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FORESIGHT FOR ALLE 
GJENNOM DELTAGELSE

foto: Jon Robert Dohmen
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Gjennom Arena- og NCE-programmene stimulerer vi til langsiktig og strategisk 
innsats for å videreutvikle næringsklyngenes verdiskaping. Dette handler blant 
annet om å utfordre rådende oppfatninger om hva som kan skape konkurransekraft 
for framtida. Den teknologien, kompetansebasen, og de markedene som klyngen 
baserer seg på i dag, vil neppe være tilstrekkelige for å være på høyden om 10 år. 

Et budskap til klyngedeltagere
verden er imaginær

Det kan også være en direkte farlig strategi å bygge videre på de teknologiene og markedens som har 
gitt suksess så langt. Vi har mange eksempler på klynger og lokalsamfunn som har stagnert fordi de 
holdt fast på fortidas suksesskriterier.

Bruk av foresightverktøy kan gi et godt grunnlag for både å få et utvidet og et mer langsiktig 
perspektiv på utviklingen av klyngen. Gjennom å involvere sentrale deltakere i klyngen, både fra 
næringsliv, kunnskapsmiljøer og det offentlige, i utviklingen av scenarier for framtida, kan en få skapt 
en felles forståelse av viktige drivkrefter, usikkerhetsfaktorer og mulige konsekvenser av disse. Slike 
prosesser utløser ofte også en rekke nye ideer om hva en kanskje kan gjøre for å møte framtidas 
muligheter. Ikke minst får en muligheten til å teste ulike strategiske veivalg mot forskjellige, men 
mulige framtidsbilder. På denne måten kan en få en bedre forståelse av hvor robuste ulike strategier 
er i forhold til ulike utviklingsretninger. 

Programledelsen håper at foresightworkshopen i Kristiansand kan være til inspirasjon og nytte i 
prosjektenes arbeid for å forberede klyngene for framtida.

Olav Bardalen
Programleder NCE / Arena
Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 
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Erfaringer over en ti-årsperiode med scenarier og foresight-arbeid har lært meg at 
uten vilje til involvering og å forsøke suspendere egne fordommer, skjer det lite 
nytenking.  Av og til kan vår flinke evne til å holde “øynene på ballen” - å fokusere 
på kortsiktige leveranser - forårsake at vi ikke lenger ser at hele spillet vi holder på 
med er i ferd med å endre seg.

Foresight er å strekke tanken
forbi egen forståelseshorisont

Vi i Foresight Norge ble bedt om å innlede til og fasilitere klyngedagene for Arena og NCE’er i 
september 2007.  Vi har kjørt tilsvarende prosesser i Frankrike og Norge tidligere i en rekke 
offentlige og private sammenhenger, men dette var første gang for klyngeledere fra hele Norge. Det 
vi gjerne ville gi var smakebiter på den  åpenhet og nytenkning som utgjør kjernen i velfungerende 
Foresight. Det var ingen spesifikk klient eller beslutningstaker for de fremtidsbildene vi skulle skape 
denne dagen. Dermed var prosessen også målet, for å se om dette kunne motivere til å ta lignende, 
mer tilpassede verktøy i bruk “hjemme” i Arenaer og NCE’er. Vi ønsket å la deltagerne skape åpne 
fremtidsbilder, vel vitende om at å utvikle fullverdige og konsistente scenarier er langt mer 
tidkrevende enn hva én enkelt dag rekker til. 

I EU satses det for tiden stort på Foresight, blant annet gjennom det transnasjonale europeiske 
nettverket ForSociety (www.eranet-forsociety.net). Det europeiske institutt for foresight innen 
teknologi (IPTS) definerer foresight slik: “Foresight is a systematic, participatory, future intelligence gathering 
and medium-to-long term vision building process aimed at present-day decisions and mobilizing joint actions”

Nettopp slike deltagende, fremtidstenkende, nyskapende og langsiktige prosesser med utgangspunkt 
i dagens beslutninger var det vi ønsket å invitere deltagerne til å arbeide med i praksis. Vår erfaring 
er at denne type samtaler altfor ofte kun får plass over lunsj, kaffemaskiner og andre uformelle rom, 
og litt for sjelden kommer inn i forkant der hvor viktige beslutninger fattes. Å lage fremtidsbilder er å 
strekke tanken for for å få bredere perspektiver på nået. Å bruke fremtidsbilder strategisk er å utvide 
handlingsrommet - å oppdage at vi har flere handlingsmuligheter enn det vi er klar over når vi står 
midt oppe i hverdagens hektiske agenda.

Per Espen Stoknes
Førstelektor BI - Scenarios, Foresight and Strategy
Partner i ForesightNorge www.foresight.no 	
Digital Thiking Network www.dtn.net 
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FORESIGHT VERKTØY PRØVES UT I PRAKSIS
Klyngedagene i Kristiansand i 
september ga muligheten til å 
smake på foresightprosesser. 
Ledere fra NCE og Arena 
prosjekter møtte opp for å få 
prøve foresight-metoder i 
praksis. Noen deltagere ble 
strukket langt og kanskje et 
stykke forbi tankegrenser de 
sjelden eller aldri har forsøkt 
tidligere.

I mange moderne bedrifter 
er det i liten grad tid til å tenke 
fremover fordi fokuset er ofte på 
de operasjonelle og kortsiktige 
budsjettkrav eller leveranser. I 
mange sammenhenger vil også 
styringsprinsippene utelukkende 
gå etter økonomiske 
målsettinger og i liten grad se på 
ekstern usikkerhet. Det er 
nettopp disse som kan gi de 
nødvendige strategiske fordeler 
som bedriften trenger i 
fremtiden.

Sammenlignet med 
tradisjonelle strategimetoder 

involverer foresightprosesser, i 
tillegg til fokus på usikkerhet, 
også bred involvering av både 
interne og eksterne personer 
rundt en bedrift eller klynge. En 
slik deltagerbasert 
fremgangsmåte er basis for å 
skape et felles språk for å drøfte 
fremtiden og dermed fremme 
samhandling på veien fremover. 

Foresightprosesser blir 
karakterisert som krevende 
prosesser både fordi de tar tid, 
men også fordi de involverer en 
mengde mennesker eller travle 
beslutningstakere som til daglig 
har full kalender. Ved å 
overkomme disse barrierer og 
akseptere at personlig og 
organisatorisk læring tar litt tid, 
vil en foresightprosess oppleves 
som reell, konkret og samlende 
for deltagerne slik NODE-
prosjektet i Kristiansand har vist. 
En del utenforstående kan i 
mindre grad forstå disse 

mekanismene eller gevinstene 
uten selv å ha deltatt.

I praksis er det nettopp 
disse fremtidsrettede bedriftene 
som blomstrer når andre er i 
forfall.

Workshopen ble startet med 
en intervjuteknikk hvor “Orakel-
spørsmål” introdusert. Dette ga 
spørsmål og svar på sentral eog 
viktige tema for fremtiden. Disse 
temaene ble brukt som en rød 
tråd videre som underlag for den 
neste øvelsene. Klyngedeltagere 
fikk dernest forsøke seg på The 
Scenario Game™, hvor spillkort 
med drivkrefter kutter ned på 
den tiden som man normalt 
bruker på en informasjonsjakt. 
Til slutt fikk deltagerne en 
kunstnerisk utfordring hvor 
hensikten var å strekke 
tankeevnen og stimulere til 
kreativitet samt nå en dypere 
bevissthet man til daglig ikke 
benytter. Alt dette skal vi se 
nærmere på i denne rapporten. 

Scenarieprosessen 
involverer alle og 
former og forankrer 
tanker om 
fremtiden. 

ALLE INVOLVERES
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Foresight er en samlebetegnelse som 
brukes om ulike verktøy for  
fremtidstenkning. Den tar inn over seg 
flere begreper som ønskede fremtider, 
sannsynlige fremtider og mulig 
fremtider. Hovedfokus under 
klyngedagene var scenariemetoden 
som viser at vi kan forestille oss ulike 
tenkte fremtider. 

Av Jon Robert Dohmen

Foresight er en samlebetegnelse på et spekter av 
metoder som fremmer fremtidstenking i grupper, 
organisasjoner og bedrifter. Metoder om 
fremtidstekning har til hensikt å skape strategisk 
fortrinn, men fungerer alle metodene slik? Eller er 
de forskjellige tilnærminger til fremtiden så ulike at 
de vil gi forskjellige resultat på hva fremtiden 
bringer? Eller utfyller de hverandre?

Hvis vi ser nærmere på fortidens betydning, 
vil historien alltid lære oss å unngå tidligere feil og 
at vi kontinuerlig kan forbedre oss. En følge av slik 
tenking er å utvikle metoder for å forenkle 
hverdagen og takle oppgaver som bygger på 
grunnstener lik dem vi har bygget med tidligere 
men stadig forbedres litt etter litt. 

Metoder og prosesser for å gjenbruke tidligere 
erfart kunnskap fins det mange av. Dette kan vi 
kalle feedback - lærdom av hva som har gått bra og 

dårlig i fortiden. Hva gjør vi så med 
fremtidstenkningen? Er det mulig å  lære av 
fremtiden, og kan dette kalles feed-forward? 
Hvordan kan vi forbedre disse metodene og lære 
av fremtiden? Hvor viktig er det å handle 
strategisk i nået basert på lærdom fra fremtiden? 

Vi kan si det fins tre hovedtyper foresight. Den 
første forsøker å forutse fremtiden ved å angi mest  
sannsynlig retning. Dette gjelder prognoser, trender 
eller fremskrivninger. Den andre metoden 
beskriver ønsket retning inn i fremtiden. Dette blir 
oftest omtalt som visjons- og målarbeid. Til 
sammenligning er scenarier en tredje, strukturert 
metode for å håndtere usikkerhet om fremtiden. Dette 
gjøres ved å ha klare forskjeller mellom 
fremtidsbildene hvor flere mulige retninger inn i tenkte 
framtider. Tanken er at scenarier er basert på 
håndtering av usikkerhet og langsiktige 
perspektiver med utfordrende antagelser om 
fremtiden.

Til daglig vil alle de foresightmetoder nevnt 
her ha sin anvendelse fordi de håndterer ulike 
perspektiver både med hensyn til tid og mål, men 
en feil som begås er å basere seg utelukkende på 
én metode. Dessuten vil kompleksiteten langt inn i 
fremtiden være for stor til at den kan modelleres 
eller visjoneres. Da blir vi nødt til å forholde oss til 
menneskers visdom og deltagelse for kvalitativt 
kunne vurdere mulige fremtider.

HVA ER FORESIGHT ?
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vi er nødt til å lære av 
fremtiden i større grad 
enn tidligere.
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En introduksjon til
scenarier og foresight
Av Per Espen Stoknes

Så godt som all forskning på 
universiteter og høyskoler handler 
om fortiden. Vi samler på og skaper 
kunnskap fra såkalte fakta som med 
nødvendighet hører fortiden til. Det er 
et paradoks at mens det aller meste 
både av forskning og kunnskaping er 
tilbakeskuende, så er det som først 
og fremst kreves i vårt samfunn dag 
atskillig mer fremsynthet om hvor vår 
verden kan være på vei. Det er som å 
kjøre bil i full fart fremover en vei vi 
ikke kjenner, samtidig som vi stirrer i 
bakspeilet og styrer utfra det vi ser 
der. Fortiden har helt klart relevans 
for å forstå fremtiden. Like fullt: det 
er i fremtiden vi skal leve resten av 
våre liv. Foresight handler ikke om å 
hive ut kunnskap om fortiden, men å 
rette fokus på dens anvendelse på og 
betydning for vår kort- og langsiktige 
fremtid.

Kunnskap om fortiden må anvendes på 
fremtiden med nennsomhet og 
kreativitet dersom den skal bli relevant 
for beslutninger med konsekvenser 
langt frem i tid. Fremtiden blir aldri en 
ren repetisjon av fortiden, men en 
kombinasjon av det vi kjenner med noe 
som vi absolutt ikke kjenner. Derfor 
burde vi kanskje helst bruke 

flertallsformen: fremtider. Ingen vet 
hvordan fremtidene blir. Men kanskje vi 
kan ane dem, forestille oss dem, tenke 
oss dem? Det er kunsten (ikke 
vitenskapen) å overføre kunnskap fra 
våre fortider til våre fremtider på en 
praktisk, åpen og undrende måte, som 
denne boken handler om.

Selv om fremtiden er uforutsigbar, så er 
den ikke u-tenkbar. Dette er 
grunntanken i foresight – den disiplinen 
som forsøker lære av fremtiden. Det 
handler om å kombinere de best 
tilgjengelige fakta fra fortiden med 
deltakernes forestillingsevne for å 

konstruere et sett med gode scenarier, 
fremtidsfortellinger. Så kan vi studere på 
en helhetlig og langsiktig måte hvordan 
de viktigste beslutninger som vi trenger 
å fatte i dag vil slå ut i disse ulike 
fremtidene. 

Er det mulig å forutsi fremtiden?

Det mest utbredte alternativet til 
scenarier og foresight betegnes ofte 
som fremskrivninger. Da regner man 
seg frem til én mest sannsynlig fremtid 
for noen sentrale variabler. Men 
treffsikkerheten til fremskrivinger av 
komplekse systemer er ofte ganske 
dårlig. Det er gjort hundrevis av studier 
hvor man har sett tilbake på hvor 
treffsikre fremskrivinger gjort for mange 
år siden viste seg å være. Når det 
gjelder å forutsi samfunnsutviklingen på 
mellomlang til lang sikt, så tar selv de 
fremste eksperter som oftest feil. Det 
har nesten blitt et lite rituale for 
scenariotenkere å innlede sine foredrag 
med berømte eksempler på hvor feil 
slike eksperter kan ta. Med andre ord, 
så kan hvem som helst tenke selv om 
fremtiden. Du trenger ikke være ekspert, 
professor, guru, toppleder eller ha 
doktorgrad. Faktisk kan slike posisjoner 
like ofte bli et hinder for fordomsfri 
fremtidstenkning. 

Vår grunnholdning er at ledere i alle 
slags organisasjoner – og på alle nivåer 
– har et spesielt ansvar for å tenke på 
fremtiden selv, og ikke overlate dette 
ansvaret til andre. Fordi mange vegrer 
seg mot å tenke på fremtiden selv, så 
har det vokst frem en stor 
fremtidsindustri der ute som lever av å 
selge sine prediksjoner og forutsigelser 
til mennesker som er usikre på 
fremtiden. Konsulenten og forskeren 
William Sherden har i boken The 
Fortune Sellers analysert denne 
fremtidsindustrien, og kom frem til at 
den i år 2000 omsatte for 200 mrd. 
dollar i USA alene, og det er spesielt 
økonomisk rådgivning (for eksempel 
pengeplassering og aksjeanalyser, som 
sier noe om fremtidig 
avkastningsmuligheter), som drar opp 
summen. Jeg kjenner ikke til noen 
tilsvarende undersøkelse for 
skandinaviske forhold.

Selv har jeg arbeidet en periode som 
privatpraktiserende psykolog med 
klinisk praksis. For meg ligger det 
snublende nær å sammenligne en del 
av de rådene som fremtidsindustrien 
leverer omtrent som paralleller til 
angstdempende piller: «Her er den 
‘beste analysen’ av fremtiden. Ta den, 
og du føler deg bedre i din 
beslutningstaking. Vi tenker for deg, og 

det er vi gode på». Da fratas 
beslutningstakere den uroen over 
fremtiden som kunne nyttes som 
emosjonell drivkraft for å åpne opp 
tenkningen, utvide 
forståelseshorisonten i møte med usikre 
konsekvenser av egne beslutninger. Å 
slippe til denne uroen behøver langt fra 
lamme beslutningsevnen. Tvert i mot er 
min erfaring at ledere blir mer 
beslutningskraftige når de vet mer 
nøyaktig hva usikkerhetene består i, og 
har tenkt igjennom ulike alternativer opp 
mot disse. I en reiseskildring skriver den 
danske essayisten Carsten Jensen: 
«Der sker alltid noget uforudseeligt på 
en rejse, og det, der afgør om en rejse 
bliver en dannelsesrejse, er ens forhold 
til det uforudseelige. Anser man kun det 
uvendtede for en risiko, en fare, eller er 
det også en rigdom, en lærerig 
udfordring for nysgerrigheden?» 
(Morgenbladet 7–13 juni 02). På reisen 
mot fremtiden skjer det og vil fortsatt 
skje flere uventede ting. Og ofte vil det 
finnes mindre hendelser og tegn som 
forespeiler store omveltninger i 
samfunnet. Hvordan forholder vi oss til 
det ‘uforudseelige’ som Jensen nevner: 
bortforklarer vi omveltninger som 
uvesentlige fordi vi allerede har så mye 
kunnskap om hvordan samfunnet har 
utviklet seg så langt? Eller klarer vi å la 
det usikre og uventede bli et stimuli for 
ny undring og læring? Det er denne 
grunnholdningen foresight handler om, 
ikke prøve å forutsi nøyaktig hvordan 
den blir.

Når ingen eksperter kan sies å ha større 
treffsikkerhet på fremtiden enn andre, 
kan man utlede to mulige, men helt 
motsatte, konklusjoner fra dette. Den 
første ville være at det ikke nytter å 
tenke på fremtiden fordi den likevel ikke 
lar seg forutsi. Og den andre ville være 
at selv om fremtiden er uforutsigbar, så 
kan vi ikke fraskrive oss ansvaret for 
tenke på fremtiden selv for å fatte bedre 
beslutninger.

Det er denne andre konklusjonen som vi 
i foresightfeltet legger til grunn. For å 
bidra til at beslutninger skal bli mer 
fremtidsrettede, så prøver vi å 
videreutvikle og tilrettelegge for 
effektive og kreativitets-fremmende 
metoder som beslutningstakere selv 
kan ta i bruk. På BIs masters-
programmet «Scenarios, Foresight & 
Strategy» får erfarne ledere og 
lederspirer anledning til å tenke på og 
beskrive fremtiden selv som del av sin 
videre- og etterutdanning. Etter å ha 
laget slike spesifikke fremtidsbilder, går 
de videre til spørsmålet om hvilke 
konsekvenser disse bildene mange år 
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frem i tid betyr for beslutningene de må 
fatte idag.

Hva skjer i fremtidslaboratoriet?

Tanken er at ved hjelp av vårt 
«fremtidslaboratorium», så vil 
deltakerne erfare på kropp og sjel 
hvordan det er å strekke tankene lenger 
enn de vanligvis gjør. De lager sine egne 
scenarier underveis på kurset. Dette er 
ikke smertefritt. Mange fallgruver og en 
del frustrasjon i langtrukne diskusjoner 
med tilsynelatende svak fremdrift i 
arbeidsgruppene hører med. Men så 
løsner det innimellom. Hardt 
tilkjempede innsikter dukker opp. Andre 
ganger ser de nye måter å 
systematisere kjente tanker på. Nye 
rammeverk.

Noen ganger blir det mest klisjeer, og 
fremtiden synes mest full av det som 
akkurat nå opptar dagspressen. Slik 
som når det er krigstyper i 
dagsmediene om munn- og klovsyke 
eller epidemiske virus som for eksempel 
«Sars». Da kan det se ut som om 
fremtiden kun består av 
matvaresikkerhet og virusutvikling. Inntil 
de blir seg bevisst hvordan de faktisk 
tenker så ser de ikke hvilke 
tankemønstre som stenger for å stige ut 
av tradisjonelle ståsteder. Etter å ha 
laget disse fremtidsbildene, som 
egentlig bare gjentar nåtidens situasjon,  
så er man klar for å bevege seg videre – 
i neste runde – til virkelig fremtids-
tenkning som ser over og forbi første 
åsrygg. Først da er man i gang med 
ekte langsiktighet.

Andre ganger kommer de på sporet 
etter dyptgripende forandringer som 
ennå ikke har skjedd og knapt har blitt 
tenkt på av noen. I januar 2001, for 
eksempel, arbeidet en gruppe med en 
problemstilling som gikk på hvilken type 
ledere ville det norske forsvaret trenge i 
2020, med andre ord 19 år frem. Det er 
ikke så veldig langt frem i tid i forhold til 
hvor mange år som kreves i å få utviklet 
ledere med toppkvalitet. Aktuelle 
lederemner i 2020 vil sannsynligvis 
allerede være mellom 15 og 30 i 2001. 
Hvilken type ledere som trengs 
avhenger av hvilke oppgaver og ikke 
minst organisering forsvaret har i 
fremtiden. 

Derfor lagde de fremtidsbilder av 
nettopp dette. Ett scenario kalte de for 
Che Guevara for å antyde at – som ved 
starten av det 20.århundre – kunne vi 
muligens se for oss ideologiske 
bevegelser som skaper omfattende 
politisk uro, kanskje revolusjoner eller 
borgerkriger samt nye internasjonale 

allianser i verden. Det andre scenariet 
kalte de for Gro (Gro Harlem-Brundtland 
arbeidet da i WHO) som innebar en 
utvikling basert på politisk og 
diplomatisk håndtering av konflikter, og 
hvor internasjonale institusjoner (som 
bla. FN og WHO) ville ha langt større 
innflytelse på verdenssituasjonen enn i 
dag. Det tredje scenariet kalte de Bin 
Laden. På det tidspunkt hadde verken 
jeg eller de i min omgangskrets hørt om 
Osama eller Al Quaida. Så de måtte 
forklare meg at dette sto for en fremtid 
dominert av religiøst inspirert, men 
grunnleggende fundamentalistisk 
terrorisme. Dette scenariet innebar at de 
væpnede styrkene i langt større grad 
enn de to foregående scenariene ville 
måtte brukes til nye type oppgaver 
knyttet primært til verning om 
samfunnssikkerhet. På bakgrunn av 
disse fremtidsbildene drøftet de de ulike 
kravene til ledelse, og hvilken type 
lederutviklingstiltak man burde 

iverksette i dag for å være bedre rustet 
mot fremtiden.

Det «morsomme» – sett fra 
scenariemetodisk ståsted – var at 
gruppen antok at verden først ville gå 
mot Gro en lengre periode, og så ville 
Bin Laden inntreffe først etter 2010. De 
traff med andre ord blink med scenariet 
men bommet på tidslinjen, antakelig på 
grunn av det lave internasjonale 
spenningsnivået de foregående årene 
før 2001. Men Bin-Laden-fremtiden kom 
mye fortere enn noen ventet. Og navnet 
var mer treffende enn de selv tenkte 
seg. Av og til blir vi innhentet av 
fremtiden før man rekker å gjøre 
scenarieprosessene ferdig. Andre 
ganger er fremtiden forsinket. 
Beslutningstakere kan være så blendet 
av sin fremtidstro at de glemmer det 
velkjente TTT-prinsippet – at Ting Tar 
Tid. Gradvise endringer kan også gi 
overraskelser fordi selv om 
utviklingsretningen er klar, så er 
tempoet som sirup. Europeiske 
telecom-selskaper som i 2000 kjøpte 
UMTS-lisenser til mobiltelefoni for 
milliarder av Euro, gamblet hele sin 
eksistens på at fremtidens 

mobiltelefoner med videokameraer og 
lignende ville komme svært fort. En 
scenariokollega i Nederland, Daniel 
Erasmus, var den gang med å utvikle et 
scenario som de døpte Mens vi venter 
på Godot for mobilbransjen, men fikk 
dessverre – for oppdragsgiveren – liten 
gjennomslag for innsikten.

En annen gruppe på et annet kull i 2001 
arbeidet med fremtiden til SAS – og 
deres beslutninger om flysete-kapasitet 
mot 2010. Fly har ganske lang levetid 
og investeringer i nye fly gjort i dag må 
man leve med i mange år fremover. 
Gruppen lagde – kort fortalt – noen 
scenarier hvor ett ble hetende: 
Kardemommeby. Det henspeilte på 
fremveksten av en global landsby hvor 
internasjonal integrasjon skrider raskt 
frem. De beskrev scenariet med 
stikkord som „Gjør hva du vil, og litt til – 
bare du er snill», lave oljepriser, fravær 
av offentlig reguleringer og privatisering 
av markedene. Så fant de frem til 
drivkrefter som ville skape et helt annet 
type scenario. Dette kalte de Kamikaze, 
med det japanske ord for 
selvmordsflygerne. I dette scenariet ville 
det bli økning av etniske konflikter, 
terrorisme i fly, mindre turisme og 
overkapasitet i flyindustrien. De beskrev 
scenariet med stikkord som mer 
grense- og sikkerhetskontroller, 
utrygghet forbundet med fly, større 
fremmedfrykt, lavere reisevirksomhet og  
økt oljepris kombinert med høye 
offentlige avgifter som gir kostbar 
transport. Kamikaze-scenariet var sterkt 
i strid med det tankesett som rådet etter 
1990-årenes raske, optimistiske 
økonomiske vekst og globalisering. Alle 
kurver hadde lenge pekt oppover og 
slike scenarier virket lite troverdige.

Begge disse gruppene klarte i sine sett 
av scenarier – bygd i 
fremtidslaboratoriet over ganske kort tid 
– å sette fingeren på en del strategiske 
utfordringer som de fleste styrer, 
toppledelser eller strategikonsulenter 
ikke i det hele tatt tok i betraktning på 
gjeldende tidspunkt. Dette på tross av 
(eller kanskje på grunn av?) mindre 
ekspertise hos deltakerne om de 
relevante markedene enn selskapenes 
egne ledelser. Det kunne være et 
spennende tanke-eksperiment å spørre 
hvor SAS hadde vært i dag hvis 
ledelsen den gang hadde tatt denne 
gruppens scenarier på alvor – mer enn 
6 måneder før all verdens flyselskap 
måtte ta den nye virkeligheten innover 
seg som 9/11 2001 skapte...
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Essensen av scenarier

Essensen i scenario- og foresightarbeid 
er å forstå usikkerhet. Det er 
usikkerheten om hvilken retning 
omverdenen tar som er selve motoren i 
scenarie-utviklingen. Usikkerhet har 
lenge vært noe man prøver å unngå. 
Risikoredusering og risiko-håndtering, 
forsikring og sannsynlighetsberegninger 
er blant de verktøy som har vært tatt i 
bruk for å verne seg mot usikkerhet. 
Men samtidig er det nettopp 
usikkerheten som blir kilden til drama 
og dynamikk, til suksesser og fiaskoer i 
samfunn og marked. Hvis verden var i 
stabil endring og lett å forutsi, så ville 
det bare være et spørsmål om teknisk 
dyktighet å lede en organisasjon slik at 
den ble optimalt tilpasset sine 
omgivelser. Alle selskaper ville gjøre det 
samme for å forberede seg på 
fremtiden. Alt kunne planlegges i detalj 
og så kunne maskineriet dras i gang. 
Enhver endring i organisasjonen kunne 
begrunnes med at den var nødvendig 
for å møte fremtiden som vil bli slik og 
sånn.

Men hva hvis vi snur usikkerhet om fra 
noe negativt til en ressurs? Omfavner 
den i stedet for å løpe fra den? Da vil vi 
få øye på at det er nettopp på grunn av 
usikkerheten at det blir mulig å gjøre 
noe smartere enn andre. Det er takket 
være usikkerhet om utviklingen at vi får 
et mangfold av aktører, at enkelte 
muligheter kan lykkes overmåte bra i 
forhold til andre. Noens smarte idéer får 
et gjennombrudd nettopp fordi andre 
undervurderer usikkerheten knyttet til 
idéenes potensiale. Det er på grunn av 
usikkerheten i dag at noe – i ettertid – 
kan forstås som smart. Dette er det 
mareritt som mange idéskapere, 
gründere og visjonære møter; at de er 
villig til å satse ansikt til ansikt med 
usikkerhet mens andre – bedrevitende 
og nedlatende – forteller dem at det er 
sikkert at deres prosjekt vil feile.

Skal vi oppsummere essensen med 
scenarielæring, kan man da si at selv 
om det ikke er mulig å forutsi fremtiden, 
kan det være svært gunstig å ha flere 
spesifikke fremtidsbilder enn bare ett i 
hodet. Dette kan gi fleksibilitet, selv-
refleksivitet og en mulighet til å oppnå 
en viss kritisk distanse til vårt eget 
handlingsmønster. I turbulente tider kan 
det vise seg å være det smarteste du 
noensinne gjorde.

Bruddet med det offisielle 
fremtidsbildet

Foresight vil bare ha effekt når de kan 
introdusere nye tanker som avviker fra 

hvordan organisasjonen allerede tenker 
om fremtiden. Det er ufravikelig i enhver 
prosess med fremtidstenkning å 
begynne med å tydeliggjøre hvordan vi 
allerede tenker om fremtiden. Mange er 
seg i liten grad bevisst hvordan de 
faktisk tenker om fremtiden. De handler 
bare utfra «magefølelse» eller «sunn 
fornuft». Å kartlegge disse tankesettene 
– eller mentale modellene som de ofte 
kalles – er startpunktet for reisen. 
Uttrykket «den offisielle fremtiden» kan 
defineres som et slags gjennomsnitt av 
organisasjonsmedarbeidernes mentale 
modeller om fremtiden. Det finnes egne 
intervjumetoder og teknikker for å fiske 
frem dette. Hvis vi ikke kan gjøre oss 
opp et rimelig klart uttrykk for hvordan 
fremtiden ser ut inne i medarbeidernes 
hode, så kan vi antakelig heller ikke 
tilføre noe dyptgripende nytt gjennom å 
skape scenarier. Det blir som å skyte 
med hagle inn i tåka. Scenariene kan da 
være teknisk sett gode, men 
sannsynligvis virkningsløse for 
organisasjonen fordi de ikke klarer å 
koble dem til hvordan de allerede 
tenker.

Hvordan tenker egentlig folk om 
fremtiden i sitt selskap? Er de seg 
bevisst sine egne fremtidstanker? Det å 
gjøre en kartlegging av den offisielle 
fremtiden har også en egenverdi. Før 
man kan lære noe nytt, må en ofte 
avlære – eller i allfall få en distanse til – 
det en allerede har. Det å beskrive 
fremtidstenkningen slik den allerede er, 
er ofte nok til å iverksette en bevegelse 
bort fra den. Når den offisiell fremtiden 
males frem på en presentasjon for 
organisasjonen bør dette skape et 
gjenkjennelsens sukk, eller lignende. 
Når man så etterpå stiller det enkle og 
grunnleggende spørsmålet: «er dette 
virkelig en god beskrivelse av 
fremtiden?» til de samme menneskene – 
så er vi allerede i gang med 
scenarielæring. Dialogen har startet 
med utgangspunkt i der hvor man 
allerede befinner seg. Det er der 
Kierkegaard sa at all sann hjelp måtte 
finne sitt utgangspunkt. Det samme er 
tilfelle med all sann læring, tror jeg.

Den gamle historien fra Illiaden om 
Cassandra setter fingeren på 
problemet. Cassandra levde i 
oldtidsbyen Troya i de tider da grekerne 
beleiret byen for å hente tilbake den 
vakre Helena. Hun var blitt velsignet av 
guden Apollon med evnen til å kunne 
skue inn i fremtiden og nøyaktig 
beskrive hvordan den ville bli. Men som 
en liten gjenytelse for denne profetiens 
gave, så ville Apollon gjerne «ha» henne 
i en vakker lund i skogen. Han var blitt 
ganske forelsket i denne vakre, kloke 

kvinnen. Cassandra hadde imidlertid 
både bein i nesa og ryggrad rett nok til 
å stå imot. Apollon tok det ikke lett. I 
fullt sinne slengte den strålende men 
furtne guden ut en forbannelse etter 
den rette ryggen der hun forsvant; «Ja, 
du kan se fremtiden, men vit at heretter 
vil ingen tro deg når du forteller hva du 
ser.»

Troyanerne hadde mange sterke krigere. 
De holdt grekerne på god avstand. Det 
var ikke få slag som ble utkjempet på 
slettene foran byen. Mange falt på 
begge sider. Det var svært usikkert 
hvordan utfallet ville bli. Cassandra så 
imidlertid klart enden på det hele. Hun 
gikk derfor rundt på torget og fortalte 
troyanerne at ja, riktignok klarte ikke 
grekerne å knuse dem i åpen strid, 
heller ikke å storme bymurene, men de 
måtte være våkne, og holde vakt, for 
hun kunne se klart at grekerne en dag 
ville lure seg innenfor murene, åpne 
portene og at beleiringen ville ende i en 
massakre. Våk og vær på vakt, ropte 
Cassandra til alle som ville høre. «Åh, 
knepp igjen, gneldrekjerring». «Nå orker 
vi ikke mer av sytet ditt, våre krigere vil 

kaste grekerne på sjøen i neste slag», 
svarte de. Troverdigheten til denne 
dommedagsprofeten – attpåtil kvinne – 
falt til et lavmål. Fremtidsbildene hennes 
ga lite læring – slik Apollon hadde sagt.

En dag hadde til slutt grekerne gitt opp. 
Det kunne troyanerne se fra tårnene på 
bymurene. Iløpet av natt og tidlig 
morgen hadde de revet leir, båret alt om 
bord i skipene sine, og dratt sin vei. Det 
var sant. Grekerne var borte. 
Troyanerne sprang ut for å se det med 
egne øyne. Rett utenfor bymurene sto 
beviset: en enorm, vakkert utsmykket 
trehest som grekerne hadde satt igjen 
som verdig markering og avslutning på 
krigen. Det var det eneste som var 
igjen. Ingen telt. Ingen krigere. Ingen 
flere sverd. Hesten ble dratt inn på 
torget. Om kvelden begynte festen. De 
drakk seg sanseløse av vin og 
seiersglede. Når natteroen til slutt kom, 
og troyanerne lå rundt omkring og sov; 
så åpnet magen på hesten seg, og ut 
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krøp 2–3 grekere. De skyndte seg å 
åpne byportene, vaktene lå døddrukne. 
De sprang så bak nærmeste knaus til 
det avtalte skjulestedet hvor hele hæren 
– med unntak av et fåtall båtsmannskap 
– sto og ventet. Noen minutter senere 
var de innenfor – og massakren kunne 
begynne.

Hva var det Cassandra skrek til de 
andre troyanerne da grekerne dro henne 
ut av sengen for å skjære strupen over 
på henne? Ja nettopp. Du har hørt det 
før fra de som har hatt avvikende 
scenarier fra det offisielle fremtidsbildet 
men ikke blitt trodd: «Hva var det jeg 
sa!?!?». Det hjalp imidlertid lite for 
Cassandra, og det hjelper fortsatt lite å 
ha rett om fremtiden. Kunsten i 
scenarielæring er å presentere 
avvikende fremtidsbilder på en slik 
måte, at mennesker kan akseptere at 
deres offisielle fremtidsbilde kanskje 
likevel ikke er så sikker som de gjerne 
vil ha det til, og deretter velge å gjøre 
noe annerledes enn de ellers ville ha 
gjort.

Faktisk vil jeg si at dette er 
hovedutfordringen med scenarier: ikke 
nødvendigvis treffe den rette fremtiden 
på hodet (selv om det hjelper – i 
ettertid), men at scenariene tvinger 
beslutningstakere til å bli seg mer 
bevisst de forutsetninger om fremtiden 
som de handler ut fra. Samtidig åpner 
dette for andre forståelsesmåter enn 
den som gruppepress og sosialisering i 
organisasjonen har gjort til den 
dominerende tankemåte. Den offisielle 
fremtid blir utfordret og alternative 
strategier kan tenkes igjennom i nytt lys.  

Kortsiktighetens tyranni

Jeg husker et intervju med en 
valutamegler i New York. Han var en av 
stjernene innenfor valutaspekulasjoner. 
Han ble spurt hvilken filosofi han hadde 
for sine plasseringer. «Jeg gjør 
transaksjoner for både kort, mellomlang  
og lang sikt», svarte han. «Og hva er det 
du regner som lang sikt?», undret 
journalisten. «Et sted mellom 10 og 12 
minutter» kom det kjapt.
I scenarielæring er tidshorisont et 
sentralt begrep. Det sier noe om hvor 
langt det er nødvendig og meningsfullt å 
tenke fremover for å kunne fatte gode 
beslutninger nå. En tidshorisont på 12 
minutter gir lite rom for organisatoriske 
prosesser. Heldigvis har de færreste 
slike tidsrammer for viktige beslutninger. 
Men at de kortsiktige resultater har et 
jerngrep på mye strategisk tenkning er 
hevet over enhver tvil.

En gang i et scenariearbeid hadde jeg 
gleden av å samarbeide med 
stortingsrepresentant og tidligere SV-
leder og Erik Solheim. I forbindelse med 
en workshop som jeg fasiliterte uttalte 
han at det var en sann luksus å bruke to 
hele dager på å tenke mer enn et par år 
fremover. Han kunne ikke huske sist han 
hadde anledning til det. I en dialog med 
en leder i et dataselskap fortalte han at 
de ikke hadde noen langsiktig strategi. 
Strategi var unyttig – det hemmet 
fleksibel beslutningsevne i nået. 
Datateknologien skifter så fort, mente 
han, at å tenke mer enn tolv måneder 
frem blir meningsløst. «Vi må uansett 
alltid ta i bruk det nyeste teknologi», 
uansett hva det er.

Kortsiktige leveranser, kortsiktige 
gevinster, kortsiktige resultater. Alt dette 
truer stadig med å fylle hele synsfeltet i 
senmoderne organisasjoner. Jeg har 
hørt enkelte ledere i forelesninger skryte 
av at de bevisst setter urealistisk 
knappe tidsfrister for sine ansatte for å 
tvinge frem resultater mer effektivt. De 
mener at lange milepæler ikke blir tatt 
på alvor, og derfor må tidshorisonten for 
leveransen stadig kortes inn. For 
medarbeidere betyr dette at hele 
tidsopplevelsen skvises sammen, og 
tempoet øker. Enkelte steder blir 
tidshorisonten så kort at man stort sett 
bedriver brannslukkingsarbeid: den ene 
krisen kommer før den andre er over. 
For mange er det klart at det er langt fra 

bærekraftig, men likevel virker det 
umulig å forandre. Som psykoterapeut 
har jeg tidligere fått en del 
medarbeidere fra slike selskaper inn 
med depresjoner og utbrenthet fordi 
tempo og krav kjennes 
uoverkommelige, for ikke å si 
umenneskelige.

Et hovedpoeng med foresight er å 
bevege seg fra å være reaktiv til pro-
aktiv, det vil si å kunne handle i forkant 
av hendelser og omveltninger i stedet 
for kloss inntil eller etter at kriser eller 
endringer har inntruffet. Dette vil i de 
aller fleste tilfeller gi mindre stress og 
panikk. Kunsten er å være mentalt 

forberedt. «All things be ready if our 
minds be so», sier kong Henry V til sine 
styrker før slaget ved Agincourt. 
Prinsippet gjelder like mye for små som 
store slag. Et annet poeng er at små 
tiltak og arbeidsoppgaver blir mer 
meningsfylt når man kan se den større 
sammenhengen til og den langsiktige 
hensikten med hver enkelt lille handling. 
Tydelige, relevante og troverdige 
fremtidsbildene kan gi begge disse 
effektene dersom de bringes inn til rett 
tid.

- Per Espen Stoknes
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Vi kan se på framtidstenkning som en serie 
tankeeksperiment for å finne frem til hvilke 
drivkrefter som endrer oss i ulike retninger, og 
dermed si noe om kraften og retningen vi beveger 
oss i. Det eneste sikre er at fremtiden kommer og 
da er nysgjerrigheten på hva den bringer et bedre 
utgangspunkt enn å frykte den på grunn av 
uvisshet og usikkerhet. 

Å omfavne usikkerhet
Å kunne omfavne risiko og usikkerhet er 
hemmeligheten som gir gode scenarier og er kilde 
til drama og dynamikk, suksesser og fiaskoer i 
samfunn og markeder. Hvis vi evner å omstille 
våre, som oftest rigide mentale modeller, og 
isteden tenke i dimensjoner rundt spørsmålet ”Hva 
hvis det skjer…”, da er vi bedre rustet til å møte 
fremtiden. Alle vet at framtiden ikke har skjedd 
ennå, men det er viktig å forholde seg til den og 
ikke frykte den. Noen nøyer seg med å si at vi kan 
påvirke den og andre sier at de følger strømmen. 
Uansett holdning er det i større grad avgjørende å 
ha en bevisst holdning til fremtiden fordi 
utviklingen, og spesielt den teknologiske 
utviklingen, øker så mye raskere enn tidigere. 

Scenarier er levende beskrivelser
Scenarier er levende beskrivelser av mulige og 
alternative fremtider. For mange kan 
fremtidsbegrepet enten være ønskede fremtider 

Hva er den fundamentale ideen bak 
scenarier? Hvorfor ikke kun forholde seg 
til SWOT, PEST, X- og Y-modeller, 
selvorganiserende metoder eller 
tilsvarende? I klyngeworkshopen ble 
dette forsøkt illustrert med å utvikle 
scenarier på én dag. I starten var det få 
deltagere som så for seg hvordan år 2020 
kunne bli, men etter gjennomføringen var 
mange uten å vite det, mer innvidd i å 
tenke fremover. Det ble sågar også født 
et par riktig gode ideer.

Av Jon Robert Dohmen

HVORFOR BRUKE 
SCENARIER?K
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(visjon), sannsynlige fremtider (fremskrivninger, 
prognoser, hype, trend) eller mulige alternative 
fremtider (scenarier). Det er viktig forskjeller i 
begrepene. Visjoner er valgt ut fra et 
verdigrunnlag, mens prognoser er logiske og 
analytiske fremskrivninger på kort sikt. Derimot er 
scenarier basert på usikkerhet og langsiktige 
perspektiver med utfordrende antagelser om 
fremtiden. Scenarier er med andre ord omhyllet av  
usikkerhetsbetraktninger, og det viktigste er altså i 
hvilken retning drivkrefter i omverden tar. Det er 
absolutt relevant å trekke paralleller til kaos- og 
kompleksitetsteoriene på fagområdet, hvor den 
logiske fremskrivning av usikkerheten øker 
eksponentielt fra et punkt i den nærmeste fremtid 
og fremover f.eks. i større dynamiske systemer som 
økosystemet, verdensøkonomien eller 
meteorologien.

På denne måten ved å forstå omverden med 
historikk, grunnleggende drivkrefter, tolke trender 
og hendelser kan vi ikke nøyaktig forutsi hva 
fremtiden bringer, men derimot lage 
fremtidsfortellinger basert på dette som ikke er 
utenkbare. Et problem er at mange ledere elsker 
den rasjonelle skolen fordi det gir dem makt til å 
bestemme skjebnen til organisasjonen, og det til 
tross for at de ser at analytiske metoder ofte ikke 
fører frem til det planlagte målet. Dette finnes det 
utallige eksempler på. 

Ting blir ikke som planlagt
Ting blir ofte ikke slik som planlagt fordi det er 
usikkerhet i implementeringen. Ged Davis (1998) i 
Shell International har erfart at verden ikke er 
rasjonell og analytisk målbar, og kan med autoritet 
fortelle at klassisk strategiplanlegging alene ikke 
fungerer godt nok: ”Many have tried to understand the 
future purely through prediction, even though the record to 
date is poor. Forecasters extrapolate from the past, imposing 
the patterns they see in the past onto the future, and tend to 
neglect the often quoted statement that ‘a trend is a trend is a 
trend until it bends’. And it is the bends that are generally of 
most interest to us because it is the bends that carry the most 
risk or offer the greatest opportunities. 

Useful as they are, forecasts present a fundamental danger: 
they give us the illusion of  certainty and leave us ill 
equipped to understand uncertainty and risk. In fact one of  
the most useful characteristics of  scenarios is that they are 
explicitly designed to explore, and thus integrate, radical 
departures from trend, breakdowns in the system, 
technological breakthroughs, major shifts in human 
behaviour or changes in institutional rules.”

Både outside-in og inside-out
Av figuren overfor kan vi se på verden i flere 
dimmensjoner, her illustrert i tre nivåer. Kjernen 
her er bedriften eller organisasjonen sitt ståsted. I 
denne settingen er det klassisk å benytte analytiske 
strategiske metoder som f.eks. SWOT-analyser. En 
SWOT utført i en organisasjon forsøker å tolke 
verden innenfra-og-ut, og ofte bare ledelsens syn 
på hvordan egen bedrift og omverden ser ut. En 
utfordring med denne tilnærmingen er at den kan 
bli en tanke navlebeskuende, og tar ikke inn over 
seg viktige påvirkninger fra omverden. I slike 
tilfeller supplerer enkelte bedrifter med PEST 
analyser som betrakter politiske, økonomiske, 
sosiologiske og teknologiske perspektiver. PEST 
tolker omverden utenfra-og-inn i et forsøk på å 
ikke bli for navlebeskuende. I figurens ytre nivå er 
en omverden bestående av de store drivkrefter i 
strukturer og mønstre som driver oss i ulike 
retninger. Disse er vanskelig å fange opp i både 
SWOT og PEST analyser. Det er i dette nivået 
scenarier starter å betrakte utenfra-og-inn-faktorer 
som er med på å forme andre faktorer på ulike 
nivåer helt inn til bedriftens kjerneverdier. 

Etter at en omverdensanalyse er ferdig analysert i 
en scenariosetting vil resultatet være en intern 
analyse av hva som er viktig for bedriften eller 
organisasjonen. Disse resultatene benyttes så til å 
legge en strategi for bedriften som da sier noe om 
hvordan forholde seg til omverden innenfra-og-ut.

A trend is trend is a trend, until it bends...
Så hvorfor holder det ikke å se på fremskrivninger 
siden disse er mer omfattende enn en tradisjonelle 

FREMSKRIVNINGER
Kvantitative

Fokus på sannsynlighet
Kontinuerlig utvikling

Samme struktur i perioden
Ekspertprodusert

Gamle mentale modeller
Nyttigst på kortere sikt

SCENARIER
Kvalitative
Fokus på usikkerhet
Trendbrudd / sprangvise endringer
Strukturendringer
Egenprodusert
Nye forestillinger
Nyttigst på mellom til lang sikt
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SWOT og PEST analyser? Svaret er slik Ged 
Davis i Shell uttrykker det “a trend is a trend is atrend, 
until it bends...”. I beste tilfelle vil slike 
fremskrivninger gi en mulig utviklingsretning å 
jobbe videre med.

Det hele kommer an på tidsperspektivet. 
Fremskrivninger kan være utfyllende til scenarier 
hvis man ikke forsøker å tolke utviklingsforløpet for 
langt inn i fremtiden. I tekstboksen ovenfor er de 
typiske egenskaper ved fremskrivninger rimelig 
forskjellig fra scenarier. Fremskrivninger har fokus 
på sannsynlighet, kontinuerlig utvikling, gamle 
mentale modeller etc., mens scenarier tolker 
usikkerhet, trendbrudd, leter etter nye 
forestillinger. På denne måten er det best å bruke 
fremskrivninger for værmeldingen for 
morgendagen, men scenarier for å se på været og 
klima om 25 år.

Analyse og rangering av drivkrefter
Hvordan kan man skille de viktige drivkreftene 
som har stor betydning og høy usikkerhet fra 
trender eller dagsaktuelle hendelser? Dette kan 
være en vanskelig vurdering, men en metafor som 
ofte brukes for å illustrere dette er 
“isfjellmetaforen”. Det er kjent at toppen av et 
isfjell bare såvidt stikker over vannoverflaten og at 
ni tideler av massen befinner seg under 
vannskorpa. Slik er det også med drivkrefter. Det 
krever innsikt og analyse for å få fatt på 
drivkreftene som skyver hendelser fremover. 

Hendelser er lett observerbare i media, litteratur, 
historisk materiale, film osv. I motsatt fall er 
drivkrefter skjulte mønstre man kan ane konturene 
av når man betrakter dem en etter en, eller dypere 
forstå dem om man ser årsaks-sammenhenger.

Når man har identifsert en drivkraft kan man 
analysere kosekvensene utifra stikkordene: Hva, 
Hvorfor, Fremmer, Hemmer, Tidshorisont, Mulige 
konsekvenser, Usikkerhet og Vurdering. Tar vi 
f.eks. “forbedringer i grensesnittet mellom 
menneske og maskin” holdt opp mot 
“eldreomsorgen”, kan dette se slik ut:

• Hva: færre sykepleiere for å overvåke 
pleietrengende eldre

• Hvorfor: fordi den teknologiske utviklingen gjør 
dette mulig

• Fremmer: antall eldre og kostander øker
• Hemmer: motstand mot mindre menneskelig 

kontakt i helseomsorgen
• Tidshorisont: langsomt frem til i dag, men raskt 

økende og realitet om relativt få år 
• Usikkerhet: verdier i helseomsorgen, import av 

utenlandske helsearbeidere eller eksport av eldre 
til utlandet

• Vurdering: dette kan bli betydningsfult for å kunne 
håndtere eldrebølgen, øke effektiviteten i 
helsesektoren, fungerende teknologi kan endre 
vår skepsis til direkte kobling mellom menneske 
og maskin...
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Faktorer som er knyttet til drivkrefter er i hovedsak 
tidspunkt for aktivering av hendelse, usikkerhet og 
drivkraftens betydning. For å kunne si noe mer om 
drivkraftens betydning for scenariets 
hovedproblem må de rangeres etter påvirkning og 
usikkerhet. Matrisen for å rangering av drivkrefter 
indikerer at noen drivkrefter blir avgjørende i 
scenariene (de som spenner ut ulikheten mellom 
scenariene). Vi har de sikre drivkreftene (som mer 
eller mindre er med i alle scenairene), de variable 
(som kan være med i noen scenarier) og til slutt de 
som utfyller scenariene med bakgrunnsstoff. 

Komplekse sammenhenger
I noen tilfeller er kompleksiteten for drivkrefter så 
uoversiktelig at de ikke lar seg analysere alene, 
men i sammenheng. Utgangspunktet er da at 
drivkreftene gjensidig påvirker hverandre i 
varierende grad. Når årsaks- og 
virkningssammenhengen er ekstremt komplekse er 

en løsning er å lage kausaldiagrammer (Casual 
Loop Diagrams). Kausaldiagrammer kan enkelt 
skisses på et papir for å illustrere sammenhenger 
med piler mellom drivkreftene, eller modelleres 
med en datamaskin. I en datamaskin vil 
drivkrefters påvirkning av hverandre ved hjelp av 
matematiske ligninger være sentral. For at en slik 
modell skal ha størst mulig verdi er det viktig at 
både differensialligningene og inngangsverdiene 
blir riktig estimert. Igjen kan vi se at dette kan 
være utfordrende å få til med lav usikkerhet, 
spesielt om tidshorisonten for slike simuleringer er 
lang. Det kan likevel være det beste alternativet i 
mange sammenhenger. Bruk av denne metoden 
kommer godt frem i bøkene “Limits to 
Growth” (http://en.wikipedia.org/wiki/
Limits_to_Growth).

Anekdoter for ettertanke
La oss ta for oss noen aktuelle fakta og hendelser. 
Når du leser disse kan du forsøke å analysere dem 
for å se hvilke drivkrefter som ligger under. 
Hvordan tror du de følgende anekdoter av 
drivkrefter og trender vil innvirke på din 
arbeidssituasjon eller hverdag?

• 7. september 2007 er det over 200 millioner 
brukere av MySpace. Hvis MySpace var et land 
ville det ha vært verdens 5. største land, midt 
mellom Indonesia og Brasil. Til sammenligning 
bruker 694 millioner Internett (2006) i hele 
verden.

• Det er estimert at vi produserer over 2 
exabyte (EB) med unik ny informasjon i 2007. 
Det er mye mer enn de foregående 5000 år til 
sammen. Størrelsesbegreper; etter gigabyte har 
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vi terabyte, petabyte og så kommer exabyte, 
hvorav to exabyte er 2x10^18 bytes.

• Mengden med ny teknisk infromasjon mer 
enn dobles hvert år. For studenter som tar en 4-
årig utdanning betyr det at halvparten av hva de 
lærer første året er utdatert innen tredje året.

• Over 50 millioner laptoper ble sendt ut i 
markedet i 2006. $100 laptop-prosjektet 
forventer å sende ut mellom 50 til 100 millioner 
laptoper per år til barn i underutviklede land 
(one laptop per child project - OLPC).

•  Tredje generasjons fiberoptikk har nylig 
blitt uttestet hos NEC og Alcatel som kan sende 
10 billion bits per sekund igjennom en fiber. Det 
tilsvarer 1900 CDer eller 150 millioner 
samtidige telefonsamtaler hvert eneste sekund. 
Den mulige overføringsraten tredobles hver 6. 
måned og forventes å gjøre det de neste 20 
årene.

• Indias selskap Tata introduserer nå en bil 
med markedspris på kr 12 000.

• Kinas Chery planlegger å introdusere en 
$10 000 overdådig luksusbil i USA i 2008. Det 
blir forsøkt stoppet av markedsledenede 
bilindustri.

 
• Ingen vet det eksakte innbyggertallet i Kina. 

Noen estimerer 1,2 milliarder, andre 1,5 
milliarder. Betrakter man disse tallene er 
avrundingsfeilen tilsvarende lik hele USAs 
befolkning!

• Topp 25% av befolkningen i Kina med 
høyest IQ tilsvarer hele Nord Amerikas 
befolkning. En massiv potensiell 
intelligenskapital.

• Hadde du bodd i USA og vært “one-in-
million”, så ville det vært 1 300 personer akkurat 
lik deg i Kina. Ergo du er ikke så unik.

• I 1980-årene vant angivelig kapitalismen 
over kommunismen, men innen i hvert fall 
2040-2050 vil kommunist-Kina ha over dobbelt 
så stor BNP som USA.

Disse korte punktene er forhåpentligvis nok til å få 
tankene til å gå, og kanskje til og med løpe. I andre 
sammenhenger er det ikke alltid gitt at en drivkraft 
er lett å analysere fordi den inneholder 
sammensatte faktorer. I det neste avsnitt er et 
eksempel på en slik sammensatt drivkraft, nemlig 
tidsklemma. Forsøk å forestille deg en verden der 
denne tidsklemma følger samme utvikling som den 
har hatt de siste 10-15 årene. Tror du det er 

realistisk at den vil fortsette slik de neste 10-15 
årene eller vil den endres? Hva vil den endres til? 

Tidsklemma - en skrustikke uten løsning?
Er det vårt behov for mer fritid? Mer jobb gir mer 
penger og mer anerkjennelse? Flere myke verdier? 
Mulig å få barn når man er 40+ år? Mange har 
formeninger om hva som er trenden blandt dagens 
ungdom, men hvordan henter man ut drivkrefter 
her?

Anne Skare Nilsen ved Institut for 
Fremtidsforskning (IFF) i København har 
beskjeftiget seg med såkalte ”Drømmeuniverser”, 
og hun er en av dem som har skrevet en rekke 
artikler som viser problemer med vår teknologiske 
epokes ”raske tid”. Et begrep som ”de frie I” 
brukes om dem som jakter på frihet for enhver 
pris, og det er nettopp jakten på frihet som skaper 
frustrasjon. Til tross for sunnheten, boligen, 
jobben og alle mulighetene, viser statistikken at de 
psykiske problemer boomer for generasjonen med 
folk omkring de 30 år.

Utover p-piller, astmamedisin, hodepinetabletter 
og annen hverdagsmedisin, viser statistikken at de 
mest solgte legemidler for aldersgruppen mellom 
30 og 34 år er midler mot angst og depresjon, 
slankemidler, midler mot magesår, antabus og 
vanddrivende medisin.

Den generasjonen som nå er rundt 30 har noen 
særegne måter å oppfatte seg selv og livet på, som 
skiller seg fundamentalt fra andre generasjoner, og 
det gjør dem til lette ofre for frustrasjon. De har 
vokst opp i et samfunn, hvor de aldri har møtt 
fundamentale problemer og samtidig fått vite at de 
kan alt. Det er derfor blitt en generasjon av 
mennesker som er fullstendig overbevist om at de 
kan bli noe virkelig stort. Det er derfor et kjempe 
antiklimaks når de en dag skal etablere seg og står 
og ser på en tørketrommel, for de er selv sosialisert 
til å føle at de er skapt for noe som er ”større”.

Jakten på det perfekte liv og angsten for å ta en 
endelig beslutning kan tydelig sees i statistikken. 
Aldri før har de unge skiftet jobb så ofte som nå, 
og lavprestisjefag er ikke noe for en generasjon 
som ser seg selv som stjerner. Mer jobb, mer 
utdanning fører til øket inntekt som gir mulighet til 
å kjøpe seg fritid og materielle ting for.

Når det gjelder valg av partner og beslutningen 
om å få barn er dette også forskjøvet. I 1960 var 
førstegangsfødende 23 år og i dag er det tett på 32 
år når beslutningen om å få barn blir tatt. For 
dagens 30-åringer er det å få barn en del av det 
skremmende voksenliv. For barn er i motsetning til 
alle andre ting i livet deres, noe som ikke bare kan 
fortolkes eller gjemmes bort. Det selsomme er at 
de samme mennesker, som før var skremt, finner 
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en plutselig ekstrem lettelse når de så endelig får 
barn. De blir tvunget fra å bare tenke på seg selv 
og til å tenke på et annet menneske. 

Det er mange som ikke vil gi opp sin ultimate 
frihet, de som ikke er klare for å ta steget ut av den 
hastigheten de er fanget i, de vil heller leke med 
sin nyervervede motorsykkel, seilbåt eller dra på 
skiferie, enn å tørke opp babygulp en søndags 
morgen.

Det oppstår enda et dilemma når man prøver å 
forplikte seg, og ender opp med barn, men ikke 
kan gi slipp på en del av sine ”tidligere hastige liv”, 
og da oppleves tidsklemmen enda mer dramatisk. 
Før var livet liksom gitt, men nå har man så 
mange valgmuligheter. Vi kan jo velge vårt kjønn, 
nesens størrelse, livsstil, jobb og selvfølgelig også 
sin partner. En som er virkelig søt, og har alt, og 
kan alt, men dessverre hår på ryggen og er derfor 
helt ubrukelig likevel.

Dette handler om mennesker som vil at tid og sted 
skal strekke til. Det har sneket seg inn en slags 
markedsorientert kultur i de 30-åriges liv. Fordi at 
de hele tiden skal ha en følelse av at ting skal 
fornyes før man blir lykkelig. Det store spørsmålet 
er om den evige jakten på frihet til sist vil gi dagens 
30-åringer lykke?

Hva vil gjøre den store forskjellen...?
Når du leser nyheter eller faglitteratur neste gang 
forsøk å se på bakenforliggende drivkrefter til 
forandring. Det er de store driverne som forandrer 
verden. Forsøk å forestill deg hvilken påvirkning 
eller usikker som omhyller akkurat det du leser. Av 
erfaring er det mange deltagere som sier etter at de 
har gjennomført en scenarioprosess at de kommer 
aldri til å lese hverken nyheter eller observere 
omgivelsene på samme måte som tidligere. De 
tenker hele tiden på “Hva kommer til å gjøre den 
store forskjellen...?”.

La oss gå tilbake til det opprinnelige spørsmålet 
om hvorfor bruke scenarier? Scenarier har 
egenskaper som åpner for nytekning som er 
fundamentalt i alle strategiske- og 
innovasjonsprosesser. Scenarier involverer og 
forankrer strategiprosessen. Den gir økt forståelse 
av omverden. Dette er viktig dersom en gruppe 
skal stå rustet sammen når omgivelsene er i 
endring og kunne oppdage trendbrudd tidlig. 

Hvis en bedrift eller næringsklynge allerede har en 
strategi kan man utvikle nye mer robuste strategier 
og muligens også oppdage nye strategiske 
muligheter ved bruk av foresight.

Åpne for nytenkning
✴Ivareta usikkerhet og uenighet om fremtiden
✴Grunnlag for strategisk visjon
✴Langsiktighet og tverrfaglighet
✴Hva hvis dêt virkelig skjer?

Økt forståelse av omverden
✴Systematisk for å forstå trender og trendbrudd
✴Bedre forståelse av drivkrefter for forandring
✴Kommunisere utfordringer og felles begrepsapparat
✴Forbedret oppfatningsevne

Vindtunnel for strategier
✴Utvikle nye, mer robuste tiltak og strategier
✴Sjekke robusthet for eksisterende strategier
✴Identifisere strategiske opsjoner

Handlingsberedskap og nye strategier
✴“Hva gjør vi hvis det skjer…?”
✴Finne indikatorer som kan følges nøye
✴Kompetanse og organisasjonsstruktur for fremtiden

K
LY

N
G

E
D

A
G

EN
E 

20
07



18

Engasjement
foto: Jon Robert Dohmen
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Fremtidsbildene som ble utviklet på Klyngedagene var spenstige og forskjellige. 
Likevel var det mange elementer og faktorer som var sammenfallende f.eks. 
klimaproblematikken og konflikter på grunn av ressursmangel på vann, energi. 
Noen andre likhetstrekk var rundt teknologiens muligheter for å endre store 
utfordringer. 

Av Jon Robert Dohmen

7 FREMTIDSBILDER 2020

Å velge rett tidshorisont er viktig når man skal lage 
scenarier fordi usikkerheten øker mer enn proporsjonalt 
med lengden på horisonten
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2018: Teknologigjennombrudd med kjernekraft.  Klimautfordringene gir 
paradigmeskift for energibærere og bruk av ny energiteknologi.
 
 

2014: Samling om å løse miljøutfordringene. Stort samarbeid i 
næringslivet og kompetansemiljøer i form av utvekslinger (høgskole / 
universitet / næringsliv) blir vanlig. Kulturelt mangfold. 
Beslutningsprosesser blir mer transparente både private og offentlige. 

2016: Kunnskapsutveksling mellom Asia - Europa blir utbredt, men også 
mellom andre verdensdeler. Nye samarbeids-konstellasjoner oppstår 
dermed mellom Afrika, Asia og Europa. Globaliseringsperspektivet er 
framtredende og svært styrende for alle handlinger.

internasjonale selskaper. Dette har ført til splittelse i mange land - skal de 
velge USAs linje eller en annen. Flere land velger å samarbeide og setter 
opp barrierer mot USA og deres samarbeidspartnere.

2012: USA vil fortsatt ikke ta miljøhensyn. Større og større negative 
miljøeffekter. 

Tillater deling av informasjon og kunnskap når kjernekompetansen og 
sensitive informasjon kan beskyttes.

2008: USA taper i Irak.  USA innfører ekstreme sikkerhetstiltak. 
Utviklingsland vil ikke ta vesten sitt klimaansvar. 

2010: USAs opptatthet av sitt eget folks sikkerhet skaper 
konfliktsituasjoner (som Irak) og avstand mellom nasjoner. USA satt opp 
barrierer og innfører sterke begresninger for arbeidsmigrasjon internt i 
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1 Hva er eksterne flaskehalser for å kunne 
utnytte kompetanse globalt på tvers av 
bedriftene?

2 0 0 8  2 0 1 2  2 0 1 4  2 0 1 6  2 0 1 8  2 0 2 0



  Energi i fri flyt    
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Kommer det andre energiformer som 
erstatter olje og gass?

2 0 0 8  2 0 1 2  2 0 1 4  2 0 1 6  2 0 1 8  2 0 2 0

2

som gir ny energi basert på saltvann (form for fisjon?) og er tilgjengelig 
for alle. 

2020: Det oppdages nye måter å lagre store mengder energi på slik at 
det som produseres og ikke brukes momentant kan lagres.

virkning som tidligere. Det blir et sterkt økende press fra russisk side, 
samt økt spenning flere steder i verden med økt terrortrussel fra Midt-
Østen. Mye kommunikasjon stopper opp.

2016: Det oppstår en energikrise. Restriksjoner pålegges forbruk ala 
oljekrisen på 70-tallet. I kjølvannet oppstår det interessante fenomener 
som nye former for samarbeid. “Tverrfaglige globale team” (med 50% 
kvinneandel). Det oppstår dermed også nye teknolgiske gjennombrudd.  
Et slikt forskningsmessig gjennombrudd kommer innen bioforskningen 

2010: Tilgang på olje og gass avvtar og prisene på oljeråvarene øker. 
Samtidig ser man økt etterspørsel fra markedet.  Myndighetene 
bestemmer seg for deregulering av konsesjonsordningene knyttet til 
alternativ energi  hentet fra vann, bølge og vind. Et resultat av dette gjør 
at satsingen på forskning og utvikling økes kraftig på området.  Det skaper 
større interesse og gir økt lønnsomhet for tilbyderne.

2012: Det blir rett og slett politisk uriktig å brenne olje og gass og annet 
fossilt brennstoff.  Olje og gass som politisk virkemiddel har ikke samme 

Byen “Futurville” bestemte seg til slutt for å gi alle innbyggerne samme 
fortusetninger for tilgang til  energi. Dette tillrettela grunnlaget for utsletting 
av sosiale forskjeller.

2008: Ekspansiv globalisering øker de sosiale forskjeller. Den vestlige 
verden fortsetter å ekspandere på bekostning av andre verdensdeler. 
Dette øker spenningen i verden og konflikter oppstår.



  Det var en gang en sjø...    
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3 I hvor stor grad vil miljø og dyresykdommer 
påvirke verdens forbrukere?  

2 0 0 8  2 0 1 2  2 0 1 4  2 0 1 6  2 0 1 8  2 0 2 0

2020: En ny politisk lov fra FN trer i kraft 1. januar som sier at alle 
matproduserende i-land må eksportere 20% av sin produksjon til 
selvkost til definerte u-land.

2014: Mirkobrikken datalogger automatisk enkeltpersoners adferd i forhold til f.eks. 
CO2-utslipp,  forurensing, forbruk etc. Kvotene har lagt strenge begrensninger i det 
daglige liv for enkeltpersoner og skapt stor politisk uenighet.

2018: Fellesskapet gjennomslagskraft gjør at flere land drar i samme retning og 
målsettinger. Det oppstår en bevegelse “Green Wave” som fremmer nye former for 
matlagring slik at holdbarheten øker og blir mer miljøvennlig produksjon.  I tillegg vil 
implanterte mikrochips i fisk og andre “levende råvarer” gi en kontinuerlig 
overvåkning av ressursene i havet og på landjorden.

2010: Dette gir store interessekonflikter i Europa og mer synlig klasseskiller og store 
utfordringer. På den annen side gir større innvandring bedre tilgang på arbeidskraft, og dette gir 
økte muligheter til å bruke mer av Norge og øke produktivitet og effektivitet.

2012: Individuelle klimakvoter blir vedtatt.  Dette innebærer et nytt system for personlige 
klimakvoter er blitt utarbeidet. Klimaeffekten og trussel mot vann og jordsmonn danner noe av 
bakgrunnen for at nye klimasystemer blir innført. 

Et barn gikk ut for leke i år 2010, da 10 store helikoptere skygget for solen. Gjennom høyttalere blir 
folk bedt om å holde seg innendørs. Det er en overhengende fare for et Russisk angrep med 
biologiske våpen, og både forsvaret og sivilbefolkningen er i konstant  beredskap. De siste årene har 
det vært  høyt spenningsnivå mellom Norge og Russland pga kampen om havområdene og marine 
ressurser.

2008: En tiltagende våpenopprustning i Russland utfolder seg. Det sprer seg en ekstrem tørke i 
Afrika og Russland.  Dette ødelegger for avlinger og sult gjør seg gjeldende særlig i Afrika. 
Innvandringen til Europa fra Afrika tidobles pga matmangel, ressursmangel og stammekonflikter. 



  Blue Lady
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Hvilken tilgjengelig teknologi vil påvirke og gi 
muligheter?

2 0 0 8  2 0 1 2  2 0 1 4  2 0 1 6  2 0 1 8  2 0 2 0

4

2020: Alvoret i klimakrisen går inn over den globale verden, og det 
oppstår kamp og konflikter om nauturressurser.  Kunnskapen om å løse 
mange klimautfordringer finnes, men er låst til globale regler og 
reguleringer, slik at økonomien og byråkrati styrer.  Dette hemmer den 
teknologiske utviklingen litt. 

USA kommer på banen og enes om felles tiltak.  Verden står mer samlet 
enn noen gang om de store utfordringene, til tross for kamp om 
naturressurser.

2015: Hvert land begynner å forstå alvoret i miljøkrisen og innfører nye 
regler på miljøområdet.  Disse reglene gir betydelige restriksjoner på 
ressursbruken. 

2017: Russland og Asia blir med i en bindende Kyoto-avtale. Fordi 
frivillighet ikke har gitt nye løsninger innføres det globalskatt som 
øremerkes mulitlaterale samarbeidsprosjekter for å skape nye 
teknologiske løsninger.

Russland å enes om en avtale. Liten internasjonal enighet fører til økt 
CO2 utslipp, og igjen fører til  skjev ressursdeling mellom sydlige og 
nordlige halvkule. Dette resulterer i konflikter på politisk nivå.

2013: Ny runde med Kyoto-avtale. EU og Kina enig om bindende Kyoto-
avtale. Fryser ut USA som ikke skriver under.  Miljøproblemene akselrerer 
og Golfstrømmen reduseres raskt pga. klimaendringene.

En dame i USA i 2020 ble overrasket da hun leste i avisen at pga. Gulf-
strømmens endring de siste 5 årene som følge av klimaendringer er Norge 
på vei inn i en istid og det finnes knapt isfrie havner.

2008: Kinas raske utvikling fører til kraftig økning i miljøforurensning og 
ressursbruk. Miljøproblematikken er langt mer alvorlig enn først anntatt.

2009: En stor internasjonal miljøkonferanse arrangeres. Det arbeides 
videre med Kyoto-avtalen. Det er vanskelig for Asia (spesielt Kina), USA, 



Akevitt - kraften i en dråpe
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5 Hvilke miljø og sikkerhetsmessige 
utfordringer har vi i 2020 som kan generere 
et økt marked for overvåkningsteknologi?

2 0 0 8  2 0 1 2  2 0 1 4  2 0 1 6  2 0 1 8  2 0 2 0

2018: Det organiseres et nytt verdsråd for å stimulere fortsatt vekst 
uten større konflikter. I tillegg utvikles et nytt verdensspråk “Gaia”  pga. 
økt kommunikasjonsbehov, også innenfor nye måter å uttrykke seg på. 
Global overvåkning er ekstremt nøyaktig og altomfattende. Dette året 
blir også vannpolo forbudt...

2020: USA koloniserer Mars. 

en realitet og dette gir tilgang på energi som ikke forurenser og som er tilnærmet gratis. 
Dette har forårsaket en dramatisk økning i befolkningsutbredelse. Polarområder og 
regnskoger taes i bruk. Økt forurensing fra økt forbruk i og med at hele verden er blitt et 
utstrakt forbrukersamfunn. 
Økologisk fotavtrykk øker samtidig som det skjer en forskyvning i makt og økonomisk 
balanse. Energisektoren blir lite verdt og det innføres skatt på vann.

2016: En stor terroraksjon blir utført av Osama von Braun. Global oppvarming akselrerer 
kraftigere enn antatt. Vannmangel i flere regioner blir kritisk.

2010: Kald fusjon blir mulig i  FabLab i Afrika. Jenta har implantert en sensor slik at både 
bevegelser og ressursforbruk blir kontinuerlig overvåket. Dette systemet har ført til stor 
usikkerhet og redusert livskvaliteten for mange selv om den egentlige hensikten var å trygge 
personer og ressursert. Samfunnet kjennetegnes ved gjennomgående bruk av systemer som 
minsker risiko for samfunnet, men øker usikkerheten for individet. Stortinget blir mer virtuelt og 
tilgang på offentlig informasjon er lett tilgjengelig.

2014: Oljeøkonomien er kraftig berenset og nærmer seg null fordi alternative kilder til energi 
blir mer fremtredende. En løsning på skalerbar energiproduksjon fra vann (kald fusjon) er blitt 

Et barn gikk ut for å leke i året 2020, men da husket hun på at hadde glemt å logge seg på 
adgangsportalen til den lokale parken. Dette var det  eneste området i byen som barn fortatt  fikk 
bruke av og til for å ikke ødelegge mer av det jordsmonnet som nå var svart på grunn av langvarig 
mangel på ferskvann. Det var likevel innført adgangsbegrensninger som gjorde at bare 100 barn 
kunne være der til enhver tid.

2008: Det iverksettes storstilt forskning på energiproduksjon bl.a. i Afrika. Knapphet på enkelte 
ressurser merkes i større grad enn før. 



  Slangen i paradis
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Hvilke dramatiske endringer vil påvirke 
reiselivet i fjord-Norge?

2 0 0 8  2 0 1 2  2 0 1 4  2 0 1 6  2 0 1 8  2 0 2 0

6

kassadamen. Han føler seg litt fremmed i egen bygd, som på en måte har 
mista sitt særpreg. En konflikt mellom EU/Russland-alliansen og 
Asiablokken tilspisser seg kraftig. Fjord-Norge mister 50% av de 
internasjonale gjestene fra Kina og India-området.  I mange år inntill nå 
hadde dette blitt et meget viktig marked for regionene og reiselivet. 

2020: Konflikten blir miltær fordi det handler om vannmangel i 
Gangesdeltaet i India og Bangladesh.

2015: Flytrafikken blir deregulert. Dereguleringen har ført til at flere 
reiser med fly.  Dette fører bare til  økt global oppvarming. Paradokset er 
at norsk reiseliv tjener på dette med sine attraktive destinasjoner.

2018: Trender med mega-cities stagnerer og begynner å minke.  Folk vil 
hjem i gjen.  Gaute våkner en dag - og nå vil han tilbake til hjembygda! I 
det han entrer S-laget innser han at han er helt avhengig av TC`en 
(Translation Card) for å kunne kommunisere med den polske 

2010: Økende miljøutvandring. Fraflyttingen fra fjord-Norge øker på 
grunn av utviklingen av mega-cities. Følk søker seg mot storbyene og 
setter ikke pris på lokal kvaliteter. 

2012: Som et utfall av mega-cities har fjord-Norge mista 
attraksjonskraften som bostedsområde. Fraflytting har nådd toppunktet 
og arbeidsinnvandringa sitt klimaks. Arbeidsinnflyttingen er mennesker fra 
kontinetet som har bodd lenge i storbyer. Disse familier fra Europa har 
funnet sitt paradis med ei rolig ramme i fjordene. 

En familie satt seg inn i bilen for å reise til fjord-Norge etter 6 måneder 
med ekstrem varme og tørke på det europeiske kontinentet. Store branner 
den siste perioden, i kombinasjon med akutt vannmangel, var 
utslagsgivende. Økende antall reisende fra Kina og USA.

2008:  Flytrafikken forblir deregulert og miljøproblematikken blir ikke tatt 
på alvor.
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Kina faktoren
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7 Hvordan ser verden ut politisk og økonomisk 
i 2020?

2 0 0 8  2 0 1 2  2 0 1 4  2 0 1 6  2 0 1 8  2 0 2 0

Unormalt store nedbørsmengder i  Kina har gitt problemer med 
forsyningen av rent drikevann på grunn av erosjon og tilsig fra 
jordbruket. Dette krever store investeringer i infrastruktur for rensing. 
Dette fører til store svingninger på børsene.

Vann og vann-teknikk er Norges nest største eksportnæring.

2018: Offshorenæringen blir mer onshore og utnytter 
markedsmuligheter ifm.  miljøkonsekvenser av klimaendringer f.eks. flytting 
og heving av bygninger.

2020:  “Det virtuelle” rom vil forsterke vår identitet og kommunikasjon 
med likesinnede på tvrs av geografiske grenser. “Augmentet reality” for 
bedre livskvalitet for demente og eldre.

2012:  Veldig mange utstyres med trådløst identitetsdevice, dette er 
spesielt utbredt i noen liberale land.

2014:  Offenlig helesevesen i Norge bryter sammen.

2016:  Trådløs instrumentering av personer gir mer helsetjenester 
utenfor sykehuset, det vil si hjemme. Dette fører til at de offentlige 
tilpasser tilskudds og støtteordninger som støtter hjemmepleie.

En kvinne ble overrasket  når hun leste i morgenavisen at  myndighetene 
innfører skattefritak for arbeidstakere over 70 år på grunn av mangel på 
arbeidskraft.

2008: Flere og flere private tjenester innen helse, omsorg og utdanning 
vil utfordre og erstatte dagens offentlige tilbud. 

2010: Norge starter import av helsepersonell fra Kina. 
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Selv de største tenkere har måttet ty til å strekke tanken 
langt, og lengre enn langt for å kunne forestille seg mulige 
løsninger på utfordrende problemstillinger. Når Albert 
Einstein sier “Knowledge is limited. Imagination encicles 
the world” tar han ett skritt tilbake for å betrakte 
utfordringer på en ny måte uten å være forutinntatt av 
historisk kunnskap. Han påstår på ingen måte at 
kunnskap er verdiløs, men antyder at den kan hemme 
tankens kraft i å se nye og uhildede løsninger. I 
workshopen ble klyngedeltagerne utsatt for tilsvarende 
prosess. De ble bedt om å ta i bruk deler av hjernen som 
sjelden får lov til å utfolde seg i tradisjonelle logiske og 
analytiske tankeprosesser. 

Overraskelen ble stor på enkelte deltagere når fasilitatorene 
delte ut leke-deig i flere farger, tegnestifter, gummistrikk, trepinner 
etc. med oppgave om å skape noe av det som kom frem i 
scenariene de nettopp hadde laget. Det tok en liten stund for 

deltagerne å slappe av og tømme tankene. Bli komfortabel med å 
gjøre noe utradisjonelt. Det å strekke seg forbi den horisonten man 
har nådd i det man har laget scenarier for året 2020. En rolig 
innlevelse i kreativ utfoldelse uten hinder, ta i bruk hendene, 
fantasien, å la tanken leke litt med hvordan verden kunne se ut i 
2020. 

Å tillate seg selv å koble av og la tankene få litt spillerom er 
det sjelden tid til i bedrifter i dag. Det er kanskje nettopp det som 
skulle vært gitt litt ekstra tid til. Det frie rom der nye ideer skapes, 
formes og som kan iverksette de ideene som virklig kan gjøre den 
store forskjellen. Bak svært mange gode innovasjoner ligger det 
mange gode ideer fra de som har tatt seg tid til å tenke, tenke nytt 
eller tenke utradisjonelt.

På bildene på de neste sidene kan vi se noen av kreasjonene 
om ting vi kan finne igjen i år 2020.

KNOWLEDGE IS LIMITED
IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD

”The mere formulation of a problem 
is far more essential than its solution, 
which may be merely a matter of 
mathematical or experimental skills. 
To raise new questions, new 
possibilities, to regard old problems 
from a new angle requires creative 
imagination and marks real advances 
in science. ... I am enough of an artist 
to draw freely upon my imagination. 
Imagination is more important than 
knowledge. Knowledge is limited. 
Imagination encircles the world.”

- Albert Einstein (1879 - 1955)
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Kreasjoner
Tankekraft og kreativ utfoldelse - forbi 
horisonten - helt til der usikkerheten lever  
og bor...

foto: Jon Robert Dohmen
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Forbi 
horisonten

foto: Jon Robert Dohmen
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Genteknologisk Diagnose og Behandlingsenhet (GTDBE)
+ Personlig Transportenhet (PTE). 

Framtidens samfunn. “Lock-In society”. 
Innestengt eller utestengt?
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Forbi 
horisonten

foto: Jon Robert Dohmen

Det virtuelle rom (TVR). Inn i hva og 
hvor du måtte ønske å være, bli eller 
oppleve.

"Den nye hjernen" Det er funnet flere måter å utnytte hjernen, 
blåst liv i flere av koblingene. Menn og kvinners hjerner er lik 
hverandre.
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Forbi 
horisonten

foto: Jon Robert Dohmen
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Antishopping opplevelsessenter. Nye 
måter å oppleve ting uten å kjøpe og 
forbruke.

Kompetansedeling i en annen dimmensjon. Nye måter å dele 
kunnskap og kompetanse på. Ingen braindrain mer, men nye 
“påfyllingsmetoder” gjort på nye ukjente måter.
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Tankekraft
Imagination encircles the world

foto: Jon Robert Dohmen
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Peter Schwartz (1991) gir i boken ”The art of  the 
long view” en god definisjon på hva scenarier skal 
inneholde:

"Scenarios are a tool for helping us to take a 
long view in a world of  great uncertainty. The 
name comes from the theatrical term "scenario" – 
the script for a film or play. 
Scenarios are stories about 
the way the world might 
turn out tomorrow, stories 
that can help us recognize 
and adapt to changing 
aspects of  our present 
environment. They form a 
method for articulating the 
different pathways that 
might exist for you 
tomorrow, and finding 
your appropriate 
movements down each of  
those possible paths. 
Scenario planning is about making choices today 
with an understanding of  how they might turn 
out.

In this context the precise definition of  
"scenario" is: a tool for ordering one’s perceptions 
about alternative future environments in which 
one’s decision might be played out. Alternatively: a 
set of  organized ways for us to dream effectively 
about our own future. Concretely they resemble a 
set of  stories, either written out or often spoken. 
However, these stories are built around carefully 
constructed "plots" that make the significant 
elements of  the world scene stand out boldly. This 

approach is more a disciplined way of  thinking 
than a formal methodology."

Selv om det fin velprøvde standard verktøy og 
trinn fins det altså ingen fasit på hvordan utforme 
scenarier. Dette må bygge på erfaring fra og med 
slike prosesser. Denne erfaringen er i den senere 
tid bedre dokumentert i faglitteratur slik at den er 
lettere tilgjengelig. Det pågår stadig forskning på 
området. Likevel vil det være et stort behov for å 
designe en prosess for hver enkelt problemstilling 
og det er ikke alltid like enkelt å vite hvilke 
elementer man bør ha med i slike prosesser for å få 
best mulig resultat.

På de neste to sidene viser vi en enkel 6 trinns 
modell som illustrerer oppbygningen av en 
scenarieprosess.

Å lage scenarier handler i stor grad 
om å utvide ens perspektiver. Å bruke 
scenarier handler om å utvide ens 
strategiske handlingsrom. Omfanget 
av en scenarieutvikling må utvikles 
etter hvilket formål den skal dekke. 
Scenarier må designes med et 
varierende antall trinn ift. sin hensikt.

Av Jon Robert Dohmen

EN KUNST ELLER 
STANDARDTEKNIKK?
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Trinn 1 - Definere beslutningsområde, scenariefokus og tidshorisont: skape en felles forståelse av SF, BO og TH.

Trinn 2 - Plan, fremdrift og involvering: Sette sammen tverrfaglige team, personer med eksterne og interne 
perspektiver eller spesielle eksperter. Hvis scenariene skal brukes av beslutningstakere, er delaktighet i prosessen helt 
avgjørende for å skaffe forankring og eierskap. Identifiser også andre interessenter

Trinn 3 - Samle informasjon og identifisere drivkrefter: Gjennomføre en infojakt etter data, informasjon og historikk 
om oppdragsgiver og omgivelser. Identifiser relevante og viktige nøkkelvariabler og drivkrefter for forandring i forhold 
til beslutningsområde. Still spørsmålene for å lage en drivkraftbeskrivelse: Hvem, hva, hvor, hvorfor, hvordan, fremmer, 
hemmer, konsekvenser, usikkerhet og konklusjon. Trender – historisk utvikling, og forlenging av denne. Trendbrudd – 
viktige knekkpunkter på trendkurvene. Nøkkelvariable – sentral variabel som operasjonaliserer drivkrefter, gjør dem 
målbare. Aktører – sentrale grupper av mennesker med makt til å endre spillereglene.
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Trinn 4 - Analysering og bestemme grunnstruktur: Analysen består i å rangere drivkreftene i forhold til hverandre, 
spesielt de som har stor betydning og høy usikkerhet i forhold til scenariefokuset. Et par av disse drivkreftene vil 
representere aksene i og skape variasjonen i de to til fire scenarier som er aktuelle å skrive. Velger også type 
scenarioframstillingsmetode.

Trinn 5 - Skrive scenarier og velg navn/metafor: Slipp kreativiteten løs og beskriv hvordan verden kan se ut en gang i 
fremtiden. Alle scenariene har et felles temaområde, og usikkerheten gir forskjellene. Det er viktig med gode navn på 
scenariene slik at de lett huskes.

Trinn 6 - Strategisk vurdering og handling: Vurder de strategiske konsekvenser for hvert av scenariene. Dette er den 
viktigste fasen. Oppnå enighet om hva som bør gjøres for å være fremtidsrettet og møte fremtiden proaktivt. Det er 
viktig å finne både robuste strategier som fungerer i alle fremtidsbilder og strategiske opsjoner som gir gevinst i minst 
ett av fremtidsbildene.
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