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E

tt universitet lever i spänningsfältet mellan det som avskiljer och det som
förenar. Å ena sidan har universitetet många inre rum där studentkulturerna lever sina mer eller mindre konservativa liv, lärare traderar tradition
och kunskap och forskare ibland drar sig undan för att skapa ny kunskap genom
att fördjupa sig i verklighetens mysterier utan kortsiktiga krav på patentering,
samhällsnytta och industriell avkastning.
Å andra sidan står universitetet i ständig dialog med det omgivande samhället.
Hade det inte gjort det hade det inte varit det det är: en av världshistoriens mest
seglivade organisationer. Studenterna, viktigast bland alla dem som tillbringar sin
arbetstid vid ett universitet (toppforskare och akademiska ledare får ursäkta), rör
sig i stora skaror ut och in genom universitetsportarna och står därför för en ständigt pågående interaktion. Kunskap som skapas vid universitet används i de mest
skiftande sammanhang. Vare sig vi tittar på industriella sammanhang eller den offentliga sektorn dyker ofta universitetsrelaterad forskning upp. En prosopografi över
alla svenska universitetsprofessorer och -docenter de senaste tvåhundra åren eller
så skulle uppvisa mängder av universitetsforskare som anlitats som experter i olika
samhällsrelaterade frågor. Och påverkan går även åt andra hållet. Politiska förändringsprocesser, industriellt drivna tekniska moderniseringsprocesser, internationell
politik och militära konjunkturer skapar sociala, tekniska och ekonomiska krafter
som påverkar vetenskapen inne i universiteten, och universitetsforskare är inte sällan skickliga på att använda dessa som resurser för sina projekt. Idén om akademin
som ett elfenbenstorn är en historisk myt. Och universitetshistoria som forskningsfält kan därför inte enbart begränsas till studiet av inomakademiska förändringar
utan bör även omfatta universitetets interaktion med omvärlden. Det är mot denna
mer samhällstillvända del av universitetshistorien som vi nu vänder blicken.
En lundahistoriker, nyutnämnd professor, publicerade 1968 en artikel som
kritiserade historieämnets inriktning vid svenska universitet. Nästan all historisk
forskning hade en gång i tiden varit ett ämne lämpat för praktisk tillämpning, dess
resultat efterfrågades och användes av politiker och andra människor som behövde
veta något om hur samhället borde styras. Men den tiden var förbi sedan länge:
1968 var universitetens historiker framför allt inriktade på grundforskning. Deras
resultat bedömdes efter inomvetenskapliga kriterier, inte efter samhällsrelevans
eller användbarhet. Historieämnet var allt för isolerat. I stället borde man närma
sig samhällsvetenskaperna och intensifiera interaktionen med ”avnämarna”, hävdade lundahistorikern. Man borde i större utsträckning våga sig på generaliseringar.
Givet människans natur och de om inte lagbundenheter så åtminstone mönster
som gick att skönja i historien, kunde historieämnets resultat vara användbara för
politiker och de samhälleliga organ som befattade sig med prognos och planering.629
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Bara så, tycktes författaren mena, kunde historieämnet bryta sig ut ur sin isolering
för att ta större forskningspolitisk plats i en tid då flera samhällsvetenskaper attraherade stora skaror studenter, forskningsanslag och politiska kontakter.
Artikelns författare hette Birgitta Odén. Hon debatterade ämnets inriktning
på centrala och synliga arenor som Historisk tidskrift och Statsvetenskaplig tidskrift men verkade dessutom för att praktiskt implementera denna vision om ett
mer samhällstillvänt, ett mer behövt och efterfrågat historieämne vid sitt eget
universitet: Lund. Ett av de fält där Odén intervenerade forskningspolitiskt var
framtidsstudier, ett fält som fångade mångas intresse i slutet av 1960-talet. Det
som följer är en fallstudie i hur universitetsforskare kan agera i rollen som skapare
av kunskap som anses relevant och är efterfrågad av samhället samt hur detta får
efterverkningar såväl inom som utom akademin. Det är även en fallstudie i humanioras, specifikt historieämnets, forskningspolitiska positioner i en tid då samhällsvetenskaperna ryckte fram och tillförskansade sig mer utrymme vad gäller
uppdrag som oﬀentlig expertis och hur några lundahistoriker förhöll sig till detta.
Det är en historia om hur forskare interagerat med det politiska systemet. Det är
en historia om framtidshistorikerna vid Lunds universitet under 1970-talet. Men
innan vi når dit några ord som ramar in deras verksamhet.

Att välja framtid
Man kan tala om framväxten av en mer allmän utvecklingskritisk ådra i slutet av
1960-talet och början av 1970-talet.630 Rachel Carsons Silent Spring (1962) och
Romklubbens Limits to Growth (1972) och deras många efterföljare pekade på de
miljömässiga problemen förknippade med en västerländsk och teknikcentrerad
utveckling.631 Om Paul Ehrlich fick rätt skulle ”The Population Bomb” leda till
överbefolkning, massvält och kraftiga sociala problem i en global omfattning.
Ungdomar i diverse motkulturer med en alternativ livsstil ifrågasatte normerna
för social samvaro. Allt detta, och mycket därtill, utgjorde den fond mot vilken
framtidsstudierna växte fram. Kanske var framtidsstudier ett sätt att hantera, gripa
och begripa en värld stadd i förändring, ett sätt att försöka besvara frågan om vart
världen var på väg; ett försök att åtminstone halvrationellt och halvvetenskapligt
förstå samhällelig förändring?
En idémässig bakgrund till framtidsforskningens växande popularitet under
andra halvan av 1960-talet finns i de utvecklingskritiska konjunkturer som skisserats ovan.632 En annan bakgrund var de tekniker för planering av större militära projekt som utvecklats i USA sedan åtminstone andra världskriget och som gått under
benämningar som operationsanalys och systemanalys.633 Kalla krigets radikalt nya
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vapentekniker gjorde historiska erfarenheter från tidigare krig mindre användbara,
varför framtidsstudier togs i bruk för att försöka begripa vad ett termonukleärt
krig skulle kunna innebära.634 Via organisationer som RAND Corporation kom
sedan dessa tekniker till användning i exempelvis stadsplanering, och snart fanns
futurologi som en verksamhet i civila och privata sammanhang.635 Det var främst
i USA man ägnade sig åt framtidsstudier, men ämnet intresserade forskare även
i många andra länder. Framtidsstudier, eller futurologi, blev under andra hälften
av 1960-talet en snabbt växande gren av tillämpad samhällsvetenskap med stjärnnamn som Daniel Bell och Herman Kahn och institutionella inramningar som
Commission on the Year 2000, som inrättades 1965 av American Academy of
Arts and Sciences, RAND Corporation och Hudson Institute samt diverse företag.636 Fältet behandlade frågor såsom ett kommande postindustriellt samhälle
där vi arbetar mindre och har mer fritid, kommunikationsteknik, livsstilsfrågor
(ökar mängden hedonism i samhällskroppen?), framväxten av icke-europeiska
ekonomiska stormakter (ofta exemplifierat med Japan) och förstås miljö- och
resursfrågor. Organisationer skapades, tidskrifter uppstod, futurologiska världskongresser sammankallades (den första i Oslo 1967).637 Ett samhälle statt i snabb
förändring försökte med hjälp av framtidsforskning begripa förändringens drivkrafter och i vissa fall styra utvecklingen mot önskade mål.
I Sverige kom framtidsforskningen att introduceras i framför allt tre olika sammanhang. För det första i det militära och då speciellt Försvarets forskningsanstalt,
FOA, som tidigt efter andra världskriget börjat med operationsanalys och systemanalys. Det kunde gälla att matematiskt optimera och simulera såväl pansarslag
som anskaﬀningen av nya komplexa vapensystem; matematik användes för beslutsstöd. Från slutet av 1950-talet fick den militära operationsanalysen större betydelse, mängden personal som arbetade med operationsanalys ökade kraftigt och
en speciell avdelning inrättades, Planeringsbyrån (FOA P), som beskrivits som
en central spindel i det svenska militära nätet.638 När framtidsstudieverksamheten
kom i gång i andra delar av samhället omkring 1970 fanns alltså redan en relativt
storskalig inhemsk framtidsstudieverksamhet knuten till FOA.
För det andra i näringslivet. ”Skandiakoncernen satsar på framtidsstudier”,
rapporterade en artikel i Veckans aﬀärer 1969. Man eftersträvade med satsningen
ett helhetsperspektiv:
Svenska företag satsar alltmer på förutsättningslösa framtidsstudier – och
utgår inte längre från det egna företaget, utan ställer samman en totalbild
av hela samhällsutvecklingen och placerar från den utkikspositionen in
det egna företaget någonstans i helhetsbilden.639
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I artikeln lyftes Skandiakoncernen med dess direktör Pehr G. Gyllenhammar
fram som ett föregångsföretag: det ”är det företag i Sverige som längst av alla systematiskt sysslat med att planera framtiden”. Andra företag som också var i gång
med sådan verksamhet var, enligt artikeln, Astra, PLM, Sandvikens Jernverk och
SCA. Ämnet förekom i flera nummer av Veckans aﬀärer våren och månlandningssommaren 1969, och i vad som formade sig till en artikelserie om framtidsstudier
kunde tidskriftens läsare bland annat möta futurologifursten Herman Kahn, som
flugits över till Stockholm.640
I vissa fall tycks satsningarna på framtidsstudier ha hört hemma internt i företagen, som ett slags beslutsunderlag för ledningen, i andra går de att se som
led i företagens marknadsföring i en tid då svenskt näringsliv ville visa att man
stod i samklang med en värld i förändring; under några år var framtidsstudier
ett hett område. Sålunda organiserade PLM ett framtidsseminarium i Malmö.
Under några junidagar 1970 samlades i Malmö internationella förgrundsgestalter
som Daniel Bell, Herman Kahn, Peter Drucker och Ota Šik (tillsammans med
svenskar som Torgny T. Segerstedt och Tore Browaldh) för att dryfta det postindustriella samhället som man såg komma, framtidens företagsledningar, kommande livsstilsförändringar, datorisering och automatisering och mycket annat.
Sydsvenskan rapporterade fortlöpande och det hela samlades även i bokform.641
Det privata näringslivet blev alltså under några år i slutet av 1960-talet ett nytt
organisatoriskt sammanhang för framtidsstudier.
Även om diverse företag på egen hand bedrev framtidsstudier, var den viktigaste näringslivsrelaterade framtidsstudiesatsningen den som formerades av
Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, som tillsatte en kommitté 1967 med syftet
att avgränsa och definiera begreppet framtidsstudier, kartlägga pågående aktiviteter och diskutera vilka behov av ytterligare insatser som förelåg.642 IVA-kommittén samlade akademiker – matematikern Göran Borg (KTH), sociologen
Gösta Carlsson (LU) – samt näringslivsföreträdare och näringslivsnära organisationer: STU, Styrelsen för teknisk utveckling, Skandiakoncernen, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Sveriges Mekanförbund, Norrbottens järnverk AB, Svenska Teknologföreningen. Till sig knöt man även FOA, som fick i uppdrag att göra
ett antal utredningar.
Kommittén kom fram till att det ”inom ämbetsverk, företag och organisationer finns ett betydande intresse för systematiska framtidsstudier och att de flesta
tillfrågade kände behov av ett svenskt centralt organ för ämnet”.643 Man gick vidare med att skissera hur ett sådant institut skulle kunna vara uppbyggt och vilka
dess arbetsuppgifter skulle vara. I korthet kan sägas att man föreslog inrättandet
av ett svenskt institut för framtidsstudier som skulle knyta an till de industrinära
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halvstatliga branschforskningsinstitut som växt fram i Sverige i sådan mängd
under 1900-talet, speciellt under efterkrigstiden, inom allt från konserveringsteknik till betongforskning.644
Allt tycktes därmed vara på plats för skapandet av ett svenskt institut för framtidsstudier. Men förslaget kritiserades. Lars Ingelstam, matematiker vid KTH,
pekade i en artikel i Aftonbladet 1969 på att IVA-studiens upplägg inte tillräckligt hade tagit fasta på att statsmakterna och det privata näringslivet hade olika
uppfattningar om framtidsstudier och den planerande och styrande eﬀekt på
samhällsutvecklingen sådana studier kunde ha. Enligt Ingelstam hade en regering, åtminstone en socialdemokratisk sådan, ”intresse av betydligt mera aktiva,
styrningsinriktade framtidsstudier än vad privatindustrin har”. IVA:s förslag om
ett branschforskningsinstitut var feltänkt eftersom det gav för stor makt åt det
privata näringslivet att styra verksamheten i institutet. I stället borde ett sådant
institut vara helstatligt.645 Framtidsstudier var för viktiga att släppa in industriella
särintressen i; de var ett sätt att bedriva politik, menade Ingelstam, och därmed
borde inte industrin ha så mycket att säga till om som i IVA-förslaget.
Att framtidsstudier uppfattades som ett sätt att intervenera i samhällsutvecklingen via ombud var en inte ovanlig åsikt. Den finns än starkare artikulerad i
en artikel från 1971 av Jan Annerstedt och Lars Dencik.646 De ser på de framtidsstudier som växt fram sedan mitten av 1960-talet som en
hårdkokt disciplin för hårdkokta män utrustade med outtröttligt siﬀersinne, teknologisk skolning, datorer och anglo-cynisk jargong; en Herman
Kahn, en Anthony Wiener, en Daniel Bell och en Eskil Block [har] invaderat den teknokratisk-byråkratisk-politiska debatten.647
Framtidsforskningens funktion, enligt Annerstedt och Dencik, ”är bl.a. att åt de
styrande eliterna ge en gemensam referensram […] ett instrument för den styrande eliten” som skyler över klassmotsättningar och verkar i riktning mot ett
framväxande korporativt styrelseskick.648 Rapporten hade levererats av IVA, ”ett
av industrins främsta påtryckningsorgan i forskningsfrågor”, som ”samordnade
de stora företagens intresse för framtidsforskning”.649
Ingelstam, Annerstedt och Dencik var inte några enstaka röster, deras åsikter
bar rakt in i regeringen, som tillsatte en arbetsgrupp med Alva Myrdal som ordförande. Den skulle dra upp riktlinjerna för det tredje sammanhang där framtidsstudier tog plats i Sverige åren kring 1970: statligt finansierade och organiserade framtidsstudier. IVA:s intresse för framtidsstudier upphörde inte, organisationen låg bland annat bakom en ”Förening för framtidsstudier” som ordnade
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1971 utsåg statsminister Olof Palme
en arbetsgrupp under ordförandeskap av statsrådet Alva Myrdal för
att behandla frågor om framtidsstudier i Sverige. Arbetet resulterade
i Att välja framtid. Ett underlag för
diskussion och överväganden om
framtidssstudier i Sverige (1972).

studiegrupper och seminarier och publicerade böcker.650 Akademiskt fanns det
doktorandkurser riktade till doktorander i industrirelaterade ämnen som företagsekonomi och teknikämnen, och längre fram bedrev IVA framtidsstudier under
beteckningen Teknisk framsyn.651 Men IVA, industrin och egentligen också FOA
decentrerades i och med den socialdemokratiska regeringens agerande.
Myrdalsgruppens arbete avkastade slutbetänkandet Att välja framtid.652 Mottagandet kan i korthet sägas ha följt förutsägbara linjer. Aftonbladet välkomnade
det, medan flera liberala tidningar kritiserade vad man ansåg vara en koncentration av framtidsstudier med allt för stark koppling till kanslihuset och efterfrågade framtidsstudier som stod friare från politiska bindningar.653 Remissvar
från ungefär 130 myndigheter och organisationer kom in, de flesta positiva till
betänkandet. LO såg framtidsstudierna som ett medel för samhällsstyrning, medan SACO varnade för en överskattning av användningen av dem som planeringsoch styrningsredskap. Mer tekniska invändningar kom från exempelvis IVA, som
kritiserade den i deras ögon allt för vida definitionen av framtidsstudier, vilken
inbegrep såväl direkta insatser av oﬀentlig planering som ren forskningsverksamhet.654 FOA, som faktiskt sysslat med framtidsstudier, gick såväl i sitt remisssvar som i en mer utförlig rapport emot denna öppnare och vida definition av
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framtidsstudierna.655 Kritiken till trots mottogs betänkandet, när det togs upp
till behandling i forskningsberedningen i september 1972, i stort sett positivt.656
Ett sekretariat för framtidsstudier knutet till statsrådsberedningen inrättades den
1 februari 1973.657
Låt oss dröja något vid begreppsanvändningen: vad kallade man detta hastigt
framväxande fält, så omhuldat av allt från företag till statlig förvaltning, av såväl
Alva Myrdal som unga näringslivslejon som Pehr G. Gyllenhammar? Valet av
begrepp röjer både en kunskapsteoretisk och en forskningspolitisk positionering.
Under andra hälften av 1960-talet talade man i Sverige ömsom om framtidsstudier, ömsom om framtidsforskning, mer sällan om futurologi. Företag hävdade
att de bedrev ”framtidsstudier”, vänsterkritikerna talade om ”framtidsforskning”.
Ibland var det tvärtom så att industrikretsen pratade om ”framtidsforskning”.658
Med tiden kom dock begreppet ”framtidsstudier” att dominera över ”framtidsforskning” i svenskt språkbruk. Varför?
I inledningen till Att välja framtid förs ett resonemang om begrepp:
Internationellt förekommer begreppen future research, futurology och
Futurologie tämligen allmänt, utan att man i dem lägger någon särskilt
specificerad innebörd. Ordet framtidsforskning har lanserats och använts
i Sverige, men det har också framförts flera goda skäl varför man borde
föredra en mindre pretentiös benämning, t ex framtidsstudier. Ett väsentligt skäl är att man till framtidsstudieområdet måste föra en hel mängd
verksamheter som snarare är tillämpning och utveckling av kända metoder
än sökande efter ny kunskap, ett annat att det är oberättigat att med starkt
prestigeladdade ord som ”forskning” eller ”vetenskap” skyla över osäkerhet, metodisk oklarhet och ofrånkomlig subjektivitet i gjorda uttalanden. Man kan också urskilja en risk att språkbruket förstärker en tendens
att betrakta framtidsstudier som en angelägenhet främst för specialister
(forskare, planerare) och därmed urholka det demokratiska och politiska
elementet. Slutligen ställer givetvis uttalanden om framtiden andra kunskapsteoretiska problem än exempelvis empiriska eller logiska utsagor.659
Frågan om framtidsstudiernas vetenskaplighet och det därmed sammanhängande
begreppsvalet skulle återkomma på andra håll, tillsammans med den forskningspolitiska preciseringen att verksamheten inte skulle vara en angelägenhet främst
för specialister. Den senare återfinns exempelvis i inledningen till en programförklaring till ett av de forskningsprojekt som bedrevs i regi av Sekretariatet för
framtidsstudier. Där poängteras att genom att
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arbeta i öppenhet och gå ut med material till den allmänna debatten – till
partier, folkrörelser, studieförbund, massmedia och direkt till intresserade
människor – kan framtidsstudierna bidra till demokratisk förankring av
planering och beslutsfattande och motverka tendenser till expert- eller
elitstyre.660
I Sverige i världen – tankar om framtiden, slutrapporten för samma projekt, reflekterar författarna över framtidsstudiernas vetenskapliga status. Verifiering, falsifiering och prövning av framtidsforskningens utsagor låter sig knappast göras utan
framtidens facit. Framtidsstudier har också möjligheter att påverka människors
handlande – ”det är f ö inte sällan deras syfte” noteras det med en blinkning åt
den samhällsplanerande ådran i framtidsforskningen – och därmed skapa en självuppfyllande profetia genom att få människor att handla i den riktning den pekar,
vilket ju knappast gör utsagan till kunskap om framtiden. Och så skriver man:
Egentligen kan framtidsstudier inte sägas innebära att vi har kunskap om
framtiden, bl a av de skäl som anförts. Men detta får inte skymma det
faktum att vi i vissa fall faktiskt drar slutsatser om det förflutna grundade
på ett källmaterial som kan vara långt magrare än det underlag på vilket
vi kan basera framtidsutsagor.
Några anspråk på att företräda en sträng vetenskaplighet har inte projektgruppen. Det är heller ingen tillfällighet att termen ”framtidsstudier”
föredragits framför det mer pretentiösa ”framtidsforskning”. Detta betyder dock inte att alla anspråk på vetenskaplighet lämnats åt sidan. Det
är nämligen fullt möjligt att tillämpa en vetenskaplig metodik på det
material som tjänar som underlag för framställningen. Det framstår t o m
som ett krav att så sker eftersom dessa metoder utarbetats och framgångsrikt prövats på ett likartat material i samhällsforskningen. Underlaget för
studien måste således bearbetas på ett lika stringent sätt som sker inom
andra fack. De framtidsutsagor som göres kan inte prövas på ett empiriskt
material, men kriterier som teoretisk konsistens, relevans för problemområdet, validitet och krav på tillräckligt underlag för hypoteser både
kan och måste användas i framtidsstudier. I denna mening kan också
framtidsstudier göra anspråk på vetenskaplighet.661
Det är detta begreppsresonemang, detta val av begrepp som alltså samtidigt signalerade en mindre tvärsäker kunskapsteoretisk hållning (men ändå med vissa
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anspråk på vetenskaplighet) och avvisade en icke-demokratisk och expertisdominerad elfenbenstornsposition för framtidsstudierna, som senare kom att ge
avtryck i det svenska sättet att bedriva framtidsforskning.
Kanske kan man åren 1972 till 1978 notera en viss förskjutning från den myrdalska utredningens betoning av ”osäkerhet, metodisk oklarhet och ofrånkomlig subjektivitet” till den lundensiska forskargruppens betoning på att ”kriterier
som teoretisk konsistens, relevans för problemområdet, validitet och krav på tillräckligt underlag för hypoteser både kan och måste användas i framtidsstudier”.
Därmed skulle det vara ett tecken i tiden som understryker ett resonemang hos
Johan Asplund, som 1979 diskuterar terminologifrågan i inledningen till sin bok
om framtidsstudier. Efter att i blockcitatets form lyft fram den myrdalska utredningens avståndstagande från begreppet ”framtidsforskning” och anledningarna
till detta, berättar Asplund att han väljer att i boken omväxlande och utan direkt åtskillnad använda begreppen futurologi, framtidsforskning och framtidsstudier. Skälen är delvis praktiska – ”framtidsstudier” och dess böjningar kan bli
otympliga – men framför allt är det en forskningspolitisk och vetenskapsteoretisk markering: ”uttrycket ’framtidsstudier’ är på väg att få just sådana betydelsenyanser, som förslagsställarna [läs: den myrdalska utredningen] ville undvika.”662
Asplund menade att framtidsstudierna höll på att bli såväl prestigeladdad vetenskap som en angelägenhet främst för specialister, forskare och planerare – precis
det man försökte undvika när man omkring 1970 drog upp riktlinjerna för en
framtidsforskning som forskningspolitiskt och kunskapsteoretiskt skilde sig från
den FOA-baserade verksamheten.
Det har därmed blivit dags att närma sig de lundensiska historiker som arbetade
med framtidsstudier. Det gäller dels Birgitta Odén, som ingick i den arbetsgrupp
som arbetade fram betänkandet som ledde till Sekretariatet för framtidsstudier,
dels en forskargrupp under ledning av Sven Tägil vilken drev ett av de större projekt som Sekretariatet för framtidsstudier finansierade under 1970-talet.

Historiens nytta
Kring Alva Myrdal samlades ett antal experter för att utreda behovet och implementeringen av framtidsstudier i Sverige. En av dessa experter var Birgitta Odén,
sedan 1965 professor i historia vid Lunds universitet.663 Odén tillhörde, om man
så vill, den Stockholmstillvända delen av lundaprofessoratet och samverkade på
diverse vis med olika aktörer utanför universitetet på nationell nivå. Till exempel satt hon i forskningsberedningen sedan februari 1969 (då hon efterträdde
Erik Lönnroth som historiker i denna församling). Vidare hade Birgitta Odén en
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historisk grundsyn som vette åt det samhällsvetenskapliga hållet och hon reflekterade gärna över frågor kring historievetenskapernas användbarhet och samhällsrelevans. Hennes ideal var knappast idiografisk knappologi.664 I uppsatserna ”Clio
mellan stolarna” och ”Historiens plats i samfundsforskningen” hade hon argumenterat för ett närmande mellan historia och samhällsvetenskaperna.665
Samhällsvetare hade sedan länge tagit täten vad gällde samhällsrelevans och
den universitetsbaserade vetenskapens möjligheter att knyta an till utomvetenskapligt formulerade problemkomplex, något som efterfrågades åren kring 1968.
Odén var en bland flera historiker som försökte ompositionera historieämnet
för att på så sätt återta förlorad mark, förlorade resurser, förlorad samhällsrelevans.666 En av dessa resurser var förstås studenter; risken var stor att historikernas seminarierum dränerades på studenter om dessa i stället valde att läsa
ämnen som uppfattades som mer samhällsrelevanta. Odén såg på sin samtid
som en tid då politikerna för sitt beslutsfattande i allt högre grad var ”beroende
av vetenskaplig information för sitt val av handlingsalternativ” och därför var
det självklart att politikernas intresse för målforskning ökade. Forskning styrd
mot vissa problemområden fick allt större betydelse för samhället och därför
kom frågor om prioriteringar upp på dagordningen. Och i dessa prioriteringar
skulle ”avnämarna” värdera ett universitetsämne med hänsyn till dess användbarhet. Inomvetenskapliga kriterier och att universitetens kunskapsproduktion
har ett egenvärde var den andra sidan av myntet.667 Det fanns, menade Odén,
många exempel från exempelvis medicinsk och naturvetenskaplig forskning där
grundforskning blivit avgörande för den målinriktade forskningen och vice versa.
Man borde, generellt sett, ha bägge två: ”Det maximala utbytet – ur politikernas
synpunkt sett – ger en väl genomförd balansering mellan grundforskning och
tillämpad forskning.”668
Efter denna allmänna genomgång av grundforskning och målinriktad forskning vände så Odén blicken mot historieämnet vid svenska universitet. För länge
sedan var så gott som all historisk forskning målinriktad och använd av politiker,
men detta hade förändrats på grund av både metodutveckling inom ämnet och
den politiska utvecklingen utanför ämnet. Historieämnet hade blivit grundforskning, forskningsproblemen valdes och värderades utifrån inomvetenskapliga kriterier. Men det skulle inte behöva vara så, staten skulle mycket väl kunna stödja
såväl grundforskning som tillämpad historisk forskning. Men vad skulle då denna
användbarhet innebära för historieämnet?
Odén tänker sig tre huvudsakliga kategorier. Dels är det ”kulturkonsumtion”,
populärvetenskap byggd på vetenskaplig grund för en historieintresserad allmänhet. Denna måste vara av uppdaterat snitt:
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Historieprofessor Birgitta
Odén, här på en bild
från 1970, bidrog med
en förstudie till den
myrdalska arbetsgruppen
om framtidsstudier.

Det är socialpsykologiskt viktigt, att det som erbjudes är vetenskapligt
korrekt och icke belastat av äldre generationers värderingar. Typiskt för
kvardröjande värderingar är de nationella värderingsskalor, som länge
snedvred den historia, som skrevs på icke-vetenskapligt språk.669
En kategori är forskare inom andra vetenskaper som kan tänkas efterfråga historisk forskning. Ytterligare en kategori utgörs av politiker som behöver kunskap
om trender eller fenomen i samhället och kulturen som repeteras. På detta område har universitetens historiker mer eller mindre lämnat walk over: historiska
forskningsresultat efterfrågas knappast av politiker längre, i stället har statistiker,
nationalekonomer, statsvetare, psykologer, geografer och sociologer samhällsplanerarnas och politikernas öra. Anledningen är att historiker vanligtvis forskar på individualiserade ämnen, resultaten ger inte grundvalar till diskussion av
olika handlingsalternativ. Det skulle kunna vara annorlunda: inser man ”hur
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starkt influerad aktuell politik kan bli av härskande uppfattningar om förflutna
händelser” inser man vikten av historisk sakkunskap i den politiska processen.670

Lundensiskt förarbete till Att välja framtid
Birgitta Odén var sålunda väl skickad att ingå i den grupp experter som skulle
dra upp riktlinjerna för framtidsstudier, ett område där samhällsvetare och humanister i förening skulle bidra till att forma samhället genom att välja framtid.
I sitt huvudsakliga bidrag till den myrdalska arbetsgruppen, förstudien Planering, värdestruktur och demokratisk participation. Ett försök till tvärvetenskaplig
problembeskrivning (”denna rapport som min man spydigt kallade ’Birgittas röda
helvete’”) reflekterade Odén över historikerns bidrag till framtiden och samtiden.671 ”Som framtidsstudiegruppens enda humanist föll det på min lott att
reflektera över värderingarnas roll i de samhällsprocesser, som skulle föra in oss i
det framtida samhälle som skulle skapa ramarna för ’det goda livet’, som var målet
med framtidsstudierna”, har Odén skrivit i en tillbakablick.672 Man såg framtidsstudier som något som skulle kunna skapa ramar för ett visst slags samhälle. Det
fanns inslag av samhällsstyrning i framtidsforskningen, menade Odén.
Givet en sådan styrande eﬀekt av framtidsstudier blir det viktigt vem som utför
framtidsstudierna och i vilka politiska kontexter och med vilka ideologiska förtecken den bedrivs. I en forskningsöversikt i början av rapporten går Odén igenom
hur värdefrågorna tacklats av de olika delar av den internationella framtidsforskningen. Hon upprättar en framtidsstudietaxonomi och tittar på behandlingen av
värdefrågor inom teknologisk, ekologisk och samhällsvetenskaplig/humanistisk
futurologi, vid futurologiska konferenser samt inom svenska framtidsstudier. I
avsnittet om teknologisk futurologi noterar Birgitta Odén att arbetet med tekniska prognoser inom bland annat OECD var en tidig del av de futurologiska
studierna och att värderingsfrågorna där varit underordnade till en början, men
att de på senare tid kommit att ta allt större utrymme. Intresset för värdefrågor
är i tilltagande bland teknologiskt förankrade futurologer. Explicit nämner hon
Erich Jantsch, som menar att den industriella sektorn
fungerat som innovationsfaktor för ett antal viktiga värderingsförändringar – som exempel nämns internationalism och tvärvetenskaplighet – och
han drar av detta slutsatsen, att teknologin kan leverera positiva bidrag till
värdeproblematiken. I förlängningen på de teknologiska framtidsstudiernas nyväckta intresse för värdeproblemen ligger ibland ett klart uttalat anspråk på att industrin skall framträda som planerare också för samhället.673
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Industrin som aktiv deltagare i värderingsförändringar? Privat näringsliv som
planeringsorgan för samhällsutvecklingen? Nej, tack, replikerar Odén, det strider
mot ”demokratiska grundprinciper” och behöver beaktas och bemötas. Här ser
vi tydligt hur den framtidsforskning som formerades kring det politiska etablissemanget, enkannerligen socialdemokratin, reagerade på vad man såg som allt för
mycket inflytande från det privata näringslivet på vitala samhällsförändringar
som borde vara den rena politikens domän. Man menade, och var rädd för, att
näringslivet skulle komma att använda futurologin för att bedriva politik. Och
det var kanske en inte helt ogrundad rädsla, givet den höga grad av futurologisk
aktivitet som utvecklats inom näringsliv och industrinära organisationer som
IVA åren efter 1965.
Men det var inte enbart det privata näringslivets användning av framtidsstudier
för att intervenera i samhällsutvecklingen som Odén varnade för och agerade mot.
Hon markerade även mot ett slags naturvetenskaplig oﬀentlig expertkår, som hon
menade riskerade ta över frågor som var politiska, och gav som exempel debattörer
som med miljöproblemen för ögonen argumenterat för att biologer och annan
naturvetenskaplig expertis skulle få en särställning i politiken. Tematiken stod
inte minst på dagordningen efter Romklubbens Limits to Growth, J.W. Forresters
arbeten och, här hemma, böcker av Georg Borgström, Gösta Ehrensvärd och
Kerstin och Hannes Alfvén. Odén menade att forskarnas krav på speciellt inflytande över den politiska processen var problematiskt ur demokratisk synvinkel.
Hur skulle ett politiskt ansvar kunna utkrävas av forskarna ”för en verksamhet,
som till sina följder är politiska”? Därför ”måste enligt min uppfattning alla krav
på en särställning för en forskarelit avvisas”, skrev hon.674
I denna specialrapport återfinns även ekon av de internvetenskapliga debatter
om historieämnets mål och metoder som Odén, som vi sett ovan, drivit i flera
år. Nya historiska kunskaper kan ha ett värde i sig. De kan även bedömas utifrån
utomvetenskapliga kriterier: ”de historiska forskningsprodukterna skulle kunna
anpassas till samhällsplaneringens behov”, en motivering för historisk forskning
”som icke är accepterad inom skrået.”675 Konsten för konstens egen skull, alltså,
tycktes den allenarådande bilden vara bland Odéns historikerkolleger; de värjde
sig för den nyttomotiverade humanistiska forskning som hon själv pläderade för.
Men om Odén inte fann så många nomotetiskt anstuckna nyttoinriktade kolleger ute på universitetens historieinstitutioner hade hennes idéer desto lättare att
få fäste i de kretsar som låg bakom Sekretariatet för framtidsstudier. När detta väl
inrättats kom en ansenlig del av dess resurser att tillfalla ett historikerlett projekt
förlagt till Lunds universitet. Odén hade framgångsrikt karvat ut en forskningspolitisk nisch där flera historiker framgent kunde verka.
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Sverige i världen
Men hur gick det då till att bedriva framtidsstudier i en akademisk kontext? Vilka
metoder använde man, hur organiserade man forskningen, vilken påverkan fick
framtidsstudierna inom respektive utom universitetet? Dessa är några av de frågeställningar vi tar med oss när vi nu studerar ett sådant projekt lite närmare.
En av de första uppgifterna för Sekretariatet för framtidsstudier var att sjösätta
fyra större projekt. Riksdagen hade inledningsvis beslutat anslå 4 miljoner kronor
till framtidsstudier. Hälften gick till att finansiera tre projekt, medan det fjärde,
”Energi och samhälle”, anvisades medel direkt av riksdagen.676 Projekten sattes i
gång 1974–75 med avsikt att ”ge ett bättre beslutsunderlag för politiker och andra
beslutsfattare” samt ”bidra till ett ökat framtidsmedvetande i samhället”.677 De
fyra projekten var produktiva med en avkastning på sammanlagt ett sextiotal
delrapporter och halvdussinet böcker, vilket överträﬀade Sekretariatets förväntningar. Projekten samlade universitetsforskare och experter från olika akademiska
discipliner och kan ses som ett uttryck för 1970-talets samhällsorienterade och relevanscentrerade akademiska forskning. ”Projektgruppernas självständighet och
ansvar skall inte utesluta nära och informella kontakter med bl a sekretariatet för
framtidsstudier och den departementala referensgruppens medlemmar”, noteras
det i en tidig rapport som beskrev projektens upplägg.678 Projekten tog sig an fyra
sektorsöverskridande problemområden, som ansågs vara av vikt för samhällsplaneringen. Den sedvanliga organisationen för planering och beslut i samhället
var ofta sektoriellt uppbyggd, medan många långsiktigt betydelsefulla problem
spände över flera samhällssektorer, påpekade man. Universitetens organisationsformer var inte heller optimala för de problemområden av hög komplexitetsgrad
som aktualiserades i långsiktig planering och samhällsanalys: ”Även i förhållande
till universiteten och forskningsinstitutionerna innebär framtidsstudier att existerande gränser – mellan ämnen, fakulteter, forskningsråd etc – måste brytas.”679
Förutom det nämnda ”Energi och samhälle” hette projekten ”Arbetslivet i framtiden, ”Resurser och råvaror” och ”Sveriges internationella villkor”. Det är det
sistnämnda som vi nu riktar blicken mot.
Det var knutet till Lunds universitet och leddes av historikern Sven Tägil,
som hade disputerat på en källkritisk avhandling om Valdemar Atterdag men
rört sig i riktning mot det slags nutidsrelevanta, mer teoriintresserade och mer
samhällsvetenskapsnära historikerideal som var Odéns.680 Projektet hade utarbetats inom Sekretariatet för framtidsstudier och i samråd med den departementala
referensgruppen. Redan i remissvaren till betänkandet Att välja framtid hade det
framkommit önskemål om en analys av hur Sverige relaterade till internationella
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förändringar under ett längre tidsperspektiv. Projektet var tvärvetenskapligt men
historikertungt. Förutom Tägil ingick tre andra historiker från historiska institutionen vid Lunds universitet: Bo Huldt, Rune Johansson och Lars Niléhn. Till
dessa kom två samhällsvetare, Thomas Hörberg vid statsvetenskapliga institutionen, Lund, och Svante Iger, nationalekonomiska institutionen vid Stockholms
universitet och Utrikespolitiska institutet. Ytterligare forskare knöts till projektet
under kortare eller längre tid, som meteorologen Henning Rodhe, historikern
Göran Andolf och litteraturvetaren Richard McKinney.
Projektet var med den tidens måttstock välfinansierat, och det fanns gott om
medel avsatta för såväl forskarlöner som sekreterarresurser, resor med mera.681
Man hade relativt täta kontakter med Sekretariatet och även med den referensgrupp med företrädare för olika departement som knutits till projektet. Referensgruppen innehöll flera framträdande och högprofilerade personer, bland dem
Inga-Britt Ahlenius vid handelsdepartementet och Hans Blix, Inga Thorsson och
Sverker Åström vid utrikesdepartementet.682
Vid Lunds universitet fanns även andra forskare och miljöer med anknytning
till framtidsstudier, och Sven Tägil och hans kolleger samverkade periodvis med
några av dessa. Fram växer bilden av ett lundauniversitet där framtidsstudier tog
plats bland andra forskningsfält, inte sällan oortodoxa i sitt förhållningssätt till
ämnestraditioner. En del av förnyelsen av universitetetsforskning och -utbildning
kom i samband med att nya ämneskombinationer och tvärvetenskapliga perspektiv tilläts växa fram. Sociologen och fredsforskaren Håkan Wiberg disputerade
1977 på en avhandling som behandlade freds- och konfliktproblematiker ur ett
framtidsperspektiv, tillkommen i ett projekt under ledning av Johan Galtung.683
1966 inrättades en avdelning för freds- och konfliktforskning vid samhällsvetenskapliga fakulteten, centrerad kring Wiberg. Tägils intresse för teknikens roll i
samhällsutvecklingen ledde till vad man kanske kan kalla en aﬃnitet med Stevan
Dedijer, som i slutet av 1960-talet initierade en stundtals livaktig verksamhet inom
områden som forskningspolitik och analyser av teknikens och vetenskapens roll
i samhället under beteckningen Forskningspolitiska programmet, senare Forskningspolitiska institutet.684
Den tägilska projektgruppen var noga med att poängtera att man inte försökte
skapa kunskap om framtiden. Utsagorna om framtiden var förstås inte empiriskt
prövbara. Likafullt underströk man att kriterier som teoretisk konsistens, relevans
för problemområdet och krav på tillräckligt underlag för hypoteser var väsentliga
beståndsdelar när man bedrev framtidsstudier. Inget fritt tyckande, ”en inventering och prövning av tankar och alternativ, dock med formella krav som lånats
från vetenskapens värld”.685 ”En framtidsstudie är varken en utredning eller ett
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I mitten på 1970-talet fick historikern Sven Tägil i uppdrag
av Sekretariatet för framtidsstudier att leda ett projekt
om hur Sverige relaterade till
internationella förändringar
under ett längre tidsperspektiv.
Bild från 1998.

forskningsprojekt, men har stark släktskap med båda.”686 Man vände sig huvudsakligen till de som kände en befogad oro inför framtiden men som samtidigt
var beredda att göra något åt denna framtid. Dess ambition var inte att skapa ett
facit till en enda framtida utveckling, utan snarare att stimulera till debatt och
ett tänkande kring framtidsfrågor.687 Man ville medverka till att skapa ett framtidsmedvetande, ”bidra till att fördjupa demokratin genom att bredda förståelsen
för långsiktiga problem” och menade sig vilja motverka samtida tendenser till
ett ”expert- eller elitstyre” genom att interagera med det omgivande samhället.
Hela det svenska samhället i allmänhet stod som en potentiell mottagare av
det universitetsbaserade projektets resultat och detta breda relevanssammanhang hade snarast förstärkts av det ökande internationella medvetandet hos
allmänheten under efterkrigstiden, hävdade man i programförklaringen. Förmodligen upplevdes det som extra viktigt att poängtera denna interaktiva sida
hos framtidsstudierna; Dencik och Annerstedt hade, som vi sett ovan, några år
tidigare förknippat framtidsstudier med skapandet av verktyg för de styrande
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eliterna och de var knappast ensamma om att se framtidsstudiernas teknokratiska konnotationer. Samtidigt som denna öppenhet gentemot det omgivande samhället i form av folkrörelser, studieförbund, massmedier och övriga intresserade individer var en utgångspunkt för projektet, strävade man även efter
att interagera med det politiska systemet. Tägil och hans kolleger positionerade
framtidsstudierna som, som man uttryckte det, en brygga mellan forskning och
politik. Mycket annan interaktion mellan forskning eller annan expertis och de
politiska aktörerna var sektoriellt organiserat och här öppnades en möjlighet för
framtidsstudierna att bidra med något kvalitativt nytt i relationen mellan expertis och politik; att medverka till att beslutsfattare på olika nivåer konfronterades
med hittills oprövade alternativ.688
Projektets studieområde var Sveriges samspel med den internationella omvärlden över ett längre tidsperspektiv (vilket definierades som i runda tal tiden fram till
år 2000). Vilka var Sveriges möjligheter att utöva inflytande på det internationella
planet, hur påverkade olika omvärlden den nationella handlingsförmågan och
hur skulle denna koppling mellan Sverige och omvärlden kunna förändras, givet
diverse utvecklingstendenser i den internationella politiken? Frågorna hanterades
genom att man i slutrapporten från 1978, Sverige i världen – tankar om framtiden,
drog upp fyra alternativa utvecklingsscenarier för världen. Fyra begrepp hade
använts som sorteringsinstrument: konflikt och samarbete, internationalisering
och desinternationalisering. Varje scenario hade utarbetats av en av projektets
forskare och byggde på det arbete man under projektet utfört och avhandlat i en
omfattande mängd delrapporter.
Ekonomen Svante Iger tecknade i sitt bidrag en global utveckling präglad av
internationalisering och samarbete. Han lät ekonomiska faktorer vara de primära
drivkrafterna i en världsutveckling där den rika världen även i fortsättningen var
just rik och byggd på kapitalism – någon expansion av kommunismen såg han
inte framför sig. De ekonomiskt hårda åren under 1970-talet med dess ökande inflation och arbetslöshet och minskande tillväxt i västländerna hade lett till ökande
protektionism och att diverse handelshinder rests. I den förhållandevis optimistiska värld som Iger såg framför sig skulle protektionismen minska, helt enkelt därför
att USA, EG och Japan hade så mycket att vinna på minskade handelshinder. Iger
såg möjligheten att en ny internationell ordning skulle uppstå, baserad på kapitalism och samarbete. Det skulle förutsätta en samordning av den ekonomiska
politiken mellan USA, EG-länderna och Japan. Tredje världen upptog ett visst
utrymme i Igers framtidsscenario; u-länderna skulle inte kunna utmana kapitalismen. En gemensam politik från den rika världen visavi tredje världen sågs som
nödvändig för den globala strukturomvandlingen som Iger talade om och som
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byggde på en ökad industrialisering av de fattiga länderna. Han såg en framtid där
USA:s hegemoni alltjämt ökade, Västeuropa och Japan förhöll sig relativt självständigt gentemot USA och EG fortsatte att integreras ekonomiskt. Västerlandets
ekonomiska samarbete med Sovjet, Östeuropa och Kina antogs öka åren fram till
2000. Tekniskt utvecklingssamarbete mellan olika länder innebar att även mindre
länder skulle kunna förnya sin industri. Iger gav som exempel solenergiteknik
eller havsteknik för att exploatera resurserna på havsbottnen.
För Sveriges del bestod utmaningen i att uppdatera landets industri. Det som
talade för att Sverige skulle kunna ta sig igenom strukturkrisen och få en konkurrenskraftig och mer högteknologiskt baserad industriproduktion var vår välutbildade arbetskraft och avancerade tekniska kunskap. Iger såg ett Sverige som utvecklades i riktning mot vad han kallade plankapitalism, karakteriserad av expansion
av den oﬀentliga sektorn, ökad ”demokratisering” genom införande av löntagarfonder samt ett större utrymme och möjlighet för staten att via central planering
samordna den ekonomiska politiken. Statsmakternas ökande betydelse skulle
komma att leda till en växande makt för byråkrater och experter; politiskt såg
Iger här en möjlig urholkning av parlamentarismen och ”etableringen av en ’permanent’ mittenregering som representerar en överväldigande folkmajoritet”.689
I ett appendix till Igers kapitel gavs ett alternativt framtidsscenario, utvecklat av
Iger tillsammans med meteorologen Henning Rodhe. Här är drivkrafterna i världens utveckling framför allt kopplade till naturresurser. Klimatförändringar beroende på användningen av fossila bränslen, dålig jordbrukspolitik i tredje världen
och parasitangrepp med mera leder till en global livsmedelskatastrof. I-ländernas
medborgare dras till utomparlamentariska alternativrörelser och antikärnkraftsengagemang samt reser krav på radikala samhällsförändringar. Samfällt agerar den
rika världen för internationellt samarbete på livsmedelsområdet och ökad reglering av de onda multinationella livsmedelsföretagens verksamheter i u-länderna.
Som pricken över i avvecklas fossila bränslen och utvecklas förnybara energikällor.
Historikern Bo Huldt bygger ett scenario förankrat i forskningsområdet internationell politik. Två huvudsakliga konfliktdimensioner diskuteras, öst–väst
och nord–syd. Huldt tecknar en skiss där det först råder ett harmoniskt förhållande inom den rika världen; öst och väst samverkar, nedrustar och får njuta av
fred och ekonomisk tillväxt. En vändpunkt – ”som tänkes förlagd omkring 1990”
och ”kan knytas till enskilda dramatiska händelser men framstår som ett resultat
av en längre tids utveckling” – raserar den harmoni som präglat 1980-talet.690
Energikris, störningar i världshandeln, social oro sätter sin prägel på politiken.
Öst- och Västtyskland graviterar mot varandra, varpå Sovjet oroas av upplösningstendenser i Östeuropa och tysk revanschism; i det sovjetiska ledarskiktet skissar
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man på reaktioner på vad man uppfattar som en hotande inringning. I-länderna
får allt svårare att få tag i billiga råvaror i syd, bland annat till följd av gerillakrig i
Sydafrika och andra krishärdar. Europa rullar tillbaka 1980-talets avväpning, det
kalla kriget blir allt kallare men händelseutvecklingen gör halt innan ett storkrig
mellan Öst och Väst hinner bryta ut.
En annan scenarioskiss handlar i stället om en konflikt mellan nord och syd.
U-länderna gör i någon mening gemensam sak mot den rika världen. Kraftig
upprustning i tredje världen, förstås underblåst av Saab, Bofors och deras kolleger
och konkurrenter, gör att syd blir mer potent. Nords möjligheter att intervenera i
u-länderna minskar. Kärnvapenspridningen gör sitt till för ombalanseringen och
under 1980-talet skaﬀar sig länder som Egypten, Iran och Pakistan egna kärnvapen.
Dessutom finns möjligheten att de fattiga länderna ”kan frestas tillgripa olika former av gerillakrig, terrorverksamhet, stöd åt utomparlamentarisk opposition etc i
i-länderna för att genom systematisk ’utpressning’ genomdriva speciella krav”.691
Likt Iger och Rodhe poängterar Huldt att ekologiska faktorer och brist på
naturresurser kan komma att påverka relationen mellan nord och syd. Ökad
koldioxidhalt i atmosfären ger förskjutningar av klimatzoner, vilket ger negativa
eﬀekter för jordbruk i tredje världen, vars politiska relationer till väst försämras,
eftersom man anser att väst bär huvudansvaret. De fattiga länderna kanske inte
ens får uppleva en rudimentär industrialisering. Resurskriser kan mycket väl få
stor betydelse. Under 1980-talet uppstår diverse olika regionala maktcentra, block
och allianser i den tredje världen. Omkring 1990 blir u-länderna allt mer oﬀensiva
i sin kritik av och motstånd mot norr. En drastisk eskalering kan inte uteslutas.
Syd riskerar ett nederlag, men kostnaderna för nord blir höga. ”En utdragen
konflikt på låg nivå torde för syd vara ett mer utsiktsrikt alternativ” i stället för
högintensiv krigföring.692 Nords ledande ställning försvinner när syd, anförda av
Indien och/eller Kina, attackerar i en serie globala konvulsioner omkring sekelskiftet 2000. Huldt öppnar dock för möjligheten att industriländerna i kraft av
överlägsen teknologi krossar upproret och behåller sin dominans.
Sveriges utveckling sedan 1945 beskrivs av Huldt som tre gyllene decennier:
stabilitet, ekonomisk utveckling, välstånd, inrikes- och utrikespolitisk handlingsfrihet. Omkastningarna i de internationella relationerna som skisserats påverkar
Sverige. Vårt nordliga läge kanske räddar oss från direkta kärnvapenattacker från
syd, värre är det med riskerna för terroraktioner. Handelskrig och blockader blir
mycket allvarliga för vår högindustrialiserade välfärdsstat. Även om vi skulle kunna
upprepa konststycket från de två första världskrigen och hålla oss utanför även ett
tredje skulle vi få stora problem, eftersom de ekonomiska beroenden som knyter
oss till globala fenomen i dag är så mycket större. Ett allt mer komplext svenskt
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samhälle än det förhållandevis homogena land som klarat sig genom två tidigare
världskrig förändrade förutsättningarna för den samhälleliga sammanhållningen,
menade Huldt. Utrikespolitiskt måste Sveriges roll som brobyggare förmodligen
överges; i ett hårdare internationellt klimat tvingas landet att tona ned sin profil
som ”världssamvete” till förmån för en mer traditionell diplomatisk interaktion.
I statsvetaren Thomas Hörbergs studie driver världen mot konflikt och desinternationalisering. Ökningen i internationella förbindelser avbryts och de enskilda staterna får större betydelse som aktörer. Hörberg behandlar säkerhetspolitik och ser i den nära framtiden tendenser till upplösning av de blockbildningar som formerats kring de bägge supermakterna. NATO-samarbetets sammanhållande funktion upphör i takt med att de ekonomiska motsättningarna mellan
USA och Västeuropa eskalerar; önskan att skydda den egna nationens ekonomi
leder till handelsrestriktioner och rent av handelskrig. Östblocket å sin sida har en
centrifugalkraft som påverkas av hur den kommunistiska världsrörelsen utvecklas: framgångar för kommunistpartier i de västeuropeiska länderna leder till att
Sovjets dominans i östalliansen utmanas och länder kan tänkas lämna östblocket för att orientera sig västerut. Tillsammans med allt fler inslag av statlig reglering i de västerländska ekonomierna gör dessa processer att skillnader mellan det
kapitalistiska och de socialistiska systemen blir allt otydligare.
Konfliktmetoder och sätten att skapa maktbaser förändras. Massförstörelsevapen sprids till allt fler länder och till de militära maktmedlen fogas dessutom
kontroll över naturresurser och livsmedelsproduktion. I förlängningen degraderas
de bägge supermakterna till två bland en uppsättning stormakter, som var och
en dominerar en region i världen. Kring dessa stormakter flockas ett antal småstater. I paletten av aktörer ingår även icke-statliga internationella organisationer,
i likhet med transnationella företag. Liksom Huldt ser Hörberg hur terrorgrupper, befrielserörelser och separatiströrelser pekas ut som betydelsefulla, kanske
kommer rent av terrorism ”i viss utsträckning ersätta krig som den allvarligaste
konfliktformen mellan stater”.693 Dessutom diskuterar Hörberg, som flera andra
i projektet, de konflikter som kan förorsakas av klimatförändringar, ozonhål och
andra ekologiska drivkrafter.
Sammantaget orsakar detta befolkningstryck och produktionsstörningar som i
sin tur leder till svältkatastrofer. Kina krigar mot Sovjetunionen om det råvarurika
Sibirien. Warszawapakten vittrar, NATO likaså. Mängder av inbördeskrig och
lokala krig pågår världen över. I brist på NATO satsar de enskilda EG-länderna
mer på egen upprustning. Storbritannien, Frankrike och Spanien har stora problem med regionala befrielserörelser. Västtyskland rör sig mot målet – återförening – genom att stödja antiryska rörelser i öst ekonomiskt och militärt. Även om
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Hörberg inte vill utesluta en direkt svensk anknytning till EG eller östblocket
konstaterar han att en självständig ställning mellan blocken bäst överensstämmer
med svensk tradition. Dessutom upprättar vi samarbete med transnationella företag och bilateralt med u-länder samt utvecklar det nordiska samarbetet.
Även historikern Rune Johansson diskuterar ekologiska faktorer – klimatförändringar till följd av användning av fossila bränslen, kärnkraft och vikten av att
ställa om till förnybara energikällor – liksom värderingar, kulturmönster och livsstilar. Konsumtion och frågan om vad som ger social status kan vara drivkrafter
för utvecklingen, liksom jäkt och stress och risken att människors känsla av identitet går förlorad i ett modernt samhälle präglat av massmedier och arbetsplatser
där individer i hög grad är utbytbara. Etnisk och nationell samhörighet kanske
inte alls har spelat ut sin roll, internationaliseringen till trots; Johansson ser en
utveckling där nationalitet kommer att fortsätta att spela en viktig roll i den politiska utvecklingen de närmaste decennierna. Reaktioner på internationaliseringen
leder till desinternationalisering. Industrier som flyttar från väst till öst eller syd
kan leda till arbetslöshet som i sin tur kan leda till klassmässiga eller nationalistiska uttryck. För u-ländernas del drivs nationalismen bland annat av de känslor av
nationell identifikation som väcktes i och med frigörelsen från kolonialmakterna.
I Johanssons scenario krymper gradvis USA:s globala roll. USA:s engagemang
i Europa, Afrika och Östasien minskar. Sovjetunionen får inhemska problem när
medborgarna efterfrågar ökad levnadsstandard. De östeuropeiska länderna kräver
ökad självständighet, etniska problem kan tillstöta i öst och vi får en försvagning
av Warszawapakten. Japan närmar sig Kina; de är komplementära och Japan
behöver råvarutillförsel och marknader att avsätta sina produkter på. I flera europeiska stater tar eurokommunistiska partier plats i regeringen men möter stora
problem med att klara ekonomin, varpå de diskrediteras; initiativet på politikens
vänsterflygel övertas av utpräglat radikala grupper med förankring hos intellektuella och studenter snarare än arbetare. Dessa väljer ofta utomparlamentariska
kampmetoder, som i Italien. Kanske kan extremhöger och partier likt Glistrups
framstegsparti bryta fram i andra stater där en auktoritär och konservativ tendens
gör sig gällande. Man kan räkna med skärpta konflikter mellan infödda och invandrargrupper, liksom separatism i till exempel Bretagne, Korsika och Baskien.
I en alternativ scenariomodell, som han själv karakteriserar som ”utpräglat spekulativ”, ser Johansson hur man vänder ryggen åt moderniteten.694 Decentralisering
blir ett ledord för en samhällsutveckling där människor söker ett liv i harmoni med
naturen. Lokal organisation, små enheter, lokalt självstyre: de gamla staterna blir
som federationer, förbund av olika lokalsamhällen. Arbetare får inflytande över företagen i den industrialiserade världen. Produktionen anpassas efter människornas
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behov, yrkesskickligheten premieras, alieneringen minskar. Produktionen blir mer
miljövänlig, mindre slösaktig. Vi i väst skall bli självförsörjande och inte tära på
u-ländernas livsmedelstillgångar. Teknikutvecklingen läggs om till småskalig teknik som inte kräver högutbildade specialister, som exempel ges småskalig användning av biogas. En ny livsstil växer fram karakteriserad av solidaritet och ökad
jämställdhet mellan könen. Samhällena i väst blir socialistiska i det att produktionsmedlen ägs gemensamt, i en annan mening avviker man från den socialistiska
tradition som i öst präglats av centralisering, stordrift och elitstyre. Uppstår det
rent av nya ideologier i kölvattnet av denna samhällsomdaning, kanske ”kommunalism” eller ”ekopolitisk socialism”?695
Sverige kommer att engagera sig djupt i samarbete kring nedrustning och
miljövård. Landet har ett stort förtroendekapital hos många u-länder, vilket kan
bevaras varpå vi kan komma att spela förmedlande roller i förhandlingar mellan uoch i-länder. En ekonomisk utveckling präglad av handelshinder och ökad självförsörjning inom staterna kan ge problem för det exportberoende Sverige. Specifikt pekar Johansson på branscher som stål, skeppsbyggnad, textil, papper och
bilindustrin. Risken är att BNP går ner och att stora grupper får standardsänkningar. Statsmakten får ett allt större inflytande över näringslivet. ”Bara staten har
resurser för att kunna leda arbetet med en nödvändig omstrukturering.”696 Kollektiva löntagarfonder samt ändrade ägandeförhållanden inom näringslivet väntar. Nationalismen kommer öka i Sverige och leda till skärpta konflikter mellan
invandrargrupper och infödda svenskar. Högerextremister med mer eller mindre
fascistiska drag samt anarkister från yttersta vänstern kan attackera samhället.

Kättare bland historiker
I några tillbakablickar har Birgitta Odén vittnat om de reaktioner som hennes,
Sven Tägils och andra framtidshistorikers verksamhet framkallade. Hon har då
hävdat att de själva kände sig som kättare, förbigicks med tystnad. Deras rapporter
och resultat inom framtidsstudierna diskuterades i pressen och i de samhällsvetenskapliga tidskrifterna men knappast bland historikerna.697 Historikerkollegerna
ville inte närma sig samhällsvetenskaperna. Historieämnets förkärlek för källkritik och ateoretiska hållning medförde, enligt Odén, att de flesta historiker
menade ”att prognoser var omöjliga och att framtidsstudier grundade på historisk
erfarenhet var meningslösa”.698
Framtidsstudier innebar att den akademiska expertis och det kunnande som utvecklats inom universitetet kunde paketeras på ett sätt som underlättade interaktion
med det omgivande samhället. Det var en mångvetenskaplig verksamhet som
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underlättade för lundensiska humanister och samhällsvetare att ge bidrag till ett
problemområde som under en period tilldrog sig ett icke oväsentligt intresse i det
oﬀentliga samtalet. Det var även ett experiment i samverkan och förnyelse inom
universitetet genom idémässigt utbyte över ämnesgränserna. Men var det ett lyckat experiment? Räknar man tidningsklipp får man nog säga att det var det, räknar
man antalet interaktioner mellan lundaakademiker och politiker inom olika delar
av Rosenbad likaså.
Man kan även diskutera det i termer av förnyelse av historieämnet. Framtidsstudier är ett exempel på hur vissa aktörer inom ett universitetsämne försöker förändra ämnet genom att anknyta till frågeställningar som anses relevanta och har
forskningspolitiskt goda konjunkturer. Förändringarna kan röra såväl ett universitetsämnes intellektuella innehåll som dess forskningsfrågor och relationer med
det omgivande samhället. Och ett kanske mer banalt men likafullt viktigt kriterium handlar om resurser. Universitetsbaserad forskning och utbildning måste
tänka i termer av resurser. Så var det även på 1970-talet. Genom framtidsstudierna tillföll substantiella projektmedel Lunds universitet i allmänhet och historiska
institutionen i synnerhet. Även undervisningsmässigt spelade lundahistorikernas
tillämpbara version av historieforskning roll. Kurser och seminarieverksamhet i
exempelvis empirisk konfliktforskning attraherade studenter. Avancerade studenter som kanske annars förlorats till ämnen som sociologi kunde lockas att
stanna kvar, seminarierummen avfolkades inte.699 Det går att argumentera för
att denna ådra av samhällsrelevans i valet av forskningsämnen levt vidare inom
den lundensiska historiemiljön även sedan man lämnat framtidsforskningen; det
går att peka på en mångårig verksamhet inom ämnesfält som empirisk konfliktforskning och historiebruk.
För ett universitet som hävdar att det är berett till bådadera får man nog säga att
experimentet var framgångsrikt, även om de inblandade ibland kände sig som kättare när de överskred det tidens smala näs som är nuet och blickade in i framtiden.
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