna visade en klar medvetenhet om systemiskhet, vilket före-
kommer från internationell nivå till organisationsnivå. Men ingendera av 
dem uppmärksammade problemen med samhällets systemiskhet. Skälen till 
detta skulle kunna vara att de såg denna aspekt som mindre viktig, att den 
inte kommer att påverka organisationens framtida verksamhet eller att det 
kan vara svårt att förstå och begripa samhällets komplexitet. I Ericssons fall 
kan det till och med vara så att deras produkter kan bidra till att öka sam-
hällets systemiskhet och att man därför undviker frågan. Men den troliga 
orsaken är att det inte finns någon större tradition inom respektive plane-
ringskultur att diskutera och problematisera samhällets systemiskhet.  

Människosyn 
Jag har konstaterat tidigare att båda studiernas syn på människans natur 
och handlingar i regel är situations- och kontextberoende. Det framgick inte 
på ett tydligt sätt varför människor inom vissa områden eller situationer 
antogs vara aktiva och styrda av en inre motivation medan de i andra är 
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passiva och styrs av yttre förhållanden. Man kunde inte heller klart utröna 
vilka motiv som låg till grund för människors handlingar.

Ericssons studie hade, trots att det inte fanns någon större precisering el-
ler problematisering, en central grundtanke kring människans natur och 
handlingar: alla människor är potentiella konsumenter; det är inte en fråga 
om människan kommer att använda teknik, utan vilken typ. Hur tungt 
denna teknikkonsumentroll väger gentemot andra aspekter (som miljöenga-
gemang) varieras dock mellan de olika framtidsbilderna.  

Att människosynen i viss mån var oprecis i Försvarsmaktens studie blir 
enligt min mening särskilt besvärande när en av de nya huvuduppgifterna 
(internationella insatser) diskuterades. Sådana insatser kan inte enbart ka-
rakteriseras som traditionella militära operationer där syftet är att vinna en 
militär konflikt, utan innehåller andra faktorer som man måste ta hänsyn 
till. En viktig sådan är att militära förband kommer att möta inte bara tra-
ditionella motståndare, utan även mer ”diffusa fiender”, flyktingar och en 
sammansatt civilbefolkning. Därför är det anmärkningsvärt att man i fram-
tidsstudierna inte nyanserat och fördjupat synen på människan. Människo-
synen gav inte mycket utslag i det empiriska materialet, men det borde en-
ligt min uppfattning ha gjort det, inte minst på den sistnämnda punkten.  

En anledning till denna något oproblematiserade människosyn överlevt 
är troligen att planeringssubjektet arbetat efter ett tankemönster och en 
planeringstradition som utvecklats för att hantera den bipolära maktstruk-
turen i det internationella säkerhetspolitiska systemet. Inom denna tradition 
var det lätt att föreställa sig att man i en krissituation eller fullt utvecklad 
väpnad konflikt ansåg människor som kom från nationer som ingick i mili-
täralliansen Warszawapakten som fiender (och onda) men att människor 
som kom från Sverige och västvärlden var vänner (och goda). Men problem 
uppstår när de nya uppgifter som Försvarsmakten skulle lösa inte följer 
detta traditionella mönster av mellanstatliga väpnade konflikter. Det tradi-
tionella synsättet inom planeringen hade inte uppmärksammat behovet av 
en mer genomtänkt bild av människan (inklusive sådana aspekter som 
mänskliga rättigheter, etnisk och religiös identitet och rötterna till aggressivt 
beteende). Man levde till stora delar kvar i ett tankemönster som utvecklats 
för att hantera en äldre situation, när det snarare krävdes ett synsätt som 
motsvarade de faktiska förhållandena i en ny kontext. En konsekvens av att 
en sådan människosyn lever kvar kan vara att Försvarsmakten i sin plane-
ring får en begränsad förståelse för hur man skall förebygga och agera i 
framtida situationer när människor från det ”civila samhället” utgör viktiga 
inslag i internationella insatser.  
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Tekniksyn  
Att undersöka antaganden om teknik har överlag gett ett bra utslag i mate-
rialet. I båda studierna spelade tekniken en stor roll men de var också ut-
formade så att man oftast kunde genomskåda hur de tänkte. Bland annat 
ger frågorna om teknikens utveckling och styrning många intressanta be-
sked kring frågan om planeringssubjekten anser sig själva kunna påverka 
teknikutvecklingen eller om man är i händerna på ”utvecklingen”.  

Första intrycket av Ericssons studie var att den arbetade med denna di-
mension på ett insiktsfullt sätt. Tekniken fick skilda utfall i respektive fram-
tidsbild och tekniken utgjorde ett diskriminerande element i framtidsdoku-
mentet. Men vid en närmare läsning såg man att skillnaden gällde främst 
vilken sorts teknik som kommer att användas mest och vara dominerande i 
respektive framtidsbild. Att det fanns en sådan homogen och ganska okom-
plicerad syn på teknik i studien kan ha flera förklaringar. En är att det 
fanns en tradition inom företaget (och överlag inom branschen) att man inte 
skall problematisera eller intellektualisera alltför mycket – det tjänar man 
inte pengar på. Att leverera och sälja teknik får högre prioritet än att skriva 
och reflektera över teknikens negativa konsekvenser, dess styrbarhet eller 
metafysik. Detta kan även vara ett av skälen till att framtidsbilderna i studi-
en är korta och koncisa. En annan förklaring till att en ganska onyanserad 
syn på teknik förekommer i studien är att Ericsson är en tekniktung organi-
sation som fokuserar mer på teknik än undersöker konsumenternas och 
kundernas behov. En konsekvens av denna något enkla tekniksyn kan vara 
att man i planeringen får en begränsad förståelse för teknikens användning 
och konsekvenser och som ett led i detta konsumenters och kunders upp-
fattning och värdering av teknik.  

Försvarsmaktens planeringssubjekt visade också en relativt oproblematisk 
syn på teknik. En orsak till detta intryck kan vara att man diskuterar, väljer 
och bestämmer sig för vilken teknik som kommer att utvecklas i framtiden, 
innan den läggs in i framtidsdokumenten. En betydande del av teknikdiskus-
sionen förläggs även till Försvarsmaktens strategi för Forskning och Teknik-
utveckling. FoT, (1997). Man kan också konstatera att, trots betydande an-
strängningar att diskutera omvärldsförändringar och politiska aspekter, så 
kommer studien ändå att till slut framstå som relativt hårt teknikstyrd. Man 
får uppfattningen att man kan välja mellan olika vapentekniker, men med IT 
måste man bara ”hänga” med i utvecklingen, utan att kunna välja.  

En viktig tanke med de neddragningar som Försvarsmakten skulle göra 
på kort sikt var att använda återstående resurser för att skapa en ny form 
och organisation på längre sikt (intervju med Kihl 2001-08-16). Det är unikt 
att Försvarsmakten i sin konkreta omställningsprocess ”förstör” materiel 
för att på sikt kunna bygga upp någonting nytt. Arvet försvinner i stor om-
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fattning. Idén påminner starkt om det som Schumpeter (1943) kallar för 
kreativ förstörelse, man förstör fungerande teknik till förmån för den som 
kommer att utvecklas och vara effektiv i framtiden. Men detta sätt att tänka 
är en risktagning från planeringssubjektet eftersom det inte finns någon 
garanti att statsmakten i framtiden är intresserad av att skjuta till de resur-
ser som möjliggör en sådan omdaning. Det bör även noteras att denna tan-
ke, framför allt det senare ledet om uppbyggnad, visserligen formulerades 
av planeringssubjektet men har inte fått något tydligt fäste i de framtidsdo-
kument som analyserats i detta arbete. 

7.3  Att tänka på vid produktion av framtidsstudier 
för stora organisationer 

Om syftet igen 
Inom framtidsstudiebranschen har flertalet författare betonat vikten av att 
utveckla bättre metoder för att höja kvaliteten på framtidstudierna. Detta är 
förståndigt.

Men att enbart fokusera på metoder, när man skall genomföra en fram-
tidsstudie, är kanske inte det viktigaste. En ökad teoretisk medvetenhet i 
innehållsfrågorna har sannolikt större betydelse än den ”rätta” metoden när 
det gäller att öka framtidsstudiernas kvalitet. Som ett led i detta vill jag med 
denna undersökning visa att man borde skapa en större medvetenhet om 
vilka grundläggande antaganden man har, eller bör ha, i en framtidsstudie.

De framtidsdokument som analyserats i detta arbete är professionella 
produkter, och uppvisar som sådana såväl förtjänster som brister. Jag är 
fortfarande övertygad om att kvaliteten skulle kunna höjas betydligt om 
denna typ av framtiddokument gjordes med större transparens och medve-
tenhet när det gäller de grundläggande antaganden som ligger till grund för 
framtidsbilderna. Den analysmodell som jag har utvecklat i denna avhand-
ling, vilken har en tydlig teoretisk förankring, bör även användas som stöd 
för att producera framtidsbilder och kan spela en positiv roll för kunskaps-
bildningen hos de personer som skall beställa och utföra framtidsstudier till 
stöd för planering.  

Mellan bedömning och beskrivning 
Det övergripande syftet med avhandlingen, som jag påmint om här ovan, är 
ju normativt: att bidra till i någon mening ”bättre” framtidsstudier. Meto-
den i mitt forskningsarbete har dock till största delen varit empirisk: beskri-
vande och analyserande. Jag har inte haft som huvudavsikt att ”betygsätta” 
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de studerade arbetena utifrån hur väl de hanterar sådana aspekter som tyd-
lig arkitektur, observans på framtidsfrågor eller tydlighet och medvetenhet 
om grundläggande samhällsvetenskapliga kategorier.  

Som läsaren redan sett, är det dock inte möjligt att hålla slutsatserna rent 
beskrivande. Det ligger i hela denna undersöknings natur att det finns ett 
normativt element: en värderande bedömning. Det är också möjligt att läsa 
en del av mina slutsatser som om den ena organisationen skulle ha ett bättre 
framtidsarbete än den andra (en värderande komparation). Exempelvis har 
jag noterat att Försvarsmakten till stora delar fokuserar gamla problem 
(bl.a. hotet från Ryssland) och inte har någon stor spännvidd i sin om-
världsbeskrivning, medan Ericsson arbetar mycket konsekvent och öppet 
med olika alternativ. Jag ber inte om ursäkt för dessa värderande och jäm-
förande inslag men vill kommentera problematiken på två punkter.  

För det första bör organisationer som utför upprepade framtidsstudier 
(alltså bland annat de två som jag undersökt) successivt kunna bygga upp 
medvetenhet och större observans på de aspekter som jag lyft fram. Iaktta-
gelser av den typ som denna avhandling innehåller bör kunna arbetas in i 
planeringstraditionen. En intern utvärdering av kommande framtidsstudie-
arbete blir möjlig. 

Den andra och svårare frågan är om de aspekter som bearbetats i min 
undersökning skulle kunna mer generellt översättas till föreskrifter, i form 
av en checklista eller till och med en manual att användas i stora organisa-
tioners framtidsarbete? Kan den efterklokhet som en empirisk studie skapar 
översättas till intellektuell framförhållning? Jag skulle inte betrakta en så-
dan utveckling som helt orealistisk, men har givetvis inga möjligheter att 
inom ramen för detta arbete visa hur en sådan skulle se ut. För att åstad-
komma god kvalitet och allmän användbarhet skulle mer empiriskt arbete, 
inom varierade områden, behöva utföras – detta inte minst för att olika 
organisationer trots allt har väldigt olika egenskaper och planeringsförut-
sättningar, en fråga som jag kommenterar i nästa avsnitt. 

Organisationer är olika 
I ovanstående resonemang har jag inte gjort någon skillnad på de två stora 
organisationer jag studerat och andra, tänkbara planeringsobjekt inom ka-
tegorin stora organisationer. Det är avsiktligt: jag känner mig övertygad om 
att en uppmärksamhet på de frågor som mejslats ut i detta arbete skulle 
vara av stort värde, framför allt i uppbyggnaden men också i efter-analyser, 
i arbetet med framtidsstudier för stora organisationer. 

Exempel på andra stora organisationer som i princip skulle ha nytta av 
systematiska framtidsstudier, förutom organisationer inom de områden som 
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detta arbete behandlat, kan vara företag inom den finansiella sektorn, före-
tag inom infrastrukturella områden, förvaltande ämbetsverk, och sådana, 
delvis decentraliserade, organisationer som skolan eller vägväsendet.  

De flesta av dessa har en svagare planerings- och framtidsstudietradition 
än de som jag studerat. Därför torde man utan reservationer kunna re-
kommendera att de söker stöd i andras erfarenheter. Det är onödigt att 
ständigt uppfinna hjulet på nytt. Jag tänker givetvis då inte bara på specifi-
ka metoder, utan också på de aspekter som jag betonat i detta arbete.  

Om man skulle vilja genomföra en analys av utförda framtidsstudier (al-
ternativt förbereda genomförandet av sådana studier, t.ex. genom föreskrif-
ter eller en manual) inom några av de andra organisationer som nämndes 
ovan bör man enligt min mening inte bara ta allmän lärdom av mina erfa-
renheter, utan också avpassa djupet och finmaskigheten till den organisa-
tion man avser att studera.

Jag har ovan, i min egen värdering av det genomförda arbetet, noterat 
att de två organisationer vars framtidsstudier jag studerat är tekniktunga. 
De skulle därför sannolikt ”tålt” en mer finmaskig och noggrann analys av 
tekniksynen, t.ex. vägledd av några modernare teknikteorier. Å andra sidan 
framstår nivån vad gäller samhällssyn och människosyn som rimligt avvägd, 
i stora drag.  

För andra tekniktunga organisationer, t.ex. vägväsendet, torde det som 
sagts i föregående stycke – en förstärkt uppmärksamhet på tekniksynen – ha 
giltighet. För flera av de andra exemplen kan tyngdpunkten behöva placeras 
annorlunda. För exempelvis skolväsendet torde en skärpt uppmärksamhet 
på människosyn, liksom antaganden om systemets relation till samhällsut-
vecklingen i stort, vara mer centrala än tekniksynen. För organisationer 
med starkt beroende av marknadsekonomin kan spänningen mellan männi-
skosyn och samhällssyn (bl.a. kapitalismens inbyggda motsättningar) vara 
viktiga att analysera relativt noga, liksom framtidsfrågan globalisering. 
Andra exempel ger andra utslag. Jag ser alltså en potential för många olika 
organisationers framtidsarbete i den typ av analys som jag har inlett i denna 
avhandling, men vill inte att det skall tolkas så att jag förespråkar en meka-
nisk eller schablonmässig tillämpning av mitt analysschema. 

7.4  Epilog 
Här skall redovisas några iakttagelser om hur framtidsstudierna togs emot och 
användes inom de båda organisationerna. Detta skall i första hand ses som en 
fortsättning, en form av efterskrift, till de beskrivningar av studiernas bak-
grund och framväxt som gavs i avsnitt 5.1 och avsnitt 6.1. Att värdera studi-
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ernas betydelse i verkligheten är en synnerligen omfattande uppgift som inte 
ryms inom ramen för denna bok, utöver de korta antydningarna i det följande.  

Ericsson
De framtidsdokument som Ericsson producerade har använts på flera sätt i 
verksamheten. I första hand har det bidragit med ”input” och diskussions-
underlag till Ericssons interna strategiska arbete, ESP, på koncernnivå (in-
tervju med Wennerholm 2001-04-25). Scenarierna har även preciserats och 
används som grundstomme för att belysa alternativa utvecklingsvägar inom 
vissa affärsområdens långsiktiga planering (intervju med Wennerholm 
2001-04-25).

För det andra tillfredsställde scenarierna behovet av en övergripande ram 
för att hantera de förändrade omvärldsförhållanden och den osäkerhet som 
många marknadsaktörer upplevde inför framtiden (intervju med Wenner-
holm 2001-04-25). Marknadens och kundernas positiva reaktioner på sce-
narierna medförde att de fick en stor spridning externt; i en större omfatt-
ning än vad som planerades eller förväntades. Framtidsbildernas genom-
slagskraft inom branschen ledde även till att de kunde användas i betydande 
omfattning i marknadskommunikationen (intervjuer med Wennerholm 
2001-04-25 och Grabe 2001-09-12).

Enligt Wennerholm (intervju 2001-04-25) ville man även att den scena-
riobaserade planeringen skulle leda till att Ericsson blev den organisation 
inom branschen som marknaden ansåg vara bäst i världen på att hantera 
framtidsfrågor. Man skulle skapa en ställning på marknaden som innebar 
att om aktörer ville veta någonting om framtiden inom telekommunika-
tionsbranschen skulle de vända sig till Ericsson.  

För det tredje gav framtidsdokumentet, framför allt scenarierna, koncer-
nen ett gemensamt språk för att tala om framtiden i telekommunikations-
branschen, menar Grabe (intervju 2001-09-12). Nu kunde personer på olika 
nivåer inom företaget förstå och sätta in enstaka händelser i en tydlig och 
överordnad referensram som var gemensam för hela organisationen, på ett 
sätt som inte kunde göras tidigare. En bidragande orsak till det stora inter-
na intresset var den omfattande externa uppmärksamhet som scenarierna 
fick av kunder och marknad (intervju med Wennerholm 2001-04-25).

För det fjärde använde man framtidsdokumentet inom Ericssons ledar-
skapsutbildningar. Syftet var att skapa en ökad förståelse för den osäkerhet 
som präglade framtiden och vilken inverkan en sådan oförutsägbarhet får 
på den strategiska planeringen (intervju med Wennerholm 2001-04-25). Det 
viktigaste moment som lyftes fram var metodiken bakom scenariobaserad 
planering och innehållet i scenarierna.  
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En annan tydlig effekt av projektet var att Ericsson skapade ett (delvis) 
nytt scenarioarbete som presenterades under våren 2001 och som gick un-
der namnet ”2010”. 1 En ny avdelning, ”Ericsson Foresight”, växte fram 
med syfte att arbete med omvärldsförändringar på lång sikt för hela kon-
cernen, men den lades ner i början på 2000-talet.2

Under projektets genomförande och användning uppstod ett flertal svå-
righeter. Ett av problemen i projektets slutfas var enligt Eklundh (intervju 
2001-08-09), Grabe (intervju 2001-09-12) och Wennerholm (intervju 2001-
04-25) att få förståelse för delar av framtidsdokumentets innehåll från kon-
cernledning, styrelse och affärsområdeschefer. En stor del av kritiken lades 
fram på ett EET-möte som genomfördes i Södertuna på våren 1996 (se Ås-
gård och Ellgren 2000). De främsta invändningarna riktades mot hur de 
dåvarande lönsamma verksamheterna inom Ericsson skulle komma att ut-
vecklas i de olika framtidsbilderna (intervju med Wennerholm 2001-04-25).

Den främsta orsaken till att denna kritik utvecklades, menar såväl Grabe 
(intervju 2001-09-12) som Wennerholm (intervju 2001-04-25), var att den 
högsta ledningen för Ericsson inte deltog under stora delar av projektets 
genomförande, utan endast var med i början och i slutet av processen. Gra-
be (intervju 2001-09-12) och Wennerholm (intervju 2001-04-24) anser att 
det är under processens gång man lär sig att tänka på ett nytt sätt vilket 
ökar förståelsen för hur alternativa framtider kan utvecklas och som påver-
kar förhållningssättet till såväl framtid som samtid. Vad som hände på Sö-
dertuna var att två tankesätt, med grund i skilda tidsperspektiv, ställdes mot 
varandra. De som producerade framtidsdokumentet tänkte på långsiktiga 
utvecklingsmöjligheter och vad som kunde vara lönsam verksamhet 10 år 
framåt i tiden samtidigt som kritikerna hade ett mer kortsiktigt och opera-
tivt förhållningssätt som innebar att de – även för ett något längre tidsper-

                                                 
1 Scenarioarbetet för ”2010” genomfördes på mycket kort tid och enligt Wen-

nerholm (intervju 2001-04-25) kunde man därför inte fullt ut tillgodogöra 
sig den kunskapserfarenhet som byggdes upp under arbete med ”2005”.
Värdet av scenarioarbetet ”2010” ligger enligt Wennerholm (intervju 2001-
04-25) främst i att det beskriver ett antal olika utvecklingsmodeller vad gäll-
er förändringar i industristruktur, affärsmodeller och innovation och hur ak-
törer kan förhålla sig till maktspelet på en konkurrensutsatt marknad. Där-
för kan de fyra scenarierna i ”2010” förekomma parallellt.  

2 Ett skäl för att inrätta ”Ericsson Foresight” var en ökad insikt att framsyn 
behövs och det stod klart för VD, Kurt Hellström, att olika typer av fram-
tidsbilder skulle vara nödvändiga som stöd vid ”kniviga” beslut (intervju 
med Wennerholm 2001-04-25). Ett annat motiv var att det behövdes en 
motvikt till de mera ensidigt tekniska framtidsbilderna.  
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spektiv – helt utgick från Ericssons dåvarande lönsamma verksamheter (in-
tervjuer med Wennerholm 2001-04-25 och Grabe 2001-09-12).

Eklundh (intervju 2001-08-09) betonar att en svårighet med projektet var 
att det strategiska problem som scenarierna skulle lösa var otydligt formule-
rat. Var det en koncernstrategi eller en strategi för ett enskilt affärsområde? 
Projektet hamnade mitt emellan koncernaspekten, Ericsson som företag i 
den framtida telekommunikationsbranschen, och de enskilda affärsdrivande 
enheternas behov av omvärldsbeskrivningar.  

Ytterligare ett problem med projektet, menar Bernt Ericsson (intervju 
2001-08-02), var att man inte efterlämnade vare sig en process som föränd-
rade den strategiska planeringen eller en systematisk dokumentation om hur 
man genomförde hela processen, t.ex. hur man letade information, hur man 
konstruerade scenarierna och hur man gick från scenarier till konkreta af-
färsplaner som efterföljare skulle kunna använda.

Den långsiktiga planering som skapades i projekt 2005 tycks inte ha fått 
något större genomslag i Ericssons koncernplanering. Mot denna bakgrund 
kan man fråga sig om affärsområdena har bibehållit sin maktposition? Det 
bör även i sammanhanget betonas att Ericssons verkliga brytningstid (IT-
bubblan som sprack) kom ett par år efter studien. 

Försvarsmakten
Strategiavdelningen på Högkvarteret har ansvaret för att utveckla För-
svarsmakten på lång sikt. Beroende på makt- och ansvarsförhållanden inom 
och utom Försvarsmakten blev målgrupperna för innehållet i den nya lång-
siktiga planeringen den högsta militära och politiska ledningen (intervju 
med Kihl 2001-08-16). Sedan ÖB ansett att Försvarsmakten behövde en ny 
inriktning och utformning godkände han innehållet FMI 1. Därmed blev 
innehållen i FMI-rapporterna myndighetens officiella syn (intervju med 
Moore 2001-08-22).

Perspektivplaneringen är en process i flera steg och med flera rapporter 
(intervju med Kihl 2001-08-16). En avsikt med det första dokumentet (FMI 
1) var att ändra människors tankar kring en ny inriktning av Försvarsmak-
ten (intervju med Kihl 2001-08-16). Det blev framför allt en stor extern 
efterfrågan på den första rapporten, vilket i sin tur skapade ett internt in-
tresse (intervju med Kihl 2001-08-16). Efter FMI 1 undersökte man inom 
strategiavdelningen vilket koncept Försvarsmakten skulle ha för att kunna 
möta de förändrade omvärldsförhållandena, lösa de nya uppgifter etc. som 
man beskrev i FB 96 (intervju med Kihl 2001-08-16).

I FB 96 (proposition 1995/96:12 och 1996/97:4) hade man egentligen po-
litiskt ändrat inriktning för Försvarsmaktens uppgifter, t.ex. att en av hu-
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vuduppgifterna skulle vara internationella insatser. Men detta tog sig inte i 
uttryck i någon större förändring av den militära organisationens form och 
innehåll (intervju med Kihl 2001-08-16). Den konkreta politiska föränd-
ringen kom i och med FB 99 (proposition 1999/2000:30) då politikerna 
beslutade om ny riktning för Försvarsmakten. De två första rapporterna, 
FMI 1 och FMI 2, låg bl.a. till grund för förändringen av försvaret, men det 
var framför allt FMI 3 som till stor del pekade ut vilken riktning och ut-
formning en ny Försvarsmakt skulle kunna ha (intervjuer med Kihl 2001-
08-16 och Moore 2001-08-22). Intresset för perspektivplaneringen ökade 
från FMI 1 till FMI 3.

Beträffande Försvarsmaktens nya inriktning konstaterades i en studie, 
som genomfördes av det amerikanska företaget SAIC (Science Applications 
International Corporation) på uppdrag av Försvarsmakten, att RMA-
konceptet skulle kunna utgöra grunden för det svenska försvarets framtida 
utveckling. Strategiavdelningen ansåg att detta skulle vara ett trovärdigt 
koncept för en ny inriktning av Försvarsmakten (FMI 3, underbilaga 1)
(intervju med Kihl 2001-08-16). Bedömningen som gjordes var att För-
svarsmakten skulle ha 30 % av RMA-konceptets kapacitet 2005, 50 % 
2010 och 100 % 2020. Efter det att strategiavdelningen presenterat hela 
arbetet för ÖB beslutade han att RMA-konceptet skulle utgöra en av grun-
derna för Försvarsmaktens nya inriktning (intervju med Kihl 2001-08-16).
Denna fastställdes sedermera av regering och riksdag (proposition 2001/02:
10, s. 129).

Problemet var hur Försvarsmakten skulle hantera en sådan omställning 
inom de gällande budgetramarna (intervjuer med Kihl 2001-08-16 och Mo-
ore 2001-08-22). Man tittade då 10 år fram i tiden och bestämde att det 
som inte är modernt efter 2010 borde avvecklas omedelbart. De pengar som 
då frigörs avsätts till forskning och utveckling. Möjligheten att lösa vissa 
militära uppgifter, t.ex. en invasion, går då ner dramatiskt på kort sikt, men 
med tanke på den låga hotnivån mot Sverige i ett 10-års perspektiv bedöm-
des det som en lämplig tidpunkt (intervjuer med Kihl 2001-08-16 och Moo-
re 2001-08-22).

I arbetet med att förankra innehållet i den nya inriktningen upplevde 
strategiavdelningen två svårigheter (intervjuer med Kihl 2001-08-16 och 
Moore 2001-08-22). Den första var att man inte lyckades övertyga hela den 
militära ledningen. Det utvecklades en oenighet mellan personer som ville 
bevara den traditionella militära strukturen och de som ville skapa en ny 
militär inriktning och utformning. Flertalet inom organisationen menade att 
tanken var god att ta bort de delar som är omoderna om 10 år, men ansåg 
att det inte var aktuellt att ta bort deras egen enhet. Den andra svårigheten 
var att idéerna i den nya inriktningen inte förankrades på de lägre nivåerna 
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i organisationen. Skälet till det sistnämnda, menar Kihl (intervju 2001-08-
16), kan vara att de lägre nivåerna är sysselsatta med att utbilda dagens 
soldater och krigsförband och är inte i sin dagliga verksamhet involverade i 
vilken utformning Försvarsmakten skall ha om 15-20 år. För att möta dessa 
svårigheter anser Moore (intervju 2001-08-22) att man vid en stor organisa-
torisk förändring bör ta med de informationsstrategiska resurserna (t.ex. 
informationsavdelningen) från början och låta dem arbeta kontinuerligt 
under hela processen. 

Fortsatta idéer avseende omriktning av Försvarsmakten kommer genom 
årliga perspektivplaneringsrapporter från strategiavdelningen: Försvars-
maktsidé och målbild. Rapport 4. Årsrapport från Perspektivplaneringen 
1999-2000 och Försvarsmaktsidé och målbild. Rapport 5. Årsrapport från 
perspektivplaneringen 2000-01. Omdaningen av Försvarsmakten har fort-
satt genom politiska beslut i bl.a. regeringspropositionerna Det nya försva-
ret (proposition 1999/2000:30) och Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 
(proposition 2001/02:10). I anslutning till detta har det även publicerats ett 
flertal skrifter från Försvarsmakten och rapporter i framför allt Försvarsbe-
redningens regi som behandlat Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. För-
svarsmaktens brytningstid, att hotet från öst försvann, inträffade före den 
analyserade studien. Men anpassningen till den nya situationen pågår fort-
farande, under stor offentlig uppmärksamhet, hösten 2004.
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SUMMARY  

This dissertation is about the future. Written texts are one of many means 
people use to orient themselves towards the future. The motives underlying 
such texts may differ, but all of them try to relate present reality to the real-
ity that may be on the way. In some instances, the dominant interest is to 
make room for creativity and to enhance capacity to create and choose the 
future; in other cases, the authors are attempting to shrink their uncertainty. 

Futures studies occur in a range of contexts in society, in which there is 
found a possibility that future scenarios can ”lock in” the future. This may 
happen when beliefs about what future society will be like become estab-
lished in various contexts. But it may also come about through actions – the 
use of natural resources and the construction of society in terms of asphalt, 
steel and concrete. People’s beliefs about the future will affect their actions 
in “the now” and the consequences of those actions may lead to major 
changes for society and the natural world. Science and research are thus 
duty bound to form a habit of relating to various future scenarios, to criti-
cally analysing them, studying their construction, laying bare fundamental 
assumptions and showing how they relate to contemporary debate. 

Work of that nature may also lead to a flowering of knowledge and con-
tribute to elevating the quality process in futures studies. Several authors in 
the futures studies field have in their efforts to improve quality argued that 
better methods must be developed, which makes sense. But the fundamental 
assumptions upon which the studies are based are more important. Increasing 
theoretical awareness in the substantive questions is probably more meaning-
ful than using the “right” method when it comes to improving the quality of 
futures studies. Against that backdrop and because research in the field is 
meagre and fragmented, this paper may be considered exploratory. 

Out of the mass of future depictions found in society, in fiction, studies, 
research reports, etc., I have chosen an organised form: futures studies used 
to underpin long-term planning in large organisations.  

In that light, the primary objective of the dissertation was to formulate a 
method or procedure for analysing the futures studies of large organisa-
tions, apply it to two empirical cases and thereafter analyse the method’s 
strengths and weaknesses. The method has three components: analysis of 
the architecture selected for the future study, analysis of how clearly the 
“major” future issues are observed in the material and analysis of how fun-
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damental and general social issues are addressed in the future study. The 
latter refers to views on society, humanity and technology. I will be discuss-
ing the contents of each in greater depth below.  

Instead of applying the method only to a number of “exercise examples” 
I have selected two cases of particular interest. For that reason, the disserta-
tion will be guided by a secondary objective, which entails the systematic 
study of future documents from two large organisations and an attempt to 
clarify motives, orientation, methodology and characteristics in their future 
processes. The cases I have chosen are the Swedish Armed Forces and the 
telecommunications company Ericsson. In the mid-1990s, both organisa-
tions were in a transition period that was strongly characterised by changed 
circumstances in their outside world and which had substantial impact on 
the prerequisites for their organisations.  

The Swedish Armed Forces has a long tradition of incorporating futures 
studies in long-term planning, mainly in response to potential threats from the 
Soviet Union. Those conditions changed drastically around 1990 due to a 
number of historical events including the fall of the Berlin Wall, German re-
unification and the dissolution of the Soviet Union. The traditional threat sce-
nario evaporated and the radically different conditions in the outside world 
meant that the Swedish Armed Forces were facing a historical watershed.  

Ericsson’s planning was for a long time characterised by predictability as 
the company did the majority of its business within the framework of long-
term agreements with state monopolies. This changed drastically after de-
regulation of the telecommunications industry (it was opened to competi-
tion), increased digitalisation and greater convergence among industries (the 
computer industry, telecommunications and media). These changes contrib-
uted strongly to the assessment by Ericsson executives that the organisation 
had entered a transition period.

In order to develop the method used to analyse the empirical material, I 
have discussed and defined a number of concepts and dichotomies within 
the three dimensions: architecture, future issues and assumptions about 
society, technology and humanity.  

I have developed five aspects to explore the architecture chosen for the 
future study. The first studies the number of future scenarios used in the 
study. I call the second aspect the main emphasis, which explores the areas 
or phenomena that the study finds significant and which control its contents 
and orientation. The third is called the discriminating element and it deals 
with the issue of what differentiates the future scenarios. On the one hand, 
this may be a level variation – high and low, large and small – and on the 
other, it may be a structural variation of a more qualitative nature, such as 
the building and structure of societal forms or energy systems. The fourth 
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aspect, heavy tendencies, refers to elements in future documents whose di-
rections of movement have a strong impact on the contents of the future 
scenario. The fifth is called driving forces and refers to an actor or factor 
that drives the movement and affects the development and change in a fu-
ture scenario. 

The second component of the method studies how clearly and by what 
means observation of the “major” future issues is found in the material. 
Out of the mass of future issues found in contemporary debate, I have cho-
sen three: the information society, globalisation and risk and sustainable 
development.

I identify observation of the information society through assumptions 
that show that information and knowledge constitute the key production 
factors in the economy. Thereafter, I look for statements which assert that 
information changes the contents of the work and/or imposes new require-
ments on the labour force. I also ascertain whether one can see a shift in 
employment percentages from industrial jobs to service and information 
jobs. The final aspect I look for in the discussion of the information society 
is the idea that the presence of IT at work, at leisure and in the home is of 
such a nature that it is taking on the role of an engine of social change.  

I study globalisation by finding assumptions in the material that describe 
it as a new and noteworthy phenomenon or as to whether globalisation is a 
matter of an increase in international relations entirely lacking in drama, 
and whether those two beliefs are connected to any positive or negative 
value judgments. I also study the role and function of the nation-state in 
relation to phenomena on the global and international levels, primarily the 
tension between economic globalisation and the nation-state. 

In order to study whether and how risk and sustainable development are 
present in the future documents, I look for assumptions claiming that sub-
stantial risks have been created in society, that they constitute a significant 
problem to society and/or make it vulnerable. I also study whether there are 
any assumptions indicating that social production and consumption pat-
terns are creating problems for the environment and whether any ideas re-
lated to sustainable development are found in the text. 

The third component of the method studies general and fundamental so-
cial issues discernable in the empirical material: assumptions about society, 
humanity and technology. 

I use the conflict and consensus perspective to ascertain whether society’s 
fundamental nature (the societal and social order) is characterised by com-
pulsion, antagonism and conflict or unity, voluntariness and shared values. 
“Society” refers here in part to the international community, incorporating 
international relations, and in part to society within a single state. Assump-
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tions on society’s systemicity are identified by studying expressions of a 
possible multiplicity of dependencies between different parts of one system 
or between different systems and which may lead to significant conse-
quences for people and society. I also study whether the systemicity is de-
scribed as a state of affairs or a process. 

Aimed at exploring the view on humanity that emerges in the empirical 
material, I analyse assumptions on human nature and human actions. In the 
analysis of human nature, I study statements that can be attributed to the 
passive or active perspective. The former asserts that people are controlled 
by external factors and stimuli, while the latter says that people are con-
trolled by their inner will and motivation and that they shape their own 
lives and fates. Assumptions on human actions are interpreted from the 
points of departure of self-interest, special interest or the public interest.  

I employ a number of support points to deepen and study possible con-
nections between the view on society and humanity. A central idea in this 
context is to ascertain whether utilitarianism can lead to realisation of the 
best interest of the public (“the invisible hand”). Another assumption stud-
ied is whether capitalism is making itself unpopular by destroying technol-
ogy that works, even if it would over the long term promote the public 
good (“creative destruction”). A third belief may be that there exist strong 
financial and technical reasons for companies to cooperate, even though 
they exist in a world of struggle and competition (“transaction costs”).  

Two perspectives guided the study of assumptions on the development
and control of technology: is technology regarded as autonomous or do 
people control technology? To support the study of assumptions on the use 
and consequences of technology, I ascertain whether they are regarded as 
positive, negative or ambivalent. The third and final analytical dimension 
has to do with assumptions on the metaphysics of technology and is based 
on four developed perspectives: traditional/antique and natural, tradi-
tional/antique and artificial, modern and artificial, and modern and natural. 

After developing the theoretical and analytical points of departure, I ana-
lysed the futures studies of the Swedish Armed Forces and Ericsson. In that 
connection, my intent was to find out whether the particular analytical 
method (with three components) that I used worked and whether it might 
also be applicable to other organisations’ futures studies.  

The study of the architecture of futures studies was successful. The 
analysis elucidated the material well and shows, for instance, that the Swed-
ish Armed Forces vacillate somewhat in their beliefs as to how many out-
and-out future scenarios they should work with and that both studies had a 
vague understanding of what actually drives development. The model also 
demonstrated certain weaknesses and should be improved with regard to 
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the relationship between main emphases and other fundamental ideas in the 
study and should clarify and define the difference between actor and factor 
in the discussion of driving forces. In Ericsson’s case, futures studies are 
used primarily to shed light on uncertainty in the business environment and 
to search for alternative targets for the organisation, while the Swedish 
Armed Forces worked primarily with goal attainment and used the study 
primarily to illuminate its own latitude for decision.  

The analysis of future issues produced good results in the material. It 
showed that they are appropriate and relevant to illustrate the observance 
the current debate on the future is accorded in the studies. The issue of the 
information society is brought to the fore, discussed and used in a deliberate 
manner in both studies. The issue of globalisation is also found in the stud-
ies, but some uncertainty reigns as to whether or not it is a new phenome-
non. Ideas on risk are found in both studies, but they are not addressed in 
any greater depth and only in passing with reference to high-level debate. 
None of the studies dealt with sustainable development.

The work to find assumptions on the fundamental nature of society 
gained a satisfactory foothold in the material, where one finds clear assump-
tions on conflict and consensus when society is described. How to clearly 
define where the various levels of society begin and end was, however, trou-
bling. My thought was that one should be able to identify one fundamental 
view on the nature of society, but it turned out to be more related to geo-
graphical areas or specific levels. Another problem was that the analysis of 
the view on society is closely related to the view on humanity. As a result, I 
could not discern in the studies whether the causes of conflict and consensus 
could be connected to society or to the individual. The analysis of the sys-
temicity of society produced an acceptable result, in particular with regard to 
limited sub-systems in society. None of the studies, however, paid any atten-
tion to the idea of the systemicity of society as a whole. 

The analysis aimed at discovering what assumptions about humanity 
characterise the material yielded satisfactory results. There were few pro-
nouncements that people are one way or another; the view on human na-
ture and human action is usually situation and context-dependent. The 
analysis also showed that it was not clearly evident why people in certain 
roles and in certain contexts are presumed to be active and in others to be 
passive. Likewise, why people in different roles and contexts act based on 
utilitarian self-interest, special interest or the public interest was not clari-
fied. In this connection, the analysis should be enhanced by deepening and 
defining the assumption that a view on humanity can be discerned in the 
actions of an organisation. Once again, this touches upon the connection 
between the view on society and the view on humanity. The analysis also 
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showed that Ericsson’s study had a somewhat simplified view of people: 
they are all either customers or consumers. The Swedish Armed Forces also 
had a somewhat unproblematic view on humanity. In the new tasks the 
Armed Forces are meant to carry out (such as international missions), they 
will encounter not only customary opponents (where the human being is 
regarded as either friend or enemy), but also less “clear-cut” enemies, refu-
gees and a diverse, complex civilian population, which should have led to a 
more nuanced picture of humanity.

The aspects I developed and used to bridge the distinction between soci-
ety and humanity produced some results in the material. In the Ericsson 
study, ideas on “the invisible hand” and “transaction costs” were found to 
a certain extent, but otherwise the aspects included in this analytical dimen-
sion were insignificant in the material. One reason may be that they were 
vaguely formulated, which can be remedied through more discerning and 
detailed writing.  

The analysis of assumptions on technology worked relatively well. Both 
studies deal with technology in a tangible and deliberate manner, but show 
less observance with regard to the autonomy, consequences and metaphys-
ics of technology. Nevertheless, I believe that both documents’ assumptions 
on technology could be studied on the basis of a more refined analytical 
instrument (based on modern technology theories). Technology plays a 
large role in both studies and there are signs in the material that the organi-
sations are to a certain extent controlled by technology and in the hands of 
unceasing technological development.

In my judgment, the special method developed – to analyse futures stud-
ies performed to underpin long-term planning in large organisations – is of 
the appropriate depth in relation to desired efficiency. This work has shown 
that the analytical method is relevant and adequate to understand and de-
scribe the orientation and contents of futures studies. Therewith, the study 
has generated greater awareness of fundamental assumptions in future stud-
ies that can contribute to enhancing their quality.  

The analytical model developed in this dissertation could be useful in the 
work with futures studies within large organisations. Other actors that 
could benefit substantially from systematic futures studies include public 
administrative agencies, companies in the financial and infrastructure sec-
tors and organisations such as the National Road Administration and the 
education system. Most of those organisations have a weaker tradition of 
planning and futures studies than those I studied. If one of the actors men-
tioned were interested in analysing a performed study or in preparing for 
one, I believe they would be well advised to not only learn from my experi-
ences, but also to adapt the depth and detail of the study to the organisation 
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they intend to study. For other technology-heavy organisations like the Na-
tional Road Administration, greater attention should be focused on the 
view on technology. With respect to the education system, more intense 
observance of the view on humanity and assumptions on the relationship of 
the system to wider social development should be more central than the 
view on technology. Other examples produce other results. There is thus 
potential for the future processes of many organisations to build on the 
knowledge developed in this work, but this should not be interpreted to 
mean that I am advocating a mechanical or standardised application of my 
analytical framework. 



266



267

REFERENSER

Agrell, W. (2000): Fred och fruktan. Sveriges säkerhetspolitiska historia 
1918-2000. Lund: Historisk media.

Alvesson, M., Sköldberg, K. (1994): Tolkning och reflektion. Vetenskapsfi-
losofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur.

Andersen, H. & Kaspersen L. red. (1996): Klassisk och modern samhällste-
ori. Lund: Studentlitteratur.  

Andersson, P. (1987): Telekommunikation förr och nu – Med exempel från 
Östergötland. Linköpings universitet, Tema T: Rapport 4.

Andersson, S., Ingelstam, L. (1979): Planeringens grundproblem. Delrap-
port från projektet Prognoser och politisk framtidsplanering. Sekretaria-
tet för framtidsstudier. Stockholm: LiberFörlag.

Andrén, N. (1996): Maktbalans och alliansfrihet. Svensk utrikespolitik un-
der 1900-talet. Stockholm: Norstedts juridik.

Andrén, N., Möller, Y. (1990): Från Undén till Palme. Svensk utrikespolitik 
efter andra världskriget. Stockholm: Norstedts Förlag.  

Andrén, N., Schwarz, B. (1974): Framtidsvisioner i långsiktig planering.
Stockholm: Centralförbundet Folk och Försvar.  

Ang, J., Chua, J. (1979): ”Long Range Planning in Large United States Cor-
porations – A Survey”, Long Range Planning, Vol. 12, No. 2, pp. 99-102.

Asplund, J. (1979): Teorier om framtiden. Stockholm: LiberFörlag. 
Bacon, F. (1995/1627): Det nya Atlantis. Stockholm: Carlsson Bokförlag.  
Barbour, I. (1993): Ethics in an age of technology. New York: Harper-

Collins.
Beck, U. (1992): Risk Society. Towards a New Modernity. London: Sage 

Publications
Beckman. S. (1995): ”En ny världsbildande teknik” i Karlsson, M., Stures-

son, L. red. Världens största maskin. Människan och det globala tele-
kommunikationssystemet, sid. 256-283. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Bell, D. (1999/1973): The Coming of the Post-Industrial Society. New York: 
Basic Books. 

Bell, W. (1997): Foundations of Futures Studies. Human Science for a New 
Era. Volume 1. History, Purposes, and Knowledge. New Brunswick, 
New Jersey: Transaction Publishers.  

Bell, W. (1998): Foundations of Futures Studies. Human Science for a New 
Era. Volume 2. Values, Objectivity, and the Good Society. New Bruns-
wick, New Jersey: Transaction Publishers.  



268

Bellamy, E. (2000/1888): Looking Backward: 2000-1887. New York: Signet 
Classic.

Bergström, G., Boréus, K. (2000): Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur.

Berkeley, G. (1998/1734): A Treatise Concerning the Principles of Human 
Knowledge. ed. by Dancy, J. Oxford: Oxford University Press. 

Bjur, H., Enmark, R., Tengström, E. (1991): ”Att granska framtidsbilder”, 
Facta & Futura, nr. 1, s. 3-7.

Bladh, M. (1999): Posten, staten och informationssamhället. KFB-Rapport 
1999:10.

Boulding, K. (1997/1956): The Image. Knowledge in Life and Society. Ann 
Arbor Paperbacks, The University of Michigan Press. 

Brundtland, G. chair, (1987): Our Common Future. World Commission of 
Environment and Development, United Nations.

Callon, M. (1987): ”Society in the Making: The Study of Technology as a 
Tool for Sociological Analysis” in Bijker, W., Hughes, T., Pinch, T. eds. 
The Social Construction of Technological Systems, pp. 83-103. Cam-
bridge, Mass.: MIT Press. 

Calvocoressi, P. (1996): World Politics since 1945. New York: Longman.  
Castells, M. (1996): The Information Age. Economy, Society and Culture. 

Volume I: The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell Publish-
ers Ltd.

Castells, M. (1997): The Information Age. Economy, Society and Culture. 
Volume II: The Power of Identity. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.  

Castells, M. (2000): The Information Age. Economy, Society and Culture. 
Volume III: End of Millennium. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Cooper, F. (1970): ”Long Range Defence Planning in the U.K.”, Long
Range Planning, Vol. 3, No. 2, pp. 18-22.

Cuff, E., Payne, C. red. (1979): Samhällsvetenskapliga perspektiv. Göte-
borg: Bokförlaget Korpen.  

Dahrendorf, R. (1959): Class and Class Conflict in an Industrial Society.
London: Routledge & Kegan Paul. 

Dreborg, K-H. (1996): ”Essence of Backcasting”, Futures, Vol. 28, No. 9,
pp. 813-828.

Dreborg, K-H. (2004): Scenarios and structural uncertainty: explorations in 
the field of sustainable transport. Stockholm: Department of Infrastruc-
ture, Royal Institute of Technology, (Diss.).

Drucker, P. (1970): Förändringens tidsålder. Diskontinuiteten i vår tid: 
inom teknologi, ekonomi, politik och utbildning. Stockholm: Wahlström 
& Widstrand.

Drucker, P. (1993): Post-Capitalist Society. New York: Harper Business.  



269

Ds. 1991:63. IT 2000. Svensk informationsteknologis möjligheter under 
1990-talet med förslag till riktlinjer för en IT-politik inom det näringspo-
litiska området. Stockholm: Allmänna förlaget.

Ds. 1995:28. Sverige i Europa och världen: säkerhetspolitisk rapport från 
Förvarsberedningen våren 1995. Stockholm: Fritzes.  

Ds. 1996:38. Moderna telekommunikationer åt alla. Stockholm: Fritzes.  
Durkheim, E. (1978/1895): Sociologins metodregler. Göteborg: Bokförlaget 

Korpen.
Ehliasson, K. (1999): Vad är en tekniksyn? Förstudie för empirisk under-

sökning av framtidsdokument. Linköpings universitet, Tema T: Arbets-
notat Nr. 212.

Ellul, J. (1964): The Technological Society. New York: Vintage Books. 
Eriksson, A. (2003): ”Försvarssektorn” i IVA:s Executive summary: för en 

långsiktigt positiv teknikutveckling, 03-08-27, s. 31-39.
Ewertsson, L. (2001): The triumph of technology over politics? Reconstruct-

ing television systems: The example of Sweden. Linköping Studies in 
Arts and Science, 232, (Diss.).

Etzioni, A. (1988): The Moral Dimension: Toward a New Economics. New 
York: Free Press.

Forskningsrådsnämnden. Rapport 1998:12. Framväxten av idéer om hållbar 
utveckling. Regeringsuppdrag. Forskning till stöd för hållbar utveckling. 
Bilaga 1. Stockholm: Forskningsrådsnämnden.  

Forskningsrådsnämnden. Rapport 1998:14. Hållbart samhälle – en antologi. 
Regeringsuppdrag. Forskning till stöd för hållbar utveckling. Bilaga 3a.
Stockholm: Forskningsrådsnämnden.

Fowles, J. ed. (1978): Handbook of Futures Research. Westport, Connecti-
cut: Greenwood. 

Freeman, D. et. al. (1974): A Time to Choose. America’s Energy Future.
Final report, Energy policy project of the Ford Foundation. Cambridge, 
Mass.: Ballinger.  

Frentzel II, W., Bryson, B., Crosby, B. (2000): ”Strategic Planning in the 
Military. The US Naval Security Group Changes Its Strategy, 1992-
1998”, Long Range Planning, Vol. 33, No. 3, pp. 402-429.

Frängsmyr, T. (1980): Framsteg eller förfall? Stockholm: LiberFörlag.
Gáspár, T., Nováky, E. (2002): ”Dilemmas for renewal of futures method-

ology”, Futures, Vol. 34, No. 5, pp. 365-379.
Gausemeier, J., Fink, A., Schlake, O. (1998): ”Scenario Management: An 

Approach to Develop Future Potentials”, Technological Forecasting and 
Social Change, Vol. 59, pp. 111-130.

Giddens, A. (1996): Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur.  



270

Glaister, K., Falshaw, R. (1999): ”Strategic Planning: Still Going Strong?”, 
Long Range Planning, Vol. 32, No. 1, pp. 107-116.

Godet, M. (2001): Creating Futures. Scenario Planning as a Strategic Man-
agement Tool. London: Economica.

Gorbatjov, M. (1988): Perestrojka: ett nytt sätt att se på vårt land och värl-
den. Stockholm: Forum.

Gustafsson, L. (1971): ”Ist Futurologie eine Wissenschaft?”, Futurum. Zeit-
schrift für Zukunftsforschung. 4. Jahrgang, Heft 2, s. 119-127.

Hajer, M. (1995): The Politics of Environmental Discourse: Ecological 
Modernization and the Policy Process. Oxford: Clarendon.  

Hall, S., Held, D., McGrew, T. eds. (1992): Modernity and its Futures.
Cambridge: Polity Press and The Open University.  

Harman, G. (1977): The Nature of Morality. An Introduction to Ethics.
New York: Oxford University Press. 

Hatem, F. (1992): ”Changes in attitudes and approaches to the philosophy 
of planning. The case of France”, Futures, Vol. 24, No. 4, pp. 320-335.

Heidegger, M. (1974/1953): Teknikens väsen och andra uppsatser. Stock-
holm: Rabén & Sjögren.  

Helgesson, C-F. (1999): Making a natural monopoly: the configuration of a 
techno-economic order in Swedish telecommunications. Stockholm: Eco-
nomic Research Institute, Stockholm School of Economics, (Diss.).  

Hellspong, L. (2001): Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur. 
Hideg, E. (2002): ”Implications of two new paradigms for futures studies”, 

Futures, Vol. 34, No. 3-4, pp. 283-294.
Hirst, P., Thompson, G. (1998): Myten om den globala ekonomin. Stock-

holm: Atlas.  
Hobbes, T. (1968/1651): Leviathan. ed. by Macpherson, C. B. Harmonds-

worth: Penguin. 
Hollis, M. (1977): Models of Man. Philosophical thoughts on social action.

Cambridge: Cambridge University Press. 
Holloway, C. (1978): ”Does Futures Research Have a Corporate Role?”, 

Long Range Planning, Vol. 11, No. 5, pp. 17-24.
Hughes, T. (1983): Networks of Power. Electrification in Western Society 

1880-1930. Baltimore: John Hopkins University Press. 
Huldt, B., Hörberg, T., Iger, S., Johansson, R., Niléhn, L., Tägil, S. (1978):

Sverige i världen – tankar om framtiden. Stockholm: LiberFörlag.
Hylland Eriksen, T., Hessen. D. (2000): Egoism. Nora: Bokförlaget Nya 

Doxa.
Hägerstrand, T. (1972): Om en konsistent, individorienterad samhällsbe-

skrivning för framtidsstudiebruk. Justitiedepartementet Ds. Ju. 1972:25,
Specialarbete S2 till SOU 1972:59.



271

Höjer, M. (2000): What is the point of IT? Backcasting urban transport and 
land-use futures. Stockholm: Institutionen för infrastruktur och sam-
hällsplanering, KTH, (Diss.).  

Inayatullah, S. (2002): ”Reductionism or Layered Complexity? The Futures 
of Futures Studies”, Futures, Vol. 34, No. 3-4, pp. 295-302.

Ingelstam, L., Engellau, P. (1979): Prognoser och politisk framtidsplanering 
– en projektbeskrivning. Delrapport från projektet Prognoser och poli-
tisk framtidsplanering. Sekretariatet för framtidsstudier. Stockholm: Sek-
retariatet för framtidsstudier.   

Ingelstam, L. (1988): Framtidstron och den svenska modellen. Linköpings 
universitet, Tema T: Rapport 15.

Ingelstam, L. (1990): ”Makt och omakt i systemsamhället” i Beckman, S. 
red. Teknokrati, arbete, makt, sid. 232-269. Stockholm: Carlsson Bok-
förlag.

Ingelstam, L. (1991a): ”Framtiden från framsidan. Om Åke E Anderssons 
framtidsbilder”, Facta och Futura, nr. 1, s. 8-18.

Ingelstam, L. (1991b): Informationssamhället och teorin för stora tekniska 
system. Linköpings universitet, Tema T: Rapport 23.

Ingelstam, L. ed. (1996): Complex Technical Systems. FRN, Report 96:5.
Ingelstam, L. (2000): Energiframtider. Tankeställare för energiaktörer och 

forskare. Linköpings universitet, Tema T: Arbetsnotat nr. 14.
Ingelstam, L. (2001): ”… - men hur löd frågan”, Framtider, nr. 4, s. 4-9.
Ingelstam, L. (2002): System – att tänka över samhälle och teknik. Eskilstu-

na: Energimyndighetens förlag.  
IVA (1969): Svenskt institut för framtidsstudier. Stockholm, IVA-rapport 20.
Jackson, M. (1995): ”Beyond the Fads: Systems Thinking for Managers”, 

Systems Research, Vol. 12, No. 1, pp. 25-42.
Jackson, M. (2000): Systems approaches to management. New York: Klu-

wer Academic/Plenum.  
Jasanoff, S., Markle, G., Petersen, J., Pinch, T. eds. (1995): Handbook of 

Science and Technology Studies. Thousand Oaks, California: SAGE Pub-
lications, Inc. 

Jeffner, A. (1989): Att studera människosyn. En översiktlig problemanalys.
Linköpings universitet, Tema T: Rapport 21.

Jennergren, C. (1977): ”The planning division of FOA P, its development 
and role” in Jennergren, C., Schwarz, S., Alvfeldt, O. eds. Trends in 
Planning. A collection of essays from the Planning Departement of the 
Swedish National Defense Research Institute (FOA), pp. 1-23. Stock-
holm: FOA.  



272

Jennergren, C., Schwarz, S., Alvfeldt, O. eds. (1977): Trends in Planning. A 
collection of essays from the Planning Departement of the Swedish Na-
tional Defense Research Institute (FOA).  Stockholm: FOA.  

Joerges, B. (1996): ”Large Technical Systems and the Discourse of Com-
plexity” in Ingelstam, L. ed. Complex Technical Systems, pp. 55-72.
FRN Report 96:5.

Johansson, M., Nissen, J., Sturesson, L. (1998): ”IT-ism”. Informationstek-
niken som vision och verklighet. KFB-rapport 1998:11.

Johnson, G., Scholes, K. (1999): Exploring Corporate Strategy. Text and 
Cases. London: Prentice Hall Europe.

de Jouvenel, B. (1967): The Art of Conjecture. New York: Basic Books.  
Kaijser, A. (1994): I fädrens spår. Den svenska infrastrukturens historiska 

utveckling och framtida utmaningar. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 
Kaijser, A., Tiberg, J. (2000): ”From Operations Research to Futures Stud-

ies: the Establishment, Diffusion and Transformation of the Systems Ap-
proach in Sweden, 1945-1980” in Hughes, A., Hughes, T. eds. Systems,
Experts, and Computers. The Systems Approach in Management and 
Engineering, World War II and After, pp. 385-412 Cambridge, Mass.: 
The MIT Press.

Karlqvist, A. (1983): Teknik och samhälle. En systemanalytisk introduk-
tion. Linköpings universitet, Tema T: Rapport 4.

Karlsson, M. (1998): The Liberalisation of Telecommunications in Sweden. 
Technology and Regime Change from 1960s to 1993. Linköping Studies 
in Arts and Science, 172, (Diss.).

Karlsson, M., Sturesson, L. red. (1995): Världens största maskin. Männi-
skan och det globala telekommunikationssystemet. Stockholm: Carlsson 
Bokförlag.

Khakee, A. (1988): ”Relationship between futures studies and planning”, 
European Journal of Operational Research, Vol. 33, No. 2, pp. 200-211.

Khakee, A. (2000): Samhällsplanering: nya mål, perspektiv och förutsätt-
ningar. Lund: Studentlitteratur.  

Khalilzad, Z., White, J. eds. (1999): The Changing Role of Information in 
Warfare. Santa Monica: RAND, Strategic Appraisal Series.  

Kvale, S. (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
Kymlicka, W. (1995): Modern politisk filosofi. En introduktion. Nora: Bok-

förlaget nya Doxa.  
Lagergren, M. (1977): ”Operations research in Swedish defense” in Jen-

nergren, C., Schwarz, S., Alvfeldt, O. eds. Trends in Planning. A collec-
tion of essays from the Planning Departement of the Swedish National 
Defense Research Institute (FOA), pp. 107-125. Stockholm: FOA.  



273

Laginder, A-M. (1989): Framtidsbilder i offentligt utredande. Linköping 
Studies in Arts and Science, 42, (Diss.). 

Latour, B. (1987): Science in Action. How to follow scientist and engineers 
through society. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.  

Law, J. (1987): ”Technology and Heterogeneous Engineering: The Case of 
Portuguese Expansion” in Bijker, W., Hughes, T., Pinch, T. eds. The So-
cial Construction of Technological Systems, pp. 111-134. Cambridge, 
Mass.: MIT Press. 

Lieber, R. (1991): No Common Power. Understanding International Rela-
tions. New York: HarperCollins.  

Lidskog, R., Sandstedt, E., Sundqvist, G. (1997): Samhälle, risk och miljö.
Lund: Studentlitteratur.

Lönnroth, M., Johansson, T., Steen, P. (1978): Sol och Uran – att välja 
energiframtid. Stockholm: LiberFörlag. 

Machlup, F. (1962): The Production and Distribution of Knowledge in the 
United States. Princeton: Princeton University Press.  

Magnusson, L. red, (2000): Det framsynta samhället: en syntesrapport från 
Teknisk framsyn. Stockholm: IVA.

Malthus, T. (2004/1798): An Essay on the Principle of Population. New 
York: Norton.

Martin, H-P., Schuman, H. (1997): Globaliseringsfällan. Angreppet på de-
mokrati och välfärd. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.  

Masini, E. (1994): Why Futures Studies? London: Grey Seal.  
Masini, E. (2002): ”A vision of future studies”, Futures, Vol. 34, No. 3-4,

pp. 249-259.
Masuda, Y. (1984): Informationssamhället. Malmö: LiberFörlag.  
Marx, K., Engels, F. (1977/1848): Det kommunistiska manifestet. Stock-

holm: Tidens förlag. 
Marx, K. (1993/1859): ”Till kritiken av den politiska ekonomin” i Marc-

Wogau, K. Filosofin genom tiderna. 1800-talet, sid. 78-79. Stockholm: 
Thales. 

Mazarr, M. (1994): The Revolution in Military Affairs: a Framework for 
Defense Planning. Strategic Studies Institute, U. S. Army War College, 
Carlisle Barracks, PA, June 10.

McGrew, A. (1992): ”A Global Society?”in Hall, S., Held, D., McGrew, T. 
eds. Modernity and its Futures, pp. 61-116. Cambridge: Polity Press and 
The Open University.  

McNeill, W. (1982): ”The Care and Repair of the public Myth”, Foreign
Affairs, Fall 1982, pp. 1-13.



274

Meadows, D., Meadows, D., Randers, J., Behrens, W. (1972): Limits to 
Growth. A report for the club of Rome´s project on the predicament of 
mankind. New York: Universe Books. 

Merton, R. (1968): Social Theory and Social Structure. New York: Free 
Press.

Meurling, J., Jeans, R. (2000): Ericssonkrönikan: 125 år av telekommunika-
tion. Stockholm: Informationsförlaget.  

Mill, J. (1987/1863): Utilitarism. New York: Prometheus Books.  
Mills, C. (1956): The Power Elite. New York: Oxford University Press. 
Mintzberg, H., Quinn, J., Ghoshal, S. eds. (1998): The Strategy Process. 

Concepts, context and cases. Prentice Hall. 
Mitcham, C. (1994): Thinking through Technology. The Path between En-

gineering and Philosophy. Chicago: The University of Chicago Press. 
Moll, P. (1991): From Scarcity to Sustainability. Frankfurt am Main: Peter 

Lang.
More, T. (1997/1516): Utopia. Hertfordshire: Wordsworth. 
Mumford, L. (1984/1934): Teknik och civilisation. Göteborg: Vinga press.  
Mumford, L. (1967): The Myth of The Machine: Vol. 1. Technics and Hu-

man Development. New York: Harcourt, Brace Jovanovich.  
Münch, R. (1987): Theory of Action: Towards a New Synthesis Going Be-

yond Parsons. London: Routledge & Kegan Paul.  
Mölleryd, B. (1999): Entrepreneurship in technological systems: the devel-

opment of mobile telephony in Sweden. Stockholm: Economic Research 
Institute, Stockholm School of Economics, (Diss.).  

Naisbitt, J. (1982): Megatrends. The Ten New Directions Directing Our 
Lives. New York: Warner.  

Nilsson, J-E. (1979): Norrland år 2001. Drivkrafter bakom ett regionalt 
skeende från historia till framtid. Umeå universitet, Företagsekonomisk 
forskning och utbildning, (Diss.). Malmö: Liber Läromedel.

Noam. E. (2001): Interconnecting the Network of Networks. Cambridge, 
Mass.: The MIT Press. 

Nordin, I. (1983): Vad är teknik? Filosofiska funderingar kring teknikens 
struktur och dynamik. Linköpings universitet, Tema T: Rapport 3.

Nyström, J. (1999): Planeringens grunder. En översikt. Lund: Studentlittera-
tur.

Pagels-Fick, G. (1999): Business Intelligence - Om organisation, metoder 
och tillämpning. Stockholm: Industrilitteratur.  

Parsons, T. (1951): The Social System. Glencoe, Illinois: The Free Press. 
Parsons, T. (1960): ”Pattern Variables Revisited: A Response to Robert 

Dubin”, American Sociological Review, Vol. 25, No. 4, pp. 467-483.



275

Pinch, T., Bijker, W. (1984): ”The social construction of facts and artefacts. 
Or how the sociology of science and the sociology of technology might 
benefit each other”, Social Studies of Science, Vol. 14, pp. 399-441.

Plant, R. (1994): Modernt politiskt tänkande. Göteborg: Bokförlaget Daida-
los.

Polak. F. (1973/1955): The Image of the Future. New York: Elsevier. 
Porat, M. (1977): The Information Economy. (7 volymer). Washington: DC 

Department of Telecommunications/Government Printing Office.
Proposition 1991/92:102. Säkerhets- och försvarspolitik. Riksdagstrycket.  
Proposition 1995/96:12. Totalförsvaret i förnyelse – etapp 1. Riksdagstrycket. 
Proposition 1996/97:4. Totalförsvaret i förnyelse – etapp 2. Riksdagstrycket. 
Proposition 1996/97:11. Beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i 

fred. Riksdagstrycket. 
Proposition 1999/2000:30. Det nya försvaret. Riksdagstrycket. 
Proposition 1999/2000:86. Ett informationssamhälle för alla. Riksdags-

trycket.
Proposition 2001/02:10. Fortsatt förnyelse av totalförsvaret. Riksdagstrycket. 
Puglisi, M., Marvin, S. (2002): ”Developing urban and regional foresight: 

exploring capacities and identifying needs in the North West”, Futures,
Vol. 34, No. 8, pp. 761-772.

Qvortrup, L. (1998): Det hyperkomplekse samfund. København: Gylden-
dalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. 

Radcliffe-Brown, A. (1952): Structure and Function in Primitive Society.
London: Cohen & West. 

Ringland, G. (1998): Scenario Planning. Managing for the Future. Chiches-
ter: John Wiley & Sons Ltd.  

Robinson, J. (1990): ”Futures under glass. A recipe for people who hate to 
predict”, Futures, Vol. 22, No. 8, pp. 820-842.

Roemer, J. (1982): A General Theory of Exploitation and Class. Cam-
bridge, Mass.: Harvard University Press.  

Roos, G., von Krogh, G., Roos, J. (1998): Strategi. Lund: Studentlitteratur.  
Russell, W. (1986): ”Strategic Planning for the Armed Forces”, Long Range 

Planning, Vol. 19, No. 4, pp. 41-46.
Rydén, B. (2003): Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan – 

Ett implementeringsperspektiv på svensk försvarspolitik under förvars-
beslutsperioden 1997-2001. Örebro Studies in Political Science 6, Örebro 
Universitet, (Diss.).  

Saul, P. (2002): ”Using futures studies to design tomorrow’s products: a 
case study”, Foresight, Vol. 4, No. 2, pp. 21-24.

Schoonenboom, J. (1990): ”Government and futures research: a survey”, 
Futures, Vol. 22, No. 5, pp. 526-528.



276

Schreuder, R. (1995): ”Health scenarios and policy making. Lessons from 
the Netherlands”, Futures, Vol. 27, No. 9/10, pp. 953-958.

Schumpeter, J. (1943): Capitalism, Socialism and Democracy. London: Al-
len & Unwin.

Schwartz, P. (1996): The Art of the Long View. Planning for the Future in 
an Uncertain World. New York: Currency Doubleday. 

Schwarz, B. (1977a): ”Long-range planning in the public sector”, Futures,
Vol. 9, No. 2, pp. 115-127.

Schwarz, B. (1977b): ”Programme budgeting and/or long-range planning” 
in Jennergren, C., Schwarz, S., Alvfeldt, O. eds. Trends in Planning. A 
collection of essays from the Planning Departement of the Swedish Na-
tional Defense Research Institute (FOA), pp. 25-53. Stockholm: FOA. 

Schwarz, B., Svedin, U., Wittrock, B. (1982): Methods in Futures Studies.
Boulder, Colorado: Westview Press.

Schön, L. (2000): En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och om-
vandling under två sekel. Stockholm: SNS Förlag.  

Skinner, B. (1974): About Behaviourism. London: Jonathan Cape.
Slaughter, R. (1992): ”Australia’s Commission for the Future: the first six 

years”, Futures, Vol. 24, No. 3, pp. 268-276.
Slaughter, R. (1996): ”Critical futures study as an educational strategy” in 

Slaughter, R. ed. New Thinking for a New Millennium, pp. 137-154.
Smith, A. (2000/1776): The Wealth of Nations. New York: The Modern 

Library.  
SOU 1972:59. Att välja framtid. Stockholm: Allmänna Förlaget. 
SOU 1977:52. Forskningspolitik. Stockholm: Allmänna Förlaget.  
SOU 1986:33. Att studera framtiden. Del 1. Stockholm: Allmänna Förlaget. 
SOU 1986:34. Att studera framtiden. Del 2, bilagedel. Stockholm: Allmänna 

Förlaget. 
SOU 1990:5. Svensk säkerhetspolitik i en föränderlig värld. Stockholm: 

Allmänna Förlaget. 
SOU 1998:65. Nya tider, nya förutsättningar… Stockholm: Fritzes.  
SOU 1999:83. Globalisering. Demokratiutredningen. Forskarvolym IX. 

Stockholm: Elander Gotab.
SOU 2005:4. Liberalisering, regler och marknader. Stockholm: Fritzes.  
Spencer, H. (1883): Utvecklingsläran. Stockholm: F. & G. Beijer.  
Steen, P., Dreborg, K-H., Henriksson, G., Hunhammar, S., Höjer, M., Rig-

nér, J., Åkerman, J. (1997): Färder i framtiden: transporter i ett bärkraf-
tigt samhälle. Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier (FMS). 
Stockholm: KFB-rapport 1997:7.

Summerton, J. (1992): District Heating Comes to Town. The social shaping 
of an energy system. Linköping Studies in Arts and Science, 80, (Diss.). 



277

Svidén, O. (1989): Scenarios. On Expert Generated Scenarios for Long 
Range Infrastructure Planning of Transportation and Energy Systems.
Linköping Studies in Management and Economics, 19, (Diss.).

Taylor, F. (1911): The Principles of Scientific Management. New York: 
Harper & Row. 

TCO (1970): Forskning och utveckling. Stockholm: TCO/Prisma.  
Tengström, E. (1987): Myten om informationssamhället. Ett humanistiskt 

inlägg i framtidsdebatten. Stockholm: Rabén & Sjögren.  
Toffler, A. (1970): Future Shock. New York: Random House. 
Trollestad, C. (1994): Människosyn i ledarskapsutbildning. En empirisk 

studie. (Diss.). Nora: Bokförlaget Nya Doxa.  
Tunander, O. (1989): Cold water politics: the maritime strategy and geo-

politics of the northern front. London: Newbury Park.  
Tännsjö, T. (2000): Grundbok i normativ etik. Stockholm: Thales.  
Wack, P. (1985a): ”Scenarios, uncharted waters ahead”, Harvard Business 

Review, Sep-Oct 1985, pp. 73-90.
Wack, P. (1985b): ”Scenarios, shooting the rapids”, Harvard Business Re-

view, Nov-Dec 1985, pp. 131-142.
Wallerfelt, B. (1999): Si vis pacem – para bellum. Svensk säkerhetspolitik 

och krigsplanering 1945-1975. Stockholm: Probus.
van der Heijden, K. (1996): Scenarios. The Art of Strategic Conversation.

Chichester: John Wiley & Sons.  
Verne, J. (1993/1871): En världsomsegling under havet. Stockholm: Nor-

stedts förlag.  
Westholm, E. (2001) ”Framsyn – ett möjligt samtal om kommande decenni-

er”, Framtider, nr. 4, s. 10-14.
Wiklund, L. (1997): ”Den ryska björnen – Sovjetunionen i hotbilder och 

strategiska bedömanden inför försvarsbesluten 1948-1958 och frågan om 
västsamarbete i detta sammanhang” i Zetterberg, K. red. Hotet från ös-
ter. Tre studier om svensk säkerhetspolitik, krigsplanering och strategi i 
det kalla krigets första fas 1945-1958, sid. 75-126. Stockholm: Förvars-
högskolan Acta B 5, Strategiska institutionen.  

Williamson, O. (1986): ”The Economics of Governance: Framework and 
Implications” in Langlois, R. ed. Economics as a Process, pp. 171-202.
Cambridge: Cambridge University Press. 

Winner, L. (1977): Autonomous Technology. Tehnics-out-of-Control as a 
Theme in Political Thought. Cambridge: The MIT Press.  

Winner, L. (1980): ”Do artifacts have Politics?”, Daedalus, Vol. 109, pp. 
121-136.

Wittrock, B. (1980): Möjligheter och gränser. Framtidsstudier i politik och 
planering. Stockholm: LiberFörlag.  



278

Wittrock, B., de Leon, P., Novotny, H. (1985): Choosing Futures – evaluat-
ing the secretariat for futures studies. Stockholm: FRN, report 85:1.

von Wright, G. H. (1986): Vetenskapen och förnuftet. Stockholm: Mån-
Pocket.

von Wright, G. H. (1993): Myten om framsteget. Stockholm: MånPocket. 
Vägval för Sverige – Syntesrapport från Teknisk Framsyn. Stockholm: Tek-

nisk Framsyn, 2004.
Wärneryd, O., Hallin, P-O., Hultman, J. (2002): Hållbar utveckling. Om 

kris och omställning i stad och samhället. Lund: Studentlitteratur.  
Zia, S. ed. (1999): Rescuing all of our Futures: The Futures of Futures Stud-

ies. Twickenham: Adamantine Press.  
Åsgård, L., Ellgren, C. (2000): Ericsson. Historien om ett svenskt företag.

Stockholm: Nordstedts Förlag.  
Östberg, J. (1986): Self and Others. A Study of Ethical Egoism. Dordrecht: 

Kluwer Academic Publishers.  
1995 är nära. Idérörelser ser på svenska framtider. Idé på sikts skriftserie. 

Stockholm: Informationstjänst, 1976.

Försvarsmakten  
Huvuddokument ÖB 92. Överbefälhavarens underlag inför 1992 års för-

svarsbeslut. Överbefälhavaren, 1991.
Rapport 1996-06-28, 23210:67932. Slutrapport för studien ”Ny perspektiv-

planeringsprocess”. Högkvarteret, strategiavdelningen.  
Försvarsmaktens strategi för Forskning och Teknikutveckling. FoT. Överbe-

fälhavaren, 1997.
Försvarsmaktsidé 2020. Årsrapport från perspektivplaneringen 96-97. Hög-

kvarteret, strategiavdelningen, 1997.
Försvarsmaktsidé 2020. Rapport 2. Årsrapport från perspektivplaneringen 

97-98. Högkvarteret, strategiavdelningen, 1998.
Försvarsmaktsidé 2020. Rapport 3. Årsrapport från perspektivplaneringen 

98-99. Högkvarteret, strategiavdelningen, 1999.
Försvarsmaktsidé och målbild. Rapport 4. Årsrapport från Perspektivplane-

ringen 1999-2000. Högkvarteret, strategiavdelningen, 2000.
Försvarsmaktsidé och målbild. Rapport 5. Årsrapport från perspektivplane-

ringen 2000-01. Högkvarteret, strategiavdelningen, 2001.

Ericsson
1995-02-07, LME/TD-95:008. Håkan Jansson. The framework for the 

Ericsson strategy 2000.
1995-04-18, LME/DU-95:039. Lennart Grabe.  Project specifikation – 

Ericsson 2000.



279

Ericsson 2000 Report. ”Preparing for alternative futures”, Contextual En-
vironment Project. Report, September 1995.

Project Ericsson 2005. Scenario Descriptions. EET Meeting on Nov 21,
1995.

Project Ericsson 2005. Working Council Workshops in New York on Oct 
28-29, 1995 and London on Oct 30, 1995.

Growing by shaping the Future. Ericsson 2005, (preliminary results), EET-
meeting – April 96.

Working with scenarios. Ericsson, 1996.
Ericsson, Årsredovisning 1996.



280

BILAGA

Intervjupersoner
Olle Hjelm, chef för operationsanalytikerna på strategiavdelningen, 
Högkvarteret. Intervju 1999-05-31.
Sven Holmberg, operationsanalytiker på strategiavdelningen, Högkvar-
teret. Intervju 1999-05-07.
Johan Kihl, chef för strategiavdelningen, Högkvarteret. Intervju 2001-08-
16.
Michael Moore, ställföreträdande chef på strategiavdelningen, Högkvar-
teret. Intervju 2001-08-22.
Berth Eklundh, direktör på Ericsson. Intervju 2001-08-09.
Bernt Ericsson, forskningschef för Ericsson. Intervju 2001-08-02.
Lennart Grabe, chef för Ericssons affärsutveckling. Intervju 2001-09-12.
Jahn Wennerholm, direktör på Ericsson. Intervju 2001-04-25.

Intervjuguide

Syfte och målgrupp 
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