Förord
Denna rapport har tagits fram på uppd rag av projektet Teknisk Framsyn. Syftet
m ed stud ien är att belysa svårigheterna m ed att förutsäga teknikens fram tid a
utveckling. Rapporten bör vara av värd e för m ed arbetarna i projektet – d en ger
perspektiv på d en egna rollen i arbetet och rubbar d e norm ala tankecirklarna.
Rapporten Teknisk Baksyn gör inga anspråk på att vara fullständ ig utan ska ses
som en introd uktion till om råd et. En viktig inspirationskälla har varit d et tal
som Svante Lind qvist höll vid Teknisk Framsyns ”kick-off” d en 18 januari 1999.
Lars Olsson har varit projektled are för projektet Teknisk Baksyn och han har
också författat rapporten. Ett särskilt tack riktas till Lennart Elg, N UTEK, för
m ånga värd efulla kom m entarer. Övriga personer som und er arbetets gång
kom m it m ed tips och synpunkter, eller på annat sätt varit behjälpliga är: Göran
Friborg, N UTEK; H ans Glim ell, Göteborgs universitet; Jan H ult, Chalm ers
tekniska högskola; Arne Kaijser, KTH ; Lennart Lund h, Försvarets m aterielverk;
N ils Markusson, N UTEK; Pär Rönnberg, IVA och Ralph Schroed er, Chalm ers.

Göran Marklund
Teknikpolitiska analyser, N UTEK
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Den som inte också ser bakåt då hon
skall se framåt får en dag se upp!

1. Bakgru nd
Syftet m ed d etta arbete är att belysa vad som begränsar m änniskans förm åga
att föreställa sig fram tid en. Rapporten ska visa på vanliga m isstag som begåtts i
sam band m ed förutsägelser och d iskutera om d et överhuvud taget går att säga
något om fram tid en. Utgångspunkten är historiska stud ier av lyckad e och
m isslyckad e försök att förutse teknikens utveckling – främ st inom om råd ena
teknikhistoria och ekonom isk historia.
Arbetet gör inte anspråk på att fullständ igt täck a in vare sig litteraturen på
om råd et eller d e faktorer som bid rar till att förutsägelser lyckas m er eller
m ind re bra. Arbetet ska främ st rubba invand a tankebanor och ge d eltagarna i
projektet Teknisk Framsyn perspektiv på sin egen roll i sitt fram synsarbete.
Rapporten inled s m ed en kort översikt över m änniskans ansträngningar att
skapa fram tid sbild er. Därefter följer en genom gång av hur olika forskare, som
m ed facit i hand analyserat tid igare förutsägelser, har sett på svårigheterna i att
se fram tid en. Vid are behand las frågor såsom V ilka har skapat visioner om
teknikens utveckling under det senaste halvseklet?, V ilka har trott på dem? och Kan vi
säga något om framtiden? Avslutningsvis d iskuteras d e fram kom na
synpunkternas relevans för arbetet m ed Teknisk Framsyn.
Den som önskar förd jupa sig i äm net efter att ha läst d enna rapport
hänvisas till litteraturen i kapitel 7 – N oter.

2. Önskan att ku nna föru tsäga fram tid en
Människans önskan att kunna säga något om fram tid en är inte ny. H istorien
bjud er på u pprepad e försök till förutsägelser av olika slag och som har haft
olika syften. Vi finner bland annat exem pel på fram tid sbild er som tillkom m it
för att kritisera sam tid en – exem pelvis verk av Thom as More, Karin Boye och
George Orw ell – eller bild er som kan betraktas som en tankens lek – exem pelvis
verk av Jules Verne. And ra kategorier av bild er är religiösa profetior, tecken i
naturen och historiska analogier. Fram tid sbild erna har varit såväl hotbild er –
dystopier – som visioner om en bättre fram tid – utopier.1
De m er organiserad e fram tid sstud ierna växte fram efter d et and ra
värld skriget – främ st i m ilitärind ustriella kretsar i USA. Därifrån spred s olika
m etod er för prognosverksam het till d en civila sektorn. Mot slutet av 1960-talet
had e stud ium et av fram tid en etablerat sig som en egen forskningsd isciplin m ed
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vetenskapliga am bitioner. Tid skrifter startad es i äm net och konferenser
anord nad es runt om i värld en. I m ånga länd er tog staten initiativ till att
upprätta organisationer för fram tid sforskning.
En kris som ytterst få lyckad es att förutse var oljekrisen efter kriget m ellan
arabstaterna och Israel 1973.3 Detta und ergrävd e tilltron till fram tid sstud ier på
m ånga håll.
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I Sverige arbetad e Försvarsm akten m ed prognoser över d en m ilitärtekniska
utvecklingen från m itten av 1950-talet.4 Mot slutet av 1960-talet ökad e intresset
för fram tid sstud ier bland civila organisationer och företag. IVA föreslog 1969
att ett institut för fram tid sstud ier skulle inrättas. IVA had e d å haft en egen
arbetsgrupp inom om råd et i två år. Vid sam m a tid läm nad es också flera
m otioner om fram tid sstud ier in till riksd agen. Regeringen tillsatte en
arbetsgrupp för att utred a frågan und er led ning av Alva Myrd al.
Arbetsgruppen läm nad e sitt betänkand e år 1972 – A tt välja framtid (SOU
1972:59). Betänkand et resulterad e bland annat i att Sekretariatet för
framtidsstudier inrättad es året d ärpå. År 1987 övergick sekretariatet i Institutet
för Framtidsstudier.
Teknikom råd et finns inte oväntat bland d e m ånga om råd en som varit
förem ål för fram tid sstud ier. Frågor som behand lar teknikens fram tid a
utveckling har varit centrala – inte m inst inom rörelsen technology assessment
som växte fram i USA på 1970-talet. Syftet m ed technology assessm ent är att i
förväg försöka analysera vilka konsekvenser introd uktio nen av en viss teknik
kan förväntas få. Utifrån d enna kunskap ska d et sed an vara m öjligt att styra
utvecklingen i önskvärd riktning och att und vika teknikens negativa effekter.
Technology assessm ent översätts till teknikvärd ering eller ibland till
konsekvensanalys eller teknikbed öm ning. Teknikvärd eringen har utsatts för
kritik från m ånga håll – inte m inst från historiker. De ifrågasätter m öjligheterna
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att bed öm a d e vid sträckta konsekvenserna av d en tekniska utvecklingen.
Internationellt har intresset för stud ier av fram tid ens teknik tilltagit und er
senare tid . Det svenska projektet Teknisk Framsyn kan ses som ett uttryck för
d etta ökad e intresse.

3. Svårigheter med fram tid sstu d ier
Flera forskare har stud erat gångna tid ers förutsägelser. Detta kapitel r ed ogör
för några principiella svårigheter m ed att förutsäga fram tid en.
TOTAL FÖRÄN D RIN G
I epilogen till antologin Imagining Tomorrow: History, Technology, and the
A merican Future tar Joseph Corn upp tre vanliga m isstag i sam band m ed
förutsägelser.6 Det första felet – som han id entifierar – är att förutsägelser ofta
tend erar att m åla upp en bild av alltför stora föränd ringar. Den nya tekniken
tros kom m a att helt ersätta en existerand e teknik inom ett visst om råd e – ”total
revolution”. Ett exem pel är synen p å atom kraften und er 1940- och 1950-talen.
Am erikansk press beskrev entusiastiskt hur d enna till synes outtöm liga och
kostnad sfria energikälla helt skulle kom m a att ersätta trad itionella
energikällor.7 I artiklar beskrevs hur d en tid skulle vara förbi d å elektricitet
prod uceras i storskaliga vattenkraftverk – i stället skulle m änniskan få tillgång
till sm å kom pakta atom kraftaggregat – såväl på arbetsplatsen som i hem m et.
De kom pakta, sm å kraftaggregaten skulle också innebära att atom kraften
kund e använd as som d rivkälla i ford on och farkoster, bland annat skulle
m änskligheten begåvas m ed atom d rivna personbilar som ald rig behöver stanna
för att tanka eftersom en liten tablett av atom bränsle räcker bilens hela
livslängd . Stora atom d rivna flygplan skulle ha plats för tusentals passagerare
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och – liksom atlantångare – kunna erbjud a rym liga hytter. Med atom d rivna
rym d farkoster skulle m änniskan erövra rym d en.
Den nya energikällan skulle också kunna använd as till att förbättra
väd erleken på jord en – till att sm älta isberg, att göra nord liga ham nar isfria året
runt och till att skapa hela luftkond itionerad e städ er i tropikerna. Den
d estruktiva förm ågan hos tekniken, som visad es så klart i and ra värld skrigets
slutsked e, skulle kunna bli nyttig i större byggnad sprojekt, bland annat genom
att spränga bort hela berg. Det fanns långtgåend e planer i USA på att använd a
atom explosioner för att spränga en ny Panam akanal. Projektet had e stöd i
regeringen m en förverkligad es inte. Bland annat stupad e d et på att
befolkningen i d e berörd a länd erna i Centralam erika inte tilltalad es av id én.
De m änniskor som m ålad e upp d essa storslagna visioner var oftast lekm än
på om råd et: vanligen journalister m en ibland också höga statstjänstem än och
politiker. Forskare var överlag betyd ligt m era skeptiska, något som vi ska
återkom m a till längre fram i d enna rapport. Ett fel som lekm ännen gjord e var
att d e inte kund e föreställa sig problem en m ed att utveckla atom kraften. De
und erskattad e säkerhetsriskerna och överskattad e enkelheten i att ta fram sm å
och lätta aggregat.
Den stäm ning som råd d e i slutet av 1940-talet och und er d et följand e
d ecenniet var också av betyd else i sam m anhanget. Sovjetunionen sprängd e sin
första atom bom b 1949 och ett fram tid a värld skrig skulle förm od ligen innebära
att m änskligheten utplånad es. Inte m inst på officiellt håll i USA fanns en stark
önskan att skapa en positiv m otpol till und ergångsstäm ningarna. Därför
gjord es stora ansträngningar för att finna civila tilläm pningar av atom kraften.
Ett konkret uttryck för d essa strävand en var presid ent Dw ight D. Eisenhow ers
Atom s for Peace-program , som han lanserad e i ett tal inför Förenta N ationernas
generalförsam ling i d ecem ber 1953.
Corn poängterar att förutsägelser om total föränd ring ofta m ålar upp en
bild av att föränd ringen kom m er att gå ganska fort. I verkligheten tar d et d ock
lång tid innan en ny teknik har blivit tillräckligt förbättrad för att kunna få en
vid sprid ning. N ågot som också kan förd röja en ny tekniks segertåg är att äld re
teknik tend erar att förbättras avsevär t, d å d en utsätts för konkurrens. Tem at
tävlan mellan olika teknikslag har bland and ra berörts av N athan Rosenberg. 8 Ett
exem pel han tar upp är hur segelfartygen förbättrad es och blev m er effektiva
und er 1800-talets senare hälft d å d e utsattes för konkurrens från d e nya
ångfartygen.
LÖSA GAMLA UPPGIFTER
Enligt Corn är d et and ra vanliga m isstaget i förutsägelser att tro att ny teknik
bara ska använd as till att lösa gam la uppgifter – något som lätt blir fallet om
historiska erfarenheter extrapoleras in i fram tid en. De som har d etta
betraktelsesätt tend erar att tillm äta ny teknik m ycket liten föränd ringspotential,
i m otsats till d en förra gruppen. De inser inte att en viss teknik i ett annorlund a
socialt sam m anhang kan fylla helt nya funktioner.
Ett historiskt exem pel är rad ion. I början av seklet sågs rad ion som en
tråd lös telegraf (wireless) för punkt till punkt-kom m unikation när m an inte
had e tillgång till någon kabel, till exem pel m ellan ett fartyg och stationer på
land . Den nya tekniken skulle såled es fu ngera som ett kom plem ent till d e
befintliga telegrafsystem en.9 Vad m an inte förutsåg var att d enna tråd lösa
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telegraf inom ett par d ecennier skulle finna sitt viktigaste använd ningsom råd e
som en envägs kom m unikationskanal för und erhållning, reklam och
nyhetsförm ed ling – nu und er benäm ningen rad io.
Ett annat och m er aktuellt exem pel är d atorerna. De utvecklad es
ursprungligen för avancerad e m atem atiska beräkningar. I svenskt språkbruk
använd es term en ”m atem atikm askiner” långt in på 1960-talet för att beteckna
d atorer. De vetenskapsm än som und er 1930- och 1940-talet konstruerad e d e
första d atorerna såg d em som vetenskapliga instrum ent – främ st använd bara i
forskning eller för m ilitära änd am ål. 10 Att tekniken skulle kunna få ett vid are
använd ningsom råd e – m ed tilläm pningar som ord behand ling eller spel –
kund e d e inte föreställa sig. Deras uttaland en om m askinernas begränsad e
fram tid a avsättningsm arknad blir d å fullt förståeliga.
N är d atorpionjären och fysikern H ow ard Aiken vid H arvard universitetet i
slutet av 1940-talet fick höra talas om planer på att kom m ersiellt tillverka
d atorer fram höll han att ett såd ant projekt var d öm t att m isslyckas. Skälet var
att hela USAs behov av beräkningar skulle kunna tillgod oses av fyra eller fem
d atorer, enligt Aiken. Före program m eringsspråkens tid var d atorerna inte
särskilt använd arvänliga för personer utan d jupa kunskaper i m atem atik, vilket
också bid rog till att m an und erskattad e d atorernas fram tid a
använd ningsom råd en.
TEKN IK SOM UN IVERSALMED EL
Det tred je m isstaget, som Corn näm ner, är förknippat m ed synen att ny teknik
skall fungera som ett universalm ed el m ot olika sociala problem . Utifrån d etta
betraktelsesätt förväntas d en nya tekniken m ed föra stora föränd ringar och
sam tid igt stärka d e sociala m önster och värd eringar som existerar i sam hället.
De överd rivna förväntningarna på vad d en nya tekniken ska åstad kom m a
är ofta ett resultat av okunnighet om teknikens funktionssätt. Enligt Corn har
d essa överd rivna förväntningar blivit vanligare und er d et senaste århund rad et
i takt m ed att tekniken i allt högre grad grund ar sig på abstrakta och
svårbegripliga vetenskapliga teorier. Corn konstaterar att am erikaner historiskt
har föreställt sig att m askiner ska kom m a att stärka värd eringar som d elats av
m ajoriteten av befolkningen – såsom d em okrati, ind ivid ualism , effektivitet,
renlighet och fam iljesam m anhållning. Att tekniken ofta setts som ett
universalm ed el för att skapa en bättre värld har också påpekats av Carolyn
Marvin. Ett exem pel är att vissa personer i början av 1900-talet trod d e att d en
tråd lösa telegrafen skulle göra m änniskor m er upplysta och att d en skulle bid ra
till säkerhet och fred .11
SAMMAN KOPPLIN G AV TEKN IKER
En annan forskare som berört d e principiella svårigheterna m ed att säga något
om fram tid en är N athan Rosenberg. I sin Exploring the black box: Technology,
economics, and history lyfter han fram flera faktorer till varför d et är så svårt att
föreställa sig hur en särskild ny teknik ska kom m a att använd as och sprid as på
m arknad en.12 En viktig faktor är att utvecklin gen inom ett teknikom råd e ofta är
beroend e av utvecklingslinjer inom and ra om råd en.
N är lasertekniken såg d agens ljus på 1960-talet råd d e stor osäkerhet om
vad d en kund e använd as till. I takt m ed att fiberoptiken utvecklad es
fram träd d e d ock ett viktigt använd ningsom råd e, näm ligen telekom m unikation.
6

Just d e m öjligheter som uppkom m er d å d essa två tekniker kom bineras d river
utvecklingen inom om råd et i d ag. Såd ana oväntad e kopplingar m ellan olika
tekniker är givetvis m ycket svåra att förutsäga.
KOMPLETTERA EXISTERAN D E SYSTEM
Rosenberg betonar att viktiga innovationer ofta lägger grund en till nya tekniska
system . Det är d ock ytterst svårt att föreställa sig ett helt nytt system . En
naturlig följd är att m an i stället ofta ser ny teknik som ett kom plem ent till d e
system som red an existerar. Även Corn berör d enna aspekt, m en Rosenberg
m arkerar tyd ligare d en höga grad av system m ässighet som har genom syrat
tekniken und er d e senaste seklen. Utöver d e exem pel som vi också finner i
Corns d iskussion tar Rosenberg upp järnvägstekniken. Då d en introd ucerad es i
USA på 1830- och 1840-talet sågs d en som ett kom plem ent till kanalsystem et.
Såled es skulle järnvägen främ st kom m a till nytta i bergiga om råd en d är d et är
svårt att d ra fram kanaler.
KÄRLEK TILL TEKN IKEN
Ytterligare en forskare som har stud erat visioner om fram tid en är Steven
Schnaars. I M egamistakes: Forecasting and the M yth of Rapid Technological Change
lyfter han fram flera skäl till att förutsägelser m isslyckas. Und erlaget för
Schnaars stud ie är förutsägelser och fram tid sstud ier från främ st 1950-, 1960och 1970-talet. Med facit i hand konstaterar han att end ast ca 20 procent av
förutsägelserna har visat sig vara riktiga.
Enligt Schnaars är d et vanligaste skälet till att försöken att förutsäga
fram tid en har m isslyckats att siarna har varit alltför fascinerad e av själva
tekniken och d ess m öjligheter – och m er eller m ind re förälskat sig i d en. 13 De
har totalt försum m at ekonom iska och m arknad sm ässiga aspekter som en följd
av teknikförälskelsen. De har också vanligen begått m isstaget att vara alltför
optim istisk i sina förutsägelser och m ålat upp bild er av alltför stora
föränd ringar. De har glöm t att m arknad en inte tillåter alla m irakulösa tekniska
prod ukter att slå igenom . Schnaars betonar att även om vissa personer
uppenbarligen trott m otsatsen så är inte m arknad stillväxt för en viss prod ukt
given eller ens sannolik; faktum är att d e flesta nya prod ukter m isslyckas m ed
att leva upp till förväntningarna. N ågra få exem pel finns d ock d är prod ukter
till och m ed har överträffat d e m est optim istiska förväntningar – till exem pel
d atorer, vid eoapparater och m ikrovågsugnar. Men d et är viktigt att kom m a
ihåg att d essa exem pel är sällsynta und antag.
TID SAN D AN
Schnaars d iskuterar också förutsägelsernas tid sbund enhet. H an konstat erar att
fram tid sstud ier från sam m a tid speriod er ofta fokuserar på sam m a saker. Ofta
är d e personer som är verksam m a m ed förutsägelser genom syrad e av råd and e
tid sand a (Z eitgeist). Schnaars m enar – i likhet m ed Corn – att
fram tid svisionerna säger m era om sam tid en än om fram tid en som såd an.14
Varje tid har sin karaktäristiska tid sand a, vilken enligt Schnaars är ”m arked by
a pred om inant feature that characterizes the intellectual, political, and social
trend s of that era”.15 Det innebär bland annat att d et finns en fokusering på
vissa aktuella teknikom råd en. Exem pel på tem an som d om inerat förutsägelser
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från olika tid speriod er är atom kraften på 1950-talet, rym d kapplöpningen på
1960-talet och energifrågorna på 1970-talet.
Det stora problem et m ed att fram tid sstud ier är genom syrad e av tid sand an
är att d e personer som m ålat upp en bild av fram tid en ofta tror att d agens
viktiga frågor också ska vara m orgond agens. Så är vanligen inte fallet.
PRIS OCH PRESTAN D A
N ästa faktor bakom m isslyckad e förutsägelser är nära kopplad till faktorn
”teknikförälskelse” eller ”fascination för själva tekniken”. Schnaars kallar
faktorn för ”price-perform ance failure” eller frånvaro av cost-benefit-analys.16
H an konstaterar att d et inte bara är förutsägelser av exotiska och
fantasieggand e teknikers utbred ning som slår fel, utan också förutsägelser som
rör m ind re uppseend eväckand e teknik. Problem et är att d en nya tekniken är
för d yr i förhålland e till d en nytta som använd aren får sig till d el. Man m åste
ställa sig frågor som Erbjuder en viss produkt verkligen några fördelar jämfört med
existerande teknik? och Finns det någon som är beredd att betala för produkten?
Inte sällan har förutsägelser m isslyckats på grund av att d e har grund at sig
på innovationer som inte erbjud er kund erna några egentliga förd elar och som
d essutom är d yrare än d en teknik d e ska ersätta. Ett exem pel är bild telefonen,
som spåd d es en lysand e fram tid i slutet av 1960-talet. Den var d ock d yr och gav
inte kund erna något av verkligt värd e; i d e flesta fall var d en vanliga t elefonen
fullt tillfred ställand e. Om m an änd å ville se varand ra, ville m an förm od ligen
helst träffas i verkligheten.
Det är såled es av stor betyd else att d e som försöker förutsäga fram tid en
genom för cost-benefit-analyser. De m åste väga en viss tekniks nytta för
använd arna m ot d et pris som använd arna får betala. Schnaars betonar att
relativt få prod ukter m isslyckas att slå igenom på grund av tekniska
svårigheter – d e m isslyckas för att m an inte begrund at m arknad ssituationen i
tillräcklig utsträckning. En svårighet m ed att strikt tilläm pa cost-benefitanalyser är d ock att d e flesta prod ukter är prim itiva och d yra d å d e först ser
d agens ljus. Frågan är hur snabbt prod ukten kan bli tillräckligt m ycket billigare
och bättre för att kunna konkurrera m ed d e prod ukter som red an finns på
m arknad en. Vi ska återkom m a till d enna fråga längre fram .
SYMBOLISKA D RIVKRAFTER
Det är naturligtvis viktigt att i allt fram synsarbete beakta ekonom iska aspekter
och genom föra cost-benefit-analyser. Sam tid igt m åste d et fram hållas att d essa
aspekter inte alltid är avgörand e – rationellt ekonom iskt tänkand e är inte d et
end a som påverkar teknisk föränd ring.
Teknik är ofta ett resultat av and ra övervägand en än d e ekonom iska,
fram håller Svante Lind qvist i en artikel om problem en m ed tekn ikvärd ering.
Ett exem pel är utvecklingen av rakettekniken. Inte m inst tyskarnas satsning på
att tillverka V2-raketer und er and ra värld skriget fram står som m ärklig
eftersom raketen inte var särskilt effektiv som vapen. Sprängkraften var m åttlig
och träffsäkerheten m ycket d ålig. Änd å satsad es stora resurser på att ta fram
och tillverka d essa vapen, konstaterar Lind qvist och ställer sig frågan varför? –
en fråga som engelska und errättelsetjänsten ställd e sig red an 1944. Lind qvist
sam m anfattar en hem lig rapport från und errättelsetjänsten till d et engelska
krigskabinettet och finner ett tänkbart svar:
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… m an m åste söka orsaken i rom antiska fantasier snarare än i rationella,
ekonom iska bed öm ningar. Den 12 ton tunga raketen – som d ånand e steg till
väd ers, som nåd d e högre än m änniskan någonsin tid igare nått, och som slog ned
från him len m ed en hittills oanad hastighet m ot d en försvarslösa och oförbered d a
17
fiend en – utövad e en sorts om vänd ”rom antic appeal” för tyskarna.

Lind qvist fram håller att ingen cost-benefit-analys had e kunnat m otivera
satsningen på V2-raketen. Det avgörand e i sam m anhanget var d ess sym boliska
betyd else för d e tyska beslutsfattarna. H är finns också paralleller till d et
am erikanska rym d program m et und er 1960-talet. Även om rym d program m et
officiellt m otiverad es m ed d ess vetenskapliga och tekniska nytta för
m änskligheten, så var d e viktigaste d rivkrafterna sym boliska och m ilitära. Det
hand lad e inte m inst om att visa om värld en att USA var d en led and e nationen
på d et tekniska och vetenskapliga om råd et. N är m ålet – att vara först m ed att
placera en m änniska på m ånen – var nått gick luften ur rym d program m et. 18
Enligt Lind qvist försvåras arbetet m ed att förutsäga fram tid en av att en stor
d el av all teknikutveckling sker inom d en m ilitära sektorn. Den nöd vän d iga
kunskapen är inte ens i ett d em okratiskt sam hälle tillgänglig för personer som
arbetar m ed fram tid sstud ier.

4. Aktörerna – lekm än och experter
Vem förd e fram alla storslagna visioner om fram tid en och vem trod d e
egentligen på d em ? De flesta m änniskor trod d e faktiskt på d e fram tid svisioner
som publicerad es i tid ningar och tid skrifter, hävd ar båd e Corn och Schnaars.
De fram håller d ock att åtskilliga var skeptiska.
Otillräckliga tekniska och vetenskapliga kunskaper har ibland bid ragit till
alltför op tim istiska förutsägelser. I förlängningen betyd er d etta rim ligen att
personer utan d jupare kunskaper på om råd et i större utsträckning än experter
trott på fram tid svisionerna.
EXPERTERS SYN PÅ FRAMTID EN
För att belysa hur experter kan reagera på förutsägelser om teknikens
utveckling kan vi åter knyta an till atom kraften. Många vetenskapsm än
fram höll i slutet av 1940-talet att visionen att förse bilar, lokom otiv och villor
m ed sm å atom kraftsaggregat för energiprod uktion var helt orealistisk –inte
m inst på grund av strålningsfaran. En fysiker konstaterad e att ingen skulle ha
något behov av en personbil som kan d rivas ett helt år på en liten tablett uran
235 eftersom d et räcker att vistas i bilen i fem m inuter för att få en d öd lig
strålningsd os.
Det faktum att experter ibland har haft en ganska realistisk uppfattning om
olika förutsägelsers potential får inte förled a oss att tro att alla vetenskapsm än
och ingenjörer m ed klar blick sett vad som varit troliga fram tid a
utvecklingslinjer. Ett exem pel är synen på atom kraftsd riven sjöfart bland
svenska varvsingenjörer på 1950-talet. Av alla planer på att utnyttja
atom energin som d rivkälla i ford on eller farkoster var d et end ast tilläm pningen
till sjöss som i någon utsträckning kom att förverkligas. Stora satsningar gjord es
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också på att ta fram atom d rivna bom bplan i USA m en d å presid ent Kenned y i
början av 1960-talet lad e ned projektet had e d e ännu inte kom m it långt 19.
Red an 1946 had e d en am erikanska flottan inlett utvecklingsarbete rörand e
atom d rivna fartyg. Detta resulterad e 1954 i att värld ens första atom d rivna ubåt
sjösattes. Med tid en följd e också atom d rivna kryssare, hangarfartyg etc. Den
nya energikällan erbjöd en viktig förd el för m ilitären eftersom fartygens
operationsrad ie ökad e väsentligt. Att teknologin va r m ycket d yr spelad e i
sam m anhanget m ind re roll.
Om kostnad erna varit av und erord nad betyd else för m ilitären så var d e
d esto viktigare för m öjligheterna att sätta atom kraftaggregat i civila
hand elsfartyg. I USA finansierad e staten d et första atom d rivna la stfartyget –
N / S ”Savannah” som sjösattes red an 1959 och levererad es 1962. N / S Savannah
var främ st avsett att vara ett försöksfartyg.
Svensk varvsind ustri, som var bland d e led and e i värld en, följd e
naturligtvis d en internationella utvecklingen på om råd et m ed stort intresse.
Und er d et gångna halvseklet had e d ieselm otorn fram gångsrikt konkurrerat ut
ångm askinen och kanske stod m an nu inför ett nytt revolutionerand e
teknikskifte. Då var d et viktigt att inte kom m a på efterkälken. Ett svenskt
forskningsarbete om atom d rift till sjöss initierad es i m itten på 1950-talet. Bland
d e led and e svenska varvsingenjörerna fanns en stor tilltro till d en nya tekniken.
Fångad e i en tid sand a av överväld igand e entusiasm inför atom energins
fred liga använd ning såg d e fram för sig hur m an ”snart ska kunna bem ästra d e
tekniska problem som atom d rift m ed för och även till sjöss d ra nytta av d e
nästan outtöm liga energiresurser som finns i klyvbart m aterial”, som en
ingenjör uttryckte d et 196020.
Som alltid fanns d et också d e som var m er skeptiska och trod d e att d en nya
tekniken inte skulle kunna konkurrera ekonom iskt m ed konventionell teknik, i
alla fall inte inom överskåd lig fram tid . Und er 1960-talet svalnad e intresset för
atom d rivna fartyg. Med und antag för atom d rivna isbrytare har en ergikällan
inte fått någon kom m ersiell använd ning till sjöss.
En författare som är kritisk till experters förm åga att förutse fram tid ens
teknik är Arthur C. Clarke. I m otsats till d e tid igare näm nd a forskarna hävd ar
han att felet m ed d e flesta förutsägelser är att d e varit alltför konservativa.
Måhänd a bygger d enna stånd punkt på att han främ st har stud erat hur led and e
vetenskapsm än föreställt sig fram tid en. Clarke m enar att vetenskapsm ännen
ofta har saknat fantasi och föreställningsförm åga. Därför har d e t ill exem pel
sagt att flygplan och rym d raketer varit orealistiska, även om d e har haft
tillräckligt m ed kunskap för att kunna ana vad som skulle kom m a, enligt
Clarke. Expertkunskapen har såled es snarast varit ett hand ikapp: ”it is not the
m an w ho know s m ost about a subject, and is the acknow led ged m aster of his
field , w ho can give the m ost reliable pointers to its future. Too great a burd en of
know led ge can clog the w heels of im agination”. 21
OLIKA GRUPPERS IN TRESSEN
De personer som ägnat sig åt att förutsäga fram tid en har varit såväl lekm än
som experter på olika om råd en. N aturligtvis har olika grupper haft skild a
bakom liggand e intressen, något som bör beaktas d å m an tar ställning till
förutsägelserna. Corn säger att journalister och populärvetenskapliga förfa ttare
ofta har ett större incitam ent till att ägna sig åt sensationer och överd rifter
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eftersom d e d å kan få ökad uppm ärksam het och vinna ökad sprid ning av sina
alster. För vetenskapsm än har situationen varit d en om vänd a: d e har ofta ett
intresse av att vara försiktiga i sina visioner – inte m inst för att und vika att få
d åligt rykte bland kollegor i forskarvärld en. Enligt Corn har
vetenskapsm ännens ”training, their w ork experience, and their professional
culture all … tend ed to d ispose them tow ard m ore restrained and less utopian
expectations for the future”.22

5. Kan vi säga något om fram tid en?
Schnaars återger en uppm aning som han funnit i en artikel i Forbes från m itten
på 1970-talet d är en d å 20 år gam m al fram tid sprognos recenserad es: ”When
you get the urge to pred ict the future, better lie d ow n until the feeling goes
aw ay”.23 Vi m åste fråga oss om d et verkligen är så här illa – kan vi inte säga
något om fram tid en? Det faktum att åtm instone 20 procent av alla förutsägelser
i Schnaars stud ie har slagit in bord e inge lite hopp.
Det är naturligtvis också en skillnad m ellan att i d etalj försöka förutsäga
fram tid en och att på ett m er övergripand e plan ägna sig åt framsynsarbete m ed
alternativa fram tid sbild er. N ed an ges några exem pel på lyckad e förutsägelser.
Vid are d iskuteras fram kom liga vägar i d enna typ av arbete.
Det kan konstateras att förutsägelser ibland slår in på ett något annorlund a
sätt än m an förväntat sig. Ett exem pel på d etta är en artikel i N ewsweek 1959
som förutsad e att år 1970 skulle safarier till Vietnam bli vanliga. Safarierna
skulle bli populära bland turister ”w ho really w ants to get aw ay from it all”. 24
Schnaars påpekar – m ed Vietnam kriget och d e m ånga am erikanska sold ater
som stupad e d är i åtanke: ”Ironically, that turned out to be a n accurate
pred iction, but in a far d ifferent form than intend ed ”. Denna typ av
förutsägelser bör rim ligen räknas till d e m ind re lyckad e.
EN LYCKAD FRAMTID SSTUD IE
N ågra förvånansvärt träffsäkra förutsägelser finns i en rapport utgiven av IVA,
till akad em iens 50-årsjubileum 1969. I rapporten tecknad es d els en bild av
teknikens utveckling und er d et gångna halvseklet, d els bild er av föränd ringar
und er kom m and e år – m ed slutpunkt år 2019. Just att titta bakåt när m an ska se
fram åt ansågs som värd efullt i stud ien.25 Det var osäkert hur m ycket m an skulle
kunna lära av historien m en angreppssättet skulle hjälpa d eltagarna att ”d ra sig
till m innes vad som skett, vad som varit oväntat eller vad som väntats m en inte
skett”.26 Med d et tillbakablickand e perspektivet skulle m an ”frigöra sig från
vissa begränsningar i sitt tänkand e och und vika att begränsas av d e invand a
ram arna och tankebanorna”. Detta tycks ha fungerat ganska bra för IVA stud iens egen d el.
På telekom m unikationsom råd et lyckad es rapporten förutsäga några v iktiga
utvecklingslinjer. Bland d e prod ukter som förutsad es få en vid sprid ning fanns
program m innesstyrd a telefonväxlar m ed ett flertal nya abonnenttjänster,
autom atiska telefonsvarare, knapptelefoner, faxm askiner, m obiltelefoner –
främ st för använd ning i bilar – och laserteknik för inform ationsöverföring.
Dataöverföring skulle bli en allt viktigare d el av Televerkets uppgifter och båd e
företagen och hem m en skulle bli uppkopplad e. Många privatpersoner skulle ”i
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sina hem kom m a att ha en d ataterm inal, från vilken d e genom att trycka på ett
antal knappar … kom m er att kunna överföra pengar från och till olika konton,
betala räkningar och verkställa and ra ekonom iska transaktioner som inköp och
försäljningar”.27
Stud ien beskriver också hur TV på 1980-talet skulle kunna nå ut till
hem m en via kabel och göra d et m öjligt att ta in ”10, 20, 30 ja kanske 40
kanaler”. Denna kabeltelevision skulle bli särskilt läm pad för storstäd er. Ett
alternativ, som kanske också kund e bli verklighet, var att hem m en skulle kunna
ta em ot TV-sänd ningar d irekt från satelliter. Tekniken skulle såled es inte längre
vara d en begränsand e faktorn när d et gälld e tillgången på ett stort antal TVkanaler. H uruvid a m änniskor vill ha fler kanaler eller inte förväntad es i stället
att styra en eventuell expansion på om råd et: ”Avgörand e blir om kom m and e
generationer önskar m er inform ation eller vill ha lugn, ro och stillhet för
m ed itation”.28
Också på and ra om råd en förutsåg rapporten föränd ringar som skulle
kom m a. Ett exem pel från transportom råd et är att snabbtåg förväntad es bli
vanliga. Rapporten refererar till uppbyggnad en av helt nya snabbtågslinjer i
Japan och Frankrike m en fram höll att Sverige på grund av sin otillräckliga
befolkningstäthet m åste satsa på att utveckla snabbtåg för befintliga järn vägar.
Tekniskt skulle d etta kunna lösas genom en ”föränd ring av d e rälsgåend e
ford onens konstruktion” bland annat genom att ”autom atiskt luta vagnskorgen
inåt i kurvorna”. Försök m ed lutand e tåg had e red an utförts på flera håll i
värld en.29 Den autom atiska vagnlutningen skulle bli avgörand e för att kunna
köra snabbt – m ellan 160 och 220 km / h – på ”d et jäm förelsevis kurviga svenska
järnvägsnätet”.30
Vi kan fråga oss varför IVA-rapporten lyckad es så bra i d essa förutsägelser.
Frågan kom m er här att läm nas obesvarad – läsaren får själv söka finna svaret.
Det bör d ock poängteras att stud ien inte beskriver alltför exotiska och
fantasifulla tekniker. Tvärtom , d e innovationer som förutsägelserna baseras på
fanns i m ånga fall m er eller m ind re färd igutvecklad e vid tid en för IVA-jubileet
– till exem pel satelliter, självlutand e snabbtåg och d atorer. Styrkan i
fram tid sbild erna är fram förallt att d e beskriver expand erand e m arknad er
snarare än helt ny teknik.
N aturligtvis lyckad es stud ien inte lika bra m ed alla förutsägelser. Ett
exem pel är rym d tekniken; rapporten förutser att vi skulle få se d en första
m änniskan på Mars 1985 och att d et skulle finnas kom m ersiella fabriker och
laboratorier i rym d en i slutet av 1990-talet. Orsaken till d essa alltför
optim istiska förutsägelser får sökas i d en råd and e tid sand an. Det gångna
årtiond et had e karakteriserats av en intensiv rym d kapplöpning m ellan USA
och Sovjet. Kapplöpningen fick sin upplösning i juli 1969 d å d en första
m änniskan satte sin fot på m ånen. IVA-rapporten publicerad es i slutet av
oktober sam m a år och d et föreföll naturligt att tänka sig att utvecklingen skulle
fortsätta i sam m a takt inom om råd et. Måhänd a had e initierad e personer i
am erikanska regeringskretsar eller vid N ASA kunnat ana att luften skulle gå ur
rym d program m et – m en att se d et från svensk horisont var givetvis svårare.
N ÅGRA TIPS
Exem plen visar att även om inte allting blir rätt är d et trots allt m öjligt att
förutse en hel d el. H ur ska m an d å bära sig åt för att lyckas? Schnaars m enar att
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d et är här som historien har något att lära oss. Det är inte prim ärt kunskapen
om teknisk föränd ring utan snarare kunskapen om förutsägelser gjord a i d et
förgångna som kan hjälpa oss m ed nya förutsägelser. Genom att analysera
gam la förutsägelser kan vi id entifiera vanliga m isstag och förhoppningsvis
även und vika att gå i sam m a fällor. Schnaars hävd ar att ”past forecasts are
plentiful and potentially inform ative. Past m istakes m ay ind icate com m on,
correctable errors. Past successes m ay ind icate the best course of action”. 31 H an
säger också att m isslyckad e förutsägelser ”illustrate that the sam e, often
preventable, errors recur, even though separated by d ecad es and contained in
very d ifferent kind s of forecasts”.
Med avstam p i sin em piriska stud ie föreslår Schnaars några riktlinjer för
arbete m ed fram tid sstud ier. H an betonar genom gåend e betyd elsen av sunt
förnuft. H an fram håller själv att råd en är tillsynes självklara m en att d e änd å
försum m as förvånansvärt ofta.
Det första och kanske viktigaste råd et är att inte bli förälskad i tekniken.
Som vi sett led er d etta till ett alltför stort fokus på själva tekniken och att
ekonom iska och m arknad sm ässiga aspekter ignoreras. Det finns ett antal
grund läggand e frågor som m åste ställas när d et gäller m arknad en för en
prod ukt:







Vilka är kund erna?
H ur stor är m arknad en?
Kom m er d en nya prod ukten att erbjud a någon förd el jäm fört m ed
existerand e prod ukter?
Är d en nya prod ukten kostnad seffektiv jäm fört m ed existerand e prod ukter?
Motiverar nyttan för kund en d et pris m an m åste ta ut för en prod u kt?
Talar synliga sociala trend er för eller em ot d en nya tekniken?
Går prod ukten på tvären m ot m änskliga vanor och råd and e kulturbund na
värd eringar?

Ett exem pel till d en sista frågan är frystorkad m at. På 1960-talet förutsad es att
frystorkad m at skulle få en m ycket stor m arknad . Men så blev inte fallet – d en
sm akad e inte lika gott som annan m at, något som kund erna tillm ätte stor
betyd else.
Enligt Schnaars är d et särskilt viktigt att göra cost-benefit-analyser. I vissa
fall kan d e vara ganska enkla att genom föra. En förutsägelse som inte had e
passerat en cost-benefit-analys är und ervattenshotell, vilka i m itten av 1960talet förutsad es bli vanliga inom 20 år. Schnaars konstaterar att
und ervattenshotellen och liknand e fantastiska projekt ”failed to serve an
intend ed m arket at any price”.32 Det är betyd ligt svårare om m an försöker att
förutsäga m arknad en för m er realistiska prod ukter. De kanske inled ningsvis är
d yra och ofullständ igt utvecklad e, m en d e kan tänkas bli bättre och billigare i
fram tid en. Så har till exem pel varit fallet m ed d atorer, vid eoband spelare och
annan hem elektronik. Schnaars säger att d essa fall är d e svåraste att hantera.
Vanligen föränd ras pris och prestand a till d en nya prod uktens förd el när
prod uktionen väl kom m it igång. Rosenberg är också inne på d etta tem a, m en
ingen av författarna ger något egentligt råd om hur problem et kan hanteras
förutom att m an ska vara vaksam och m ed veten om att problem et existerar. 33
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Schnaars finner också d em ografiska trend er använd bara. Med viss säkerhet
kan vi till exem pel förutsäga hur m ånga tjugoåringar d et kom m er att finnas om
tio år. Om vi också kan säga något om d eras vanor, värd eringar och preferenser
– vilket givetvis är svårt i sig – så kan vi också få en uppfattning om d e kom m er
att efterfråga vissa varor och tjänster. Resonem anget kan exem plifieras m ed att
om föd elsetalen sjunker till noll blir efterfrågan på förskoleplatser om några år
obefintlig. Det är inte troligt att en eventuell im m igrationsökning av fam iljer
m ed sm å barn skulle kunna uppväga ned gången av antalet föd d a i Sverige.
Avslutningsvis fram för Schnaars några alternativ till förutsägelser av teknisk
föränd ring. Fram förallt ser han scenarioanalys som ett fruktbart angreppssätt.
Scenarioanalysen m ålar upp flera alternativa fram tid sbild er . Den ger inte bara
en bild av förhålland ena vid någon fixerad tid punkt om 10 eller 20 år, utan
också en bild av vägen d it och vilka antagand en som visionerna vilar på.
Schnaars råd er också till att hellre vara konservativ och inte förvänta sig några
revolutionerand e föränd ringar än att i alltför stor utsträckning föreställa sig att
en ny teknik totalt ska föränd ra värld en. H an hävd ar att lyckad e förutsägelser
”tend to be conservative in their outlook, w hile the failures foresee fantastic
changes”.34 Alla skulle kanske inte hålla m ed om d etta – jäm för Arthur C.
Clarke ovan. Det sker naturligtvis stora föränd ringar – m en d e tar ofta m ycket
lång tid .

6. Slu tsatser
Vilken nytta har d å m ed arbetarna i projektet Teknisk Framsyn av d iskussionen i
d enna rapport? H ar alla d essa exem pel på förutsägelser något att säga oss som
lever i slutet av 1990-talet eller är vi kanske m era rationella, förnuftiga och
klarsynta än våra föregångare på om råd et? Svaret på d en senare frågan är
rim ligen nej – inget tyd er på att vi väsentligen är bättre läm pad e att se in i
fram tid en än vad m an var på till exem pel 1950- eller 1970-talet.
Denna rapport har red ogjort för ett flertal faktorer som varit bid ragand e till
att förutsägelser m isslyckas:
1) Tron att ny teknik helt ska ersätta d en teknik som red an finns och att d et ska
gå förhålland evis snabbt. I verkligheten sam existerar konkurrerand e
teknologier vanligen und er lång tid .
2) Tron att ny teknik end ast ska lösa gam la uppgifter och kom plettera
existerand e tekniska system . I stället är d et vanligt att ny teknik lägger
grund en till helt nya system .
3) Tron att ny teknik ska fungera som universalm ed el m ot olika
sam hällsproblem .
4) Svårigheten att se viktiga kopplingar m ellan olika teknikom råd en d är just
kom binationen av om råd ena erbjud er stora utvecklingsm öjligheter.
5) Att d e som sökt förutsäga fram tid en förälskat sig i själva tekniken och
d ärm ed försum m at ekonom iska aspekter. De har inte beaktat hur
potentiella m arknad er ser ut och om en viss teknik erbjud er använd arna
något av värd e jäm fört m ed existerand e alternativ – frånvaro av costbenefit-analyser.
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6) Att m an varit fången av tid sand an och trott att d agens stora frågor också
ska vara m orgond agens stora frågor.
7) Att inte bara rationella ekonom iska övervägand en ligger bakom valet av ny
teknik. Ofta avgör till synes irrationella övervägand en valen, till exem pel
sym boliska värd en.
8) Att inform ationsund erlaget för fram tid sstud ier ofta har varit otillräckligt.
Mycket teknikutveckling sker i d et förd old a – främ st inom d en m ilitära
sektorn.
Vilka fällor riskerar d å Teknisk Framsyns m ed arbetare att tram pa i? Ja,
teoretiskt finns ju risken att d e tram par i alla tänkbara fällor, m en så
pessim istiska ska vi inte vara. Att ta till sig faktorerna ovan och kritiskt
rannsaka sig själv bör d ock vara värd efullt för att m ed vetand egöra problem en –
även om d et naturligtvis finns fler faktorer än d e som räknas upp här.
En d el av vad som sagts talar till m ed arbetarnas förd el: som expert på olika
om råd en har m an stor kunskap om relevant teknik respektive vetenskap. Detta
betyd er d ock inte att d en tekniska kunskapen i sig är d en viktigaste – en
d jupgåend e kunskap om sam hällsprocesser är förvisso av större betyd else.
Experten/ m ed arbetaren har inte heller d en populärvetenskapliga journalistens
incitam ent till att m åla upp exotiska fram tid sbild er och skapa
uppseend eväckand e rubriker.
Fund era igenom ovanståend e punkter, en efter en, och försök relatera d em
till fram synsarbetet. Det kan vara av värd e att för ett ögonblick stanna upp och
begrund a vilken tid sand a och vilka frågor som genom syrar vår egen tid . För att
få perspektiv på arbetet bör vi ställa oss frågan vad kom m er fram tid ens
historiker – kanske verksam m a på 2040-talet – att skriva om d et sena 1990-talets
projekt Teknisk Framsyn.
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