
Sörmlänningen år 2050

I början ev 2020-talet är klimathotet mer påtagligt med 
översvämmningar, tsunamis och havshöjning. Sörmlän-
ningen jobbar i butik, skaffar partner, bor kvar år 2023. 

Vulkanutbrott sänker jordens temperatur 
År 2025 blir det vulkanutbrott i Indonesien som sänker 
medeltemperaturen påhela jorden med 2 grader. Detta 
leder till omfattande matbrist och svält som leder till 
migration från Sörmland och Sverige. 

Tillbaka till naturen 
Sörmlänningen gör som så många andra och flyr från 
storstäderna ut på landet. Kraftigt ökade matpriser 
skapar behov av att kunna odla själv och allra helst bli 
självförsörjande. Sörmlänningen stannar dock kvar i 
Sörmland.  Hen flyr ut på landet (till Flen) och tar över 
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en gård tillsammans med kompisar och bildar kollektiv. 
År 2027 avlider hens partner till följd av svältrelaterad 
sjukdom. Hen bryter upp ett år senare och söker sig till 
en fiskesamhällighet i Nävekvarn för att kunna garantera 
sin överlevnad. Hen visar sig ha talang för att fånga fisk 
och en förmåga att samla andra människor kring en upp-
gift och ett mål. År 2035 träffar hen en ny partner och 
bildar familj. På grund av konflikter mellan olika lokala 
samhälligheter tvingas hen lämna Nävekvarn, på grund 
av sina starka band till Nyköping och Flen. År 2035 träf-
far hen en ny partner och bildar familj.

Samhällligheterna styr världen 
Till följd av klimatförändringarna och situationen i 
världen avstannar robotisering och automatisering. 
Nationalstaten som styrelseform har tappat sin betydelse, 

Sörmlänningen är 52 år gammal år 2050 och har precis skapat en större samhällighet 
i Sörmland som består av Flen, Nyköping och Katrineholm. Samhälligheten vilar på 
gemensam ideologi och social grund. Sörmlänningen är en ledarperson som har en stark 
maktställning tack vare sina fiskekunskaper, sociala förmåga och förmåga att samla 
människor i kampen mot ett gemensamt mål − överlevnad. 
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makt organiseras lokalt. I takt med att klimatet stabiliseras, och 
omvärldsförutsättningarna likaså, börjar lösa globala nätverk 
formas kring digitala kunskapscentra. 

Därefter går utvecklingen snabbt. År 2040 ombildas FN till  
Förenta Samhälligheterna (UC − United Communities). 

Samtidigt söker sig hen till en samhällighet i Torshälla där man 
saknar fiskekompetens. Hen utesluts samma år eftersom övriga 
medlemmar i samhälligheten ogillar hens starka maktställning. 
Partnern och barnen stannar kvar i Torshälla.

Återhämtningen av klimatet minskar konkurrensen om resurser 
som bidrog till de mångåriga konflikterna mellan de sörmländ-
ska samhälligheterna. Istället organiserar man sig i ett samhäl-
lighetsting år 2045.

Kajsa i nutid (2018)
2050 har jordens temperatur att stabiliserats igen efter vulkan-
utbrottet 25 år tidigare. Stora delar av världen styrs numera av 
lokala och regionala samhälligheter. 

Hen ser ljust på framtiden
− Jag är hoppfull inför framtiden, säger hen. Samhälligheterna 
som grundar sig på ideologi och relationer har en god chans 
att klara sin överlevnad, trots situationen i omvärlden. Om vi 
fortsätter att samarbeta kommer vi att kunna skapa oss en ljus 
framtid, konstaterar hen.


