
Förändringar i strukturen 
på arbetsplatser leder 
på kort tid till en tiofaldig 
ökning av den mentala 
ohälsan. 



Ett enormt istäcke från 
Grönland lossnar och 
försvinner i havet, 
vilket leder till en nordisk 
tsunami. Kustnära 
bebyggelse begravs 
under vatten när 
havsnivåerna stiger 
med flera meter. Hela 
Ystad flyttas norrut. 



Kärnkraftverket i 
Ringhals exploderar!!!!!!
Risken för cancer i 
Göteborgsområdet ökar 
med 70%.



Forskare i Uppsala får ett 
genombrott inom lagring 
av solenergi, vilket gör 
det möjligt att använda 
solenergi även under det 
mörka vinterhalvåret.



Ett billigt vaccin mot 
de vanligaste 
cancerformerna 
utvecklas av forskare 
i Lund.



EU förbjuder 
köttprodukter!!!!!



Saab flyttar sitt 
huvudkontor från 
Stockholm till USA på 
grund av en ny lag som 
förbjuder vapenexport till 
icke-demokratier.



Ett svenskt startup-
företag utvecklar det 
första eldrivna 
kommersiella flygplanet. 



En tidigare okänd 
sjukdom bryter ut i 
Sverige, orsakad av ett 
antibiotikaresistent virus. 
Viruset gör folk blinda. 
Det sprids snabbt till hela 
världen och hundratals 
miljoner människor blir 
blinda, innan forskarna 
hittar ett botemedel. 



National Electric 
Vehicle Sweden AB når 
stora framgångar. 
Trollhättan blir första 
kommun att endast tillåta 
elbilar i trafiken.



Ett svenskt företag 
skapar ett genombrott i 
hyperloop-tekniken. 
Restiden mellan 
Stockholm-Berlin 
förkortas till 30 
minuter – och blir 
därmed den snabbaste 
sträckan du kan färdas i 
världen.



Svenskarnas pessimism 
inför framtiden får 
fertilitetsnivån att sjunka 
under 1.0. 



De skandinaviska 
länderna går ihop och 
bildar en gemensam stat. 
Köpenhamn blir 
huvudstad, men 
kungahuset blir kvar i 
Stockholm. De flesta 
svenska storföretag 
flyttar till Köpenhamn, för 
att skapa ekonomiska 
synergieffekter och nya 
affärsmöjligheter. 



Den globala medicinska 
forskningen gör stora 
framsteg inom 
cellföryngring, svensken 
i gemen blir nu 140 år 
gammal.



Vissa tvivelaktiga 
sydamerikanska stater 
tillåter mänsklig 
genmodifiering, vilket 
skapar en boom inom 
hälsoturism. Många 
svenskar från övre 
medelklassen åker i 
smyg dit och förbättrar 
sina färdigheter, till 
exempel muskelstyrka 
eller kognitiv 
hjärnkapacitet, som kan 
ökas med 10-20%. 



Ett politiskt sammanbrott 
i Saudiarabien får 
oljepriset att skena till 
2000$/fat.



Medborgarbudget tar 
Sverige med storm. En 
ny lag föreskriver att 75% 
av kommunernas budget 
måste avsättas för 
medborgarbudgetering. 



Krig bryter ut mellan Kina 
och Indien. Sverige 
tvingas bryta all handel 
och alla diplomatiska 
förbindelser med båda 
länderna.



Ett totalt sammanbrott 
i ett östeuropeiskt land 
leder till att en våg av 
högutbildade invandrare 
kommer till Sverige.



En ny blockchain-baserad 
teknik för datainsamling 
gör det möjligt för 
privatpersoner att ha 
absolut kontroll över sin 
egen data. Det innebär att 
man också kan redigera 
sin privata historia. 
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