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Sitter vi fast i en fossil värld? 



Klimatfrågans förändring
…från att reducera utsläpp

1990-2005
….till en genomgripande

samhällsomvandling



Hur sker omställning?

Tre parallela strategier: 

1. Förändra samhällsstrukturen 

2. Tweaka systemet

3. Möjliggör nya framtider

Scoones, I., Stirling, A., Abrol, D., Atela, J., Charli-Joseph, L., Eakin, H., Ely, A., Olsson, P., Pereira, L., Priya, R., van Zwanenberg, P., & Yang, L. 
(2020). Transformations to sustainability: combining structural, systemic and enabling approaches. Current Opinion in Environmental 
Sustainability, 42, 65–75. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.12.004



Sitter vi fast i en fossil värld?

Hur hamnade vi här?

Sitter vi fast tekniskt? 
Ekonomiskt? Politiskt? 
Kulturellt? Mentalt?

Hur kan vi ta oss ut?



Petrokultur?



Post-fossila världar?

• Vad får oss 
att vilja 
upptäcka 
dem?



Vår syn på framtiden



Hur vi förställer oss framtiden 
påverkar de val vi gör idag.



Vi kan veta vissa saker om framtiden
men det mesta växer fram när den 

närmar sig nuet 



Framtiden är öppen, 
men framställs ofta som stängd



Att använda framtiden

För att förutspå framtiden.

För att planera för olika möjliga framtider. 

För att skapa nya, alternativa framtider som mobiliserar. 

För att kritisera hur dominanta framtider framställs. 

Mangnus, A. C., Oomen, J., Vervoort, J. M., & Hajer, M. A. (2021). Futures literacy and the diversity of the 
future. Futures, 132(March), 102793. https://doi.org/10.1016/j.futures.2021.102793



Framtider behöver konkretiseras i
förändrade omständigheter, placeras på
platser och i livsmiljöer som kommer att
omformas, och samtalen om framtiden
behöver demokratiseras så att olika
perspektiv får komma til l tals. 



Vi använder fantasi, kunskap, berättelser 
och spekulativ design för att syn på vår 
petrokultur och för att göra en alternativ 
framtid greppbar



Carbon Ruins
Ett museum över fossileran







Museets resa:
Växjö, Västerås, Lund, Malmö, 

Stockholm, Borlänge, Glasgow.

Tusentals besökare, över hundra 
guidningar. 

Omskriven I nationell och 
internationell media. 

Här på besök hos Lunds Stift och
Svenska kyrkans hållbarhetsgrupp. 



Museet finns som 
resekoffert

--

Hör av er om ni 
vill att den ska 
komma till er!



Även nu som skolmaterial:
Bortom Fossilsamhället



Rough Planet Guide 
to Notterdam (2045)

En reseguide till en fossilfri stad





Culture



Restaurants



Activities



Getting here, getting around



Workshop
på 

TriVector I
Lund



Minnen från 
omställningsåren

En framtidsljudvandring i Malmö



Visa film här. Länk i anteckningarna. 



Hur ska vi egentligen klara oss ur 
klimatkrisen? 

I Minnen från omställningsåren får du 
höra berättelsen om hur det skulle kunna 
gå till. 

Till din hjälp har du Selma, Holmabon 
som samlat minnen från omställningsåren. 

Berättelsen består av två akter och 
utspelar sig i Hyllie och Holma i Malmö 
och spelas genom appen Climaginaries.
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I korthet
1. Framtiden är öppen. Vi föreställer oss framtiden i alla beslut. 

Vilken framtid vi föreställer oss påverkar vilka beslut som 
kan tas.

2. Omställning kräver fantasi.
3. Genom att konkretisera, placera och demokratisera 

klimatframtider låter vi medborgare återvända till nuet med 
insikter om framtiden och drivkraften att förändra den.

4. Kreativa metoder engagerar och kan skapa en djupare 
förståelse för klimatframtider. 



Kontakta oss gärna
• ludwig.bengtsson_sonesson@svet.lu.se
• johannes.stripple@svet.lu.se

• Web: climaginaries.org
• Skolmaterialet: 

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/bortom-
fossilsamhallet/
• Twitter: @climaginaries
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