
 Framtidsprototyper 2022  2022-01-19 
   

 

 1 
 

Anvisning till Framtidprototyper 2022 
Syftet med insatsen är att engagera till dialog om våra möjliga framtider med hjälp av 
fysiska framtidsprototyper. Prototyper är fysiska objekt, digitala artefakter, föreställningar 
och events som deltagare kan interagera med och därmed också bidra med sina tankar, 
farhågor och förhoppningar om framtider. Det finns inte bara en framtid utan många och 
vilken det blir bestäms av oss alla tillsammans. För att kunna göra medvetna val och 
delta i diskussioner om framtiden behöver man kunna föreställa sig olika möjliga framtider 
och det är detta vi hoppas framtidsprototyper skall bidra med.  

Ni ska berätta en historia som grundar sig i signaler och skeenden som man redan idag 
kan se tecken på. Vi vill varken se en totalt verklighetsfrämmande eller alltför självklar 
berättelse. Berättelsen skall beskriva en vardaglig händelse, situation eller sammanhang i 
en tänkbar framtid som adresserar aktuella områden (se nedan) för hållbar tillväxt och 
samhällsutveckling. Berättelsen ska helst inte vara dystopisk eller för utopisk, dvs. den 
ska adressera både positiva och negativa aspekter av framtider och vår agerande inför 
framtider. I berättelsen ska det framgå i vilken tänkt plats som händelsen uppstår och 
vilka föremål, artefakter eller objekt finns kopplat till händelsen.  

Till nästa fas - genomförandet - kommer ni kunna söka bidrag för att realisera och 
gestalta delar av er framtidsberättelse. Vi ser framför oss att man skall kunna besöka, se, 
känna, lukta, höra eller på annat sätt uppleva framtidsberättelsen i en miljö där olika 
målgrupper kan mötas och ha dialog omkring det de har upplevt om möjliga framtider – i 
så kallade events. Vi vill att ni i skissen beskriver era tidiga tankar kring hur sådana 
events kan skapas baserat på er framtidsberättelse. Beskriv också hur ett brett spektrum 
av människor kan få tillgång till eventet och hur berättelsen kan inspirera till dialoger som 
berör och är relevant för många olika grupper i samhället. 

Aktuella "världar” för berättelserna 
Följande fyra scenarier (världar) är utvalda som ramar för berättelserna. Ni ska välja en 
värld för er berättelse.  
Dessa framtidsscenarion är baserade på framsynsarbete där klimat och miljöstörningen 
samt centralisering och decentralisering av makt och investeringar i teknologi ses som 
några av de största drivkrafterna för förändring - drivkrafter som samtidigt är osäkra i 
fråga om vilket utfall som kommer dominera. För att spetsa till berättelserna vill vi att ni 
väljer en av världarna även om verkligheten kan komma att bli en kombination av alla fyra 
världar. 
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Scenario 1: Vi förebygger kriser med hjälp av teknik  
Regeringen och näringslivet har tillsammans hittat sätt att hantera klimatkrisen genom 
investeringar i ny teknik och infrastruktur. En fullständig elektrifiering av samhället har 
blivit verklighet. Människor och maskiner arbetar tillsammans för att skapa ett mycket 
effektivt sätt att leva. Vi svävar fritt i Metaversen med fri tillgång till underhållning och 
möjligheter att resa världen runt från vårt vardagsrum. Vi har maximerat vår bekvämlighet 
och lever i ett säkrare klimat. Vissa oroar sig dock för om de tekniska lösningarna 
verkligen kommer att hålla… 

Scenario 2: Vi överlever tack vare tekniken 

Vi ser en ökad störning av klimatet parallellt med en snabb transformation av regeringar 
och företag som investerar i innovativa lösningar och ny teknik som hjälper samhället att 
anpassa sig till de allvarliga konsekvenserna. Just nu lyckas Sverige fortfarande hålla de 
stora förändringarna i schack, men globala värdekedjor störs. Vi ser en stor tillströmning 
av klimatflyktingar som förser vår lidande välfärdsstat med välbehövlig arbetskraft. En 
effektiv omlokaliseringsprocess i kombination med snabba modulära lösningar möjliggör 
för ett stabilt politiskt system där mer av samhället privatiseras. Vårt beteende är i stort 
sett oförändrat och regeringar arbetar hårt för att skapa trygghet. Men många känner 
ändå oro.. 
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Scenario 3: Vi ändrar vårt beteende för ett säkrare klimat 

Vi människor har tagit ansvar för planeten och ändrat vårt beteende för att leva inom 
planetens gränser. Regeringar omorganiserar och stöttar människor och lokalsamhällen 
för att samskapa en mer motståndskraftig välfärdsstat. Våra värderingar har förändrats, vi 
tjänar mindre pengar, lever mindre glamorösa liv och reser mindre men har mer fritid. 
Samhället lider av hög arbetslöshet och vi måste alla göra enorma uppoffringar för att 
avvänja oss från vår bekvämlighet. Industrin tillhandahåller lokal produktion på begäran, 
de småskaliga lösningarna fungerar men är långt ifrån effektiva. Många människor 
längtar tillbaka till den gamla goda tiden av överflöd, lyx och nya prylar... 

Scenario 4: Vi anpassar oss och överlever i gemenskap 

Vi ser en accelererad störning av klimatet. Lokala kommuner och regioner samarbetar för 
att minska skadorna på våra samhällen. Humanitära organisationer agerar som 
regeringens innovativa arm och skapar skräddarsydda distribuerade lösningar som är 
samskapade och anpassade av lokala medborgare. Världen är full med klimatflyktningar. 
Vi strävar alla efter att hitta sätt att överleva och lappa lösningar på vår globala kris. 
Människor samlas i olika konstellationer och stärker det sociala kontraktet för att 
förbereda sig för översvämningar, pandemier och energibrist. Våra ömsesidiga 
beroenden och starka band har lett till en dramatisk förbättring av vår mentala hälsa. 
Vissa människor väljer att förbli isolerade i sina lyxbostäder och njuta av frukterna av sitt 
kapital, tills vidare... 
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