
 

   

Besök i framtiderna 
Möt Love sommaren 2050: Han har hört talas om hungerkravallerna för tjugofem år sedan 
och jobbar som algbonde i Kalmar.  
Framtidsscenarier skapar möjligheter för oss att tänka friare, utanför våra vanliga ramar.  
 
Berättelser om möjliga framtider hjälper oss att se de stora trenderna och att börja tänka på 
vad de skulle kunna innebära för livet i våra regioner och i världen. Det ger beredskap för 
förändring och kan också vara en bra grund för beslut och satsningar. 
 
I framsynsprocessen Region 2050 har Framsynsgruppens arbete lett fram till fyra 
fantasieggande scenarier med tänkbara framtider. De bilder som målas upp både kittlar och 
skaver, och just nu pågår arbetet i hela landet för att ta dem vidare till regionala scenarier.  
 
I upplevelserummet på Reglabs årskonferens gestaltades de fyra framtidsscenarierna: 
Region Baltica, Senior City, Samhällsbyggarna och Globase. Skådespelaren Love Ersare från 
Skuggteatern agerade medborgare i framtiderna och berättade om sitt liv och sin vardag. 
 
Alla deltagare i scenarierummet involveras i framtidsspaningen. De ger sig entusiastiskt in i 
uppgiften och försöker tänka bortom nuet. Det är inte lätt!  
Många lösningar som levereras känner vi igen, om än de fått delvis nya kostymer, men det 
går inte att ta miste på engagemanget. Det ger energi att blicka långt fram i tiden. 
 
Det är intressant att många lyfter behovet av störningar och av det oväntade i livet. Ett 
alltför problemfritt och tillrättalagt liv tycks skrämma. Särskilt tydligt blev det i 
diskussionerna om Senior City ‒ att stänga in sig med bara jämnåriga och likasinnade verkar 
vara en frånstötande tanke för de flesta.  
‒ Låt oss utveckla utrymmen mellan husen där nördarna från olika hus kan möta varandra 
åtminstone. 
‒ Livsleda! Störningar måste tillföras. Kan vi koppla ihop Senior City med ett Youth City? 
 
De korta övningarna i årskonferensens upplevelserum visar att metoden är inspirerande. De 
korta dialogerna ger nya tankar och en lust att tänka vidare tillsammans med andra. Följ 
gärna processen på Framsynsgruppens webb för att se vilka scenarier som skapas i 
regionerna.  
http://www.reglab.se/projekt/framsynsgruppen/ 
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http://www.reglab.se/aktiviteter/scenarier-fran-ws2/

