
Alternativt scenarie 

Region Gränslös (fd. Baltica) 
Persona: Sara, virolog, född år 2000 

2020 
År 2020 kommer allt fler 
prognoser om att bin håller på att 
dö ut runt om i världen. En massiv 
forskning om bivirus inleds. 
År 2025 kommer ett svenskt 
företag på ett sätt att bevara bin. 
Deras affärsidé blir fort känd och 
en global succé. Sara som var med 
och tog fram innovationen åker 
runt i världen och utbildar. Hon är 
en del av den nya K-tradingen. 

2030 
År 2032 har allt fler länder 
specialiserat sin produktion 
utifrån naturresurser och 
unika förutsättningar. Innan 
dess har handelshinder och 
annat införts för att minska 
storföretagens ägande och 
påverkan på människors liv. 
I slutet av 20-talet började 
EU brytas upp och fler länder 
inleder samarbete med nya 
tillväxtmarknader. 
Saras hus är byggt av 
Holländska byggarbetare. De 
är specialiserade på att bygga 
pelarhus p.g.a. risker för 
framtida översvämningar. 
Huset drivs av solceller och el 
från Egypten.  

2040 
År 2043 har staten skiftat 
från att vara styrande till 
möjliggörande för lokala 
innovatörer. År 2045 har de 
flesta specialiserade 
företagen lokala 
representanter på alla platser 
där nyttor produceras.  

Algen Baltica som odlas i 
Kalmarsund blev ingen 
människoföda, däremot ett 
utmärkt gödselmedel som 
exporteras över hela världen. 

Sara har flyttat till 
Saudiarabien och börjat 
bygga upp en bibank. Vissa 
saker passar bättre att 
utveckla på varma och torra 
platser.  

2050 
År 2050 har varje land (som 
komplement) egna biobanker 
där fröer och celler lagras i 
säkra frysvalv. Fröbanken 
(domedagsvalvet) på 
Svalbard fick problem med 
översvämningar redan på 20-
talet och diskussioner pågick 
länge om att lagra det 
biologiska arvet på mars. 
Osäkerheten kring makten 
över mänskligheten 
medförde dock att projektet 
avbröts. 
Flygandet sker miljövänligt 
och människors liv- och 
levnadssätt är gränslöst. 
Språk och valutor 
harmoniseras genom ny 
teknik. 
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2020 
Digitaliseringen peakar. Det 
opåverkade, icke skapande blir 
attraktivt. En mänsklig 
motreaktion ”tillbaka till 
naturen” börjar bli allt 
vanligare. Förtätningen och 
trängseln i städer och 
stadskärnor, både för boende 
och handel, börjar bli jobbig 
runt 2025. Vattenförsörjning är 
en stor fråga.  

2030 
E-handeln minskar p.g.a. 
transportproblem, m.m. 
Järnvägar räcker inte till vilket 
gör det krångligare att resa 
längre sträckor. Allt fler jobb 
sköts på distans. 

Invånarna vill ha nära till allt, 
både stadsliv och naturen. 
Mellantinget är inte attraktivt 
längre.  

Olika länders EKO-märkning 
blir tydligare. Det har föregåtts 
av stora diskussioner om vad 
som är EKO. 

Människor blir 
samhällsbyggare. Allt mer 
utgår från att skapa nytta i den 
närmiljö man lever. 

Alternativt scenarie 

Samhällsbyggaren (fd. Samhällsbyggarna) 
Skeende utan persona 

2040 
Persontransporter sker i 
huvudsak av självkörande 
fordon. Det är fortfarande 
trångt på vägarna vilket gör att 
resandet minimeras. 

Kött är en ”sällanvara”. Bönor 
och vegetarisk föda dominerar. 
Invånarna är till största delen 
självförsörjande med 
närproducerade basvaror,  
odlade både utomhus och i 
drivhus. Livsmedel som 
transporteras längre sträckor 
straffbeskattas.  

Vatten är en viktig 
handelsvara. 

2050 
Invånarna har harmoniserat 
sina livsvillkor till närmiljön. 
Belastningen på 
naturresurserna har minskat 
drastiskt på 30 år. 
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2020 
Oroligheter och maktkamp 
medförde ett 3:e världskrig i 
början av 20-talet. Vi blev 
mer beroende av våra 
nordiska grannar för att 
försvara oss.  
Simon går i skolan och lär sig 
baskunskaper. Energi är en 
bristvara. IKT har tagits över 
av militären. 

2030 
EU splittras. Vi bildar nya 
konstellationer med våra 
gelikar. Begreppet suveräna 
stater luckras upp och vi 
hjälps mer åt.  
Produktion av varor och 
tjänster sker i samverkan. 
Unga generationen (med 
Simon) tror mer på 
företagens förmåga än på 
etablissemanget. 
Energiåtgång blir ett naturligt 
tankesätt och styr våra liv allt 
mer. 

Alternativt scenarie 

Nordbase (fd.Globase) 
Persona: Simon, född 2014 

2040 
Ny världsordning erbjuds från 
GU-företaget. Vi är smartare 
och börjar skapa bilaterala 
avtal med GU, men släpper 
inte den nordiska identiteten. 

Vi håller fast vid demokratin. 

Energikvoter blir den 
vanligaste valutan på 
världsmarknaden. 

2050 
Nordbase är etablerat. 
Sammanslutningen styrs av 
nyttopaneler som optimerar 
våra gemensamma 
samhällsresurser för allas 
bästa. Nordens naturresurser 
ger stora inkomster av 
energikvoter från övriga 
världen.  
Simon, som nu är 36 år, 
driver propagandakanalen 
”Nordbasesoppa”. Ett 
diskussionsforum med 
demokratiska samtal kring 
hur alla invånare ska kunna 
leva ett gott liv.  
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2020 
Kompetensbrist och 
matchningsproblem blir en 
välfärdsutmaning. AI kan 
ännu inte användas, och ny 
teknik hanteras, om det är 
brist på kompetent 
arbetskraft. Vi blir 
utlämnade till de globala 
aktörer som behärskar 
området. 

2030 
Den globala uppvärmningen 
fortsatte under 20-talet. 
Sverige har redan allt fler 
klimatflyktingar. Än så länge 
bara EU-medborgare. Om 
svält ska räknas som asylskäl 
har diskuterats flitigt under 
senare år. Matproduktionen 
försvåras. Stort fokus på 
hälsoförebyggande arbete 
genom datainsamling från 
individer i stor skala. 

Förslag på plastförbud 
diskuteras som åtgärd för 
att minska belastningen av 
icke förnybara 
naturresurser. 

Agenda 2030 är ett 
styrdokument, arbetet med 
att skapa Agenda 2050 har 
inletts. 

Alternativt scenarie 

Optimum Society (fd. Senior city) 
Skeende utan persona 

2040 
Alla medborgare har ett 
hälsochip. All hälso- och 
sjukvård är förebyggande.  

Vi tillför näring istället för mat. 

En övergång till regionalt styre 
har inletts vilket skapat 
turbulens på en del håll. AI 
används som verktyg för att 
övervaka/styra optimeringen 
av ett gott liv.  

2050 
Vi lever i en socialt hållbar 
drömtillvaro med optimerad  
samhällsnytta och 
incitamentbaserad 
matchning och styrning . 
Individuella kunskaper lagras 
i Optimum Societys skillbase.  
 
Demokratiska omröstningar 
vägleder beslutsfattare om 
framtida prioriteringar inom 
hållbarhetskriterierna. 
Världen enas om Agenda 
2100 som globalt 
styrdokument.  

AI direktöversätter alla språk 
så vi pratar obehindrat med 
varandra.  
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