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FÖRORD

Tänk er följande: 
Att få låna 10 experter som representerar olika delar av samhällsutveckling, 
dra dem ur sin vardag och sätta dem tillsammans för att för en dag, till-
sammans och under professionell processledning, blicka framåt. Med den 
övergripande frågan: Hur är Sverige om trettio år? Hur fungerar det och hur 
är vi organiserade? Stora och öppna frågor, delvis omöjliga att besvara, men 
inte desto mindre intressanta att sätta tänderna i.

Det är precis det vi fått göra i detta uppdrag och när jag ser tillbaka på 
processen gör jag några övergripande reflektioner.

 � Vi lever just nu i en synnerligen komplex tid. Framtidsspaning är svårare än 

någonsin.

 � Det är en multipolär världsutveckling. Det pågår parallella revolutioner 

inom teknisk utveckling och digitaliseringen gör att de normala 

tidsperspektiven ställs på sin ända. Disruption är ett passande ord. Rörligt 

och rörigt.

 � Fartökningen i samhällsutvecklingen som möjliggörs av digitaliseringen 

krockar med den friktion som finns i samhällsutveckling. Det är inte 

bara grundforskning som tar tid: Juridik, samrådsprocesser och politiskt 

vankelmod lierar sig med infrastrukturens inbyggda långsiktighet 

och här finns en tidskrock i hur lång tid det tar innan en potentiell 

samhällsutvecklingstrend verkligen slår igenom i reella resultat.

Denna studie landar i två positiva utvecklingsscenarier för Sverige som 
bygger på samma underliggande omvärldstrender. En diskussion som präg-
lats av vad tekniken möjliggör men influerats starkt av vad som kommer 
vara viktigt för oss invånare, två generationer framåt. Kommer teknikut-
veckling att frälsa eller förstöra oss? Experterna navigerar denna fråga 
väldigt naturligt. Tekniken har alltid varit värdeneutral. Resultatet beror på 
oss och vår förståelse att förutspå effekterna. Tekniken kommer i mångt 
och mycket att driva utvecklingen, men kraven på och viljan till en hållbar 
utveckling kommer forma den.
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VARFÖR?
Richertska forskningsstiftelsen firar 30-årsjubileum den 21 november 
2018. Nu när stiftelsen varit verksam i samhällsutvecklingen under 30 
år är det relevant att fundera över hur samhället ser ut om ytterligare 30 
år. Sweco har därför fått i uppdrag att beskriva hur det skulle kunna se 
ut. Syftet är att väcka frågor och funderingar kring hur vi kan påverka vår 
framtid och prata om vad vi behöver göra för att åstadkomma en önskvärd 
utveckling.

HUR GICK DET TILL?
Kan vi då säga hur framtiden kommer att se ut? Nej, givetvis inte. Men vi 
kan utgå från den kunskap vi har och försöka föreställa oss olika scenarier. 
Sweco samlade därför ett tiotal av sina främsta experter inom olika områ-
den såsom samhällsanalys, stadsutveckling, transport, klimat/miljö, digita-
lisering och energi. Vi såg till att det blev en blandning av kvinnor och män 
i olika åldrar och bjöd även in en 16-årig student som kunde representera 
den yngre generationen som ännu inte kommit ut i yrkeslivet.  Till vår hjälp 
hade vi även en konstnär som tolkade det vi kom fram till och visualiserade 
det i ett antal illustrationer.

Under en heldag spånade vi utifrån olika trender, vägval, möjlighetsfönster, 
kompetenser och erfarenheter fram två scenarier som beskriver hur sam-
hället skulle kunna se ut. Det blev fokus på hur vi organiserar oss och vilken 
konsekvens teknikutveckling och artificiell intelligens kan få i framtidens 
samhälle. Några delar är gemensamma för de båda scenarierna, såsom 
hållbarhet, resiliens, digitalisering och globalisering. Medan andra delar 
skiljer sig markant, främst utifrån de geografiska förutsättningarna urbant 
kontra lokalt, därav namnen UTGAL och GLOKAL. 

Vi spårade inte ur!
Förutsättningen för arbetet har varit en framtidstro och en visionär grund-
syn. Vi har alltså inte förutspått en situation där andra länder vuxit sig 
starkare på Sveriges bekostnad, där integration och demokrati fallerat eller 
där vi inte lyckats hantera klimatutmaningen på ett ansvarsfullt sätt. 

SAMHÄLLET OM 30 ÅR är ett starkt och sammanhållet samhälle där
vi tagit ansvar för, och anpassat oss till, klimatutmaningarna. Teknik-
utvecklingen och digitaliseringens exponentiella tillväxt har skapat goda
förutsättningar och gemensam kunskap, förståelse och insikt har väglett
oss i hur de används på bästa sätt. Vi agerar i ett globalt sammanhang där
vi når hela världen oavsett var vi befinner oss.

Genom att dela och tänka cirkulärt tar vi del av och nyttjar jordens tillgån-
gar så resurssmart att det räcker till alla och inte äventyrar vår fram-
tid. Avfall existerar inte längre utan allt vi producerar och tillverkar ses
som resurser som återförs in i systemen för att tas tillvara och få nytt liv.
Artificiell intelligens (AI) utför alla repetitiva uppgifter och har på så sätt
avlastat människor så att vår sysselsättning förändrats och gett mer tid för
kreativitet, humanitet och annat vi mår bra av. Vi lever längre med bibehål-
len livskvalitet. Individualismen har peakat och att mätas på prestation har
ersatts med inre motivation och en känsla av samhörighet med många olika
människor. Vi är inte våra yrken utan människor, med mer tid för tanke och
reflektion.
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SCENARIO 1 – DET URGALA SAMHÄLLET

Urban täthet – möjliggör optimering och attraktivitet
I det URGALA samhället har urbaniseringen fortsatt och vi människor bor i 
storstadsregionerna. Större delen av Sveriges befolkning bor i de tio största 
städerna. Täthet, centralisering och storskalighet skapar möjligheter att 
optimera och effektivisera, till exempel när det gäller energisystemet som 
i de större städerna har fortsatt att utvecklats och centraliserats. Energi-
systemet är fritt från utsläpp av växthusgaser då förnybar produktion och 
långtgående energieffektivisering även i befintlig bebyggelse genomsyrar 
hela systemet, men även då digitaliseringen hjälpt oss att styra efterfrå-
gan efter produktion. Det kräver beteendeförändringar, vilket underlättas 
genom att skapa incitament och styrning i det centraliserade systemet. 
Vi kan inte längre ta energi för givet utan behöver i flera fall planera vår 
användning, vilket underlättas genom till exempel avancerade och använ-
darvänliga monitorer. 

Städernas bebyggelse skiljer sig inte nämnvärt från idag, men de har förtä-
tats genom att byggas inåt och olika delar har kopplats samman med stråk 
och gröna ekosystem. Bebyggelsen utnyttjas också betydligt mer effektivt. 
Stadens olika funktioner samsas över dygnet, förtätas och blandas för ökad 
närhet. Vi har även skapat nya funktioner och fysiska former. Tät bebyggel-
se behöver inte nödvändigtvis vara hög. 

Vid om- och nybyggnad används material som går att underhålla, förnya 
och förvalta på ett bra sätt. Med hjälp av ny teknik som 3D-printrar och 
robotar byggs smarta byggnader utformade för att återskapa naturens 
egenskaper med avseende på till exempel energi- och ljusoptimering. Det 
skapar hälsosamma kvaliteter även i den täta staden.  

Staden planeras, byggs, optimeras och förvaltas med hjälp av artificiell in-
telligens (AI). Med hjälp av input från medborgare och näringsliv skapas ett 
samhälle som tilltalar flertalet invånare. Det finns även möjlighet att välja 
algoritm utifrån en specifik arkitekt eller planerare.

TÄNKAREN - VAD GÖR VI MED ALL TID?

AI som ersättare – för ökad effektivisering och välmående
Det URGALA samhället är högteknologiskt där artificiell intelligens ses som
en möjlighet och ersätter människan inom flera områden. AI utför ett flertal
av dagens traditionella jobb, främst de uppgifter där produktionsvinsterna
är stora och människorna inte tillför något större värde. Åsikter och värde-
ringar styr hur AI programmeras och utför sin uppgift, likt dagens politiska
val. Utifrån dessa kan AI sedan driva och förvalta Sverige, vilket ur flera
avseenden leder till ett rättvist och demokratiskt samhälle. Administration,
ekonomi och erfarenhetsåterföring sker objektivt och helt autonomt i ”ma-
skinen Sverige”. Även flertalet produktions- och förvaltningsprocesser har
automatiserats. Värdet som skapas genererar ett gemensamt kapital som
kan nyttjas till det som prioriteras i och av samhället, till exempel basin-
komst och gemensam infrastruktur.

Det högteknologiska samhället innebär mindre behov av arbetskraft och
basinkomst är därför ett faktum. Endast de som vill arbeta behöver arbeta.
Kreativitet och inre lugn är något som värdesätts. Status har de som kan
förstå andra människor och förmågan att snabbt sätta sig in i och se olika
perspektiv. Empati och goda värderingar har aldrig varit så betydelsefullt
som nu. För att människor ska känna sig behövda och vara medskapare av
samhället finns möjlighet för de som vill att utföra olika sysslor som skapar
samhällsvärde.
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Staden lockar 
 – möten, dynamik och mångfald i en global värld
När mycket tid frigörs kan vi utöva mer kreativa och humana uppgif-
ter. Det finns även en ökad flexibilitet att ständigt byta och skapa nya 
yrken. Vi har hela världen som arbetsområde. Tillhörigheten skapas 
inte där vi bor när vi kan mötas gränslöst, både fysiskt och virtuellt. 
Det som lockar i staden är dynamik, mångfald, olikhet och kreativi-
tet. I staden finns det som inte kan digitaliseras.

Om man väljer att bo i staden accepterar man att dela med sig av all 
sin data. På så sätt skapas den kritiska massa som ger förutsättning 
för optimering och ständig förbättring. AI skapar en självläkande stad 
där fel och brister automatiskt åtgärdas, i bästa fall innan de ens 
uppstår. Staden är grön och konsekvent ansvarsfull i sin industriella 
produktion av till exempel mat och energi, vilket vi som konsumenter 
har möjlighet att följa digitalt och även programmera utifrån våra 
egna preferenser.

Då flertalet invånare bor i städerna används landsbygden i stor 
utsträckning till rekreation, energi- och matproduktion, vilket ger en 
möjlighet att utgå från naturens villkor. Allt som cirkulerar i samhället 
kan i större eller mindre utsträckning spåras avseende härkomst och 
”historia”. Med hjälp av chip-implantat i kroppen får vi enkelt reda på 
vad saker och ting innehåller och om maten vi äter har de närings-
värden vi behöver.

Den urgala skolan lär ut kreativt, analytiskt och kritiskt tänkande, 
inte längre någon digital kunskap. Även källkritik, förståelse för sam-
manhang, integritet och informationssäkerhet ingår i det ständi-
ga lärandet och är viktigt för att hantera utvecklingen av 
AI och dess möjliga konsekvenser.

DEN URGALA STADEN

Ändamålsenliga transporter  
– skapas genom centralisering och samplanering
Höghastighetsjärnväg och hyperloop knyter samman våra stora stä-
der och kopplar oss vidare ner i Europa. Det är möjligt dels på grund 
av den ökade tätheten av människor, men även då både plan- och 
byggprocessen effektiviserats och till stora delar automatiserats och 
kapital frigjorts. Genom stärkt urbanisering och centralisering har 
vi uppnått en ökad regionförstoring runt våra urbana centrum. Inom 
och mellan dessa reser vi på ett optimerat och resurseffektivt sätt 
genom att fordon delas. 

Vi reser även mycket till fots, med (el)cykel och andra mindre fordon 
till följd av den ökade tätheten. Samtliga trafikslag är integrerade 
och resor och transporter samplaneras utifrån våra behov. Autonoma 
fordon i olika storlekar samnyttjas och anpassas till res- och trans-
portbehoven. De har god framkomlighet och kan erbjuda snabba 
resor. Storskaligheten och mängden resenärer skapar förutsättningar 
för ett attraktivt och hållbart erbjudande. I staden finns även lugnare 
områden där alla som vill vistas kan få ta plats.

Vem styr egentligen?
Det URGALA samhället är till mångt och mycket ett ”Top – down-samhälle”. 
Staten har stärkts betydligt och regionala planmonopol skapats. Det ska-
par incitament för att uppnå den centralisering och optimering som kan 
leda oss till ett hållbart samhälle. Optimering av resurser skapar förutsätt-
ningar för ökad livskvalitet men det skapar även oro för att tappa kontroll, 
känna sig övervakad eller utsättas för en hackeratack. För vem vet vilka 
värderingar våra AI är programmerade med och när uppnås egentligen 
superintelligens, då vi människor inte längre styr över våra AI?

 

ÄNDAMÅLSENLIGA TRANSPORTER
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DET URGALA SVERIGE
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SCENARIO 2  
– DET GLOKALA SAMHÄLLET

Flerkärnighet – genom lokal självförsörjning och delning
Urbaniseringen avtar när digitaliseringen möjliggör att jobb, kultur och 
service inte längre är kopplat till städerna utan människan kan bo var som 
helst och ändå ta del av det mesta. I det GLOKALA samhället har en flerkär-
nig struktur av små och medelstora orter/noder vuxit fram. Den bygger på 
småskalighet och består av ett kollektivt samhälle med delningsekonomi 
och relationsbyggande i grunden. Ett stort förtroende har skapats mellan 
människor och komplexa logistiklösningar och samhällsservice etablerats. 
Samhället är decentraliserat med lokala självförsörjande noder över hela 
Sverige – på landsbygden och i staden. I staden kopplas de mindre kvar-
tersnoderna ihop med en större stadsnod. Noderna skapar kraft genom 
samordning, sociala nätverk, co-working spaces, multifunktionella utrust-
ningar, mötesytor och tillgång till super-VR.

Cirkulära processer har skapats och kretsloppen är lokala avseende ekono-
mi, material, energi, råvaror och till viss del även produkter. Ett resurseffek-
tivt samhälle har skapats genom att värdesätta de råvaror och de mänsk-
liga egenskaper som finns i närområdet. Här uppstår samarbeten och 
interaktion mellan människor. Med hjälp av digitaliseringen är världen alltid 
närvarande. ”Back to basic” är en norm och resurser transporteras inte 
längre runt jorden. Istället produceras huvuddelen av det vi behöver lokalt, 
till exempel framställs mat i högteknologiska kolonilottliknande lösningar 
och vertikala växthus. Även energin produceras i självförsörjande system 
där noderna har ett eller flera egna smarta elnät som effektivt genererar el 
från sol, vind och vatten. Det finns ett stort ansvarstagande 
och förbrukning, återvinning och lagring av energi 
optimeras. Det kan till exempel vara att tvätt- och 
diskmaskin körs nattetid och att elbilen an-
vänds som energilager.

CIRKULÄRA PROCESSER

AI som komplement – för ökad trygghet och resiliens 
Artificiell intelligens (AI) används som ett effektivt komplement till oss 
människor. Stor optimering och effektivisering görs med hjälp av tekniken, 
men under kontroll. Det skapas ett resilient samhälle – ”många servrar på 
rad”. Människan tillåter inte att teknik och AI används fullt ut, utan ett auto-
matiserat förarbete kompletteras med en mänsklig kreativ handpåläggning. 
Även data delas under kontroll och är inte fritt tillgänglig. Data används 
för stadsutvecklings- och planeringsoptimering men inte i full utsträck-
ning. Människan lever istället i symbios med tekniken där vi har möjlighet 
att analysera och tolka det som tekniken och AI producerar. Det är även 
människan som utvecklar all teknik. Ett flertal av dagens yrken finns kvar, 
men i annan form. Det kapital som frigörs genom att AI kompletterar och 
avlastar oss människor används till att skapa incitament så att noderna 
ska utvecklas.

Landsbygden lockar 
– hög levnadsstandard och gemenskap i en global kontext
Vi väljer landsbygden och noderna för att attraktiva värden skapas här, 
både avseende natur, levnadsstandard och närhet mellan människor. Vissa 
noder är intresse- eller specialistorienterade. Där samlas likasinnade med 
en stark tillhörighet och ömsesidiga beroendeförhållanden skapas. Nya 
noder tillkommer genom organisk tillväxt.  Även städerna fungerar på ett 
decentraliserat sätt på nod- eller kvartersnivå. Noderna är mångfunktionel-
la och uppkopplade till varandra, vilket skapar en upplevelse av att vara en 
del av ett globalt sammanhang samtidigt som vi lever naturnära.

Människorna mår bra. Det finns ett lugn, trygghet, kreativitet och gemen-
skap. Vi är mindre ensamma. Vi bor på ett sätt som passar oss och de vi har 
omkring oss – det är intressestyrt. 
Mindre skolor finns i varje nod med möjlighet att möta skolor från andra no-
der virtuellt, lokalt, nationellt och globalt. Det är en jämlik skola där kreati-
vitet blivit allt viktigare. Att lära sig information är onödigt. Skolan kan med 
hjälp av AI matcha individer med lärare för bäst utveckling. 

Staden som har peakat i sin urbanisering lever kvar men i en nodstruktu-
rerad form och med bevarande och utökade grönytor. De upplevelser som 
kräver ett större antal människor och som inte kan ersättas av en virtuell 
upplevelse utspelar sig här. Konserter, föreställningar, teater och andra 
arrangemang är exempel på sådana upplevelser där den magiska känslan 
vid närvarande inte är helt utbytbar. Vid de här tillfällena ökar strömning-
arna från landsbygden till städerna på samma sätt som strömningarna 
från staden till landsbygden kontinuerligt existerar vid behovet av en mer 
naturnära stund. Den digitala tekniken möjliggör även för alla att ta del av 
ett stort utbud av kulturupplevelser på landsbygden. Det är inte ovanligt 
att de som bor på landsbygden delar sitt boende och till exempel en vecka 
i månaden byter den mot ett boende i staden för att ta del av det stadsliv 
som erbjuds. På samma sätt kan stadsbon njuta av en veckas rekreation på 
landsbygden.

SEGLING PÅ ATLANTEN
 +21 STYV KULING

STRANDHÄNG
+27 SVAG VIND

FISKODLING UTAN FODER



14 15

SAMHÄLLET OM 30 ÅR - DET URGALA OCH GLOKALA

Viljestyrt och individanpassat resande  
– skapas genom finmaskigt system 
I det GLOKALA samhället reser vi i mindre utsträckning fysiskt och 
främst för att vi vill, inte för att vi måste. Däremot reser vi och möts 
i stor utsträckning via digitala medier. När vi ändå väljer att resa 
fysiskt gör vi det främst genom att gå eller cykla i olika former. Resan 
kan även kombineras med en sträcka i en självkörande podd eller 
motsvarande fordon. Resorna erbjuds i form av en behovsstyrd tjänst 
och utförs i ett finmaskigt nät där de olika noderna och trafikslagen 
kopplas samman. Det är möjligt eftersom både vi och fordonen är 
uppkopplade och kan prata med varandra, och på så sätt hitta de 
mest effektiva resmöjligheterna. Längre inrikesresor sker med mer 
kapacitetsstarka system längs utpekade stråk.

Pendlingsresorna minskar, och ersätts med färre resor till olika 
noder då och då. Virtuella ”chatrum” som medger samma kvalitet 
som det fysiska mötet används för att ersätta och komplettera det 
spontana fysiska mötet. Vi väljer själva var och när vi går in i miljöer 
med likasinnade eller nya miljöer med oliksinnade. Det möjliggör en 
pulserande förflyttning mellan det virtuella mötet och naturen eller 
annat intresse.

Vem ser till helheten?
Ett nodstrukturerat Sverige skapar ett småskaligt resilient samhälle. No-
derna står starka i sig själva och är inte helt beroende av flera andra noder 
för att fungera. Slås en nod ut påverkas de andra noderna relativt lite. Varje 
nod står för sitt styre genom direkt demokrati. På så vis är samhället ”bot-
tom-up” strukturerat där människor lokalt står för en stor del av samhällets 
framdrift. Staten Sverige har en mindre roll då ansvaret fördelats ut på den 
lokala nivån som är mer eller mindre självstyrande. En av staten primära 
uppgift är istället att stötta invånarna i deras personliga utveckling. Det 
finns dock en risk för polarisering där alla med samma intresse bara umgås 
med varandra?  Och vem tar ansvar för de frågor som behöver samordnas 
eller kräver att vi agerar gemensamt över nodgränserna?

DET GLOKALA SVERIGE



URGALA SCENARIET        GLOKALA SCENARIET

Urbant        Lokalt 

Centralisering        Decentralisering

Storskaligt        Småskaligt

Hel-automatiserat        Semi-automatiserat

Enkärnigt / stad        Flerkärnigt / nod

Optimering        Resiliens

Top-down        Bottom-up

Kapacitetsstarkt t.ex transport        Behovsstyrt t.ex transport

All data tillgänglig        Viss data tillgänglig

AI ersätter        AI kompletterar

Individer tillsammans        Kollektiv, samordning

Mångfald        Tillhörighet

Resan vidare
Nu har ni fått ta del av två positiva framtidsscenarier framtagna och presenterade under effektiva och 
nytänkande former baserade på samarbete, flexibilitet och kreativitet. Även tilltro och mod har präglat 
processen. Det är inte bara ett spännande arbetssätt utan även en indikation på vad vi tror kommer 
behövas under den fortsatta resan mot framtidens samhälle. För även om det inte blir precis så här, så 
är vi övertygade om att vi kan påverka vår framtid.




