
Scenario 2: 
Digitaliserad gemenskap

Gemensamt ägande, byteshandel och mycket digitalisering.

Sverige
Året är 2050. Sverige har snabbt digitaliserats. Istället för att köpa 
fysiska produkter är allt mer digitalt, till exempel streaming
tjänster. Det privata och professionella flyter ihop, folk jobbar 
hemma och har sina fritidsintressen som jobb. Allt mer  ägande 
sker kollaborativt, det vill säga i grupp. Ekonomin  präglas 
av  samarbete snarare än konkurrens. Man driver bilpooler, 
 kooperativa skolor, banker och så vidare. Människor går ihop 
och äger gemensamt exempelvis skog eller vindkraftverk. Detta 
 organiseras ofta i digitala former.

Staten har försvagats och har en ganska liten roll. Det är  därför 
viktigt att tillhöra ett community för att inte hamna  utanför 
 samhället. Genom de nätverk och kontakter som man har, 
 framför allt digitalt, så kan man fixa både jobb och de varor och 
tjänster man behöver. Vänner och kontakter blir viktigare än både 
familj och övriga samhället. Man äger också mycket tillsammans, 
både hus och resurser som till exempel skog och odlingar. Man 
betalar inte så mycket i skatt utan istället betalar man för det 
man behöver, eller byter tjänster. Det är vanligt att laga och köpa 
second hand snarare än att köpa helt nya saker. Man hjälps åt att 
laga och  reparera när något gått sönder, istället för att köpa nytt. 
Många är delaktiga både i produktion och konsumtion och  fokus 
är främst på varor baserade på förnybara material med så låg 
miljö påverkan som möjligt, till exempel material från skogen.



Eftersom det mesta är digitalt spelar det inte så stor roll var i  landet 
man bor. Digitaliseringen minskar också behovet av att resa.  Därför 
väljer många att bo i mindre städer eller gå samman ett större 
 antal personer och bo tillsammans i ett litet samhälle nära skog 
och  natur. I dessa samhällen finns ofta många platser där man kan 
mötas, låna verkstäder, 3Dskrivare, och storkök där man kan laga 
mat tillsammans. Man bor ofta ganska litet,  istället ses man i olika 
lokaler för att spela spel, bygga saker eller fika  tillsammans.

Globalt
De flesta länder ställer snabbt om till en mer hållbar  utveckling. 
Det sker mycket globalt samarbete, ofta samordnat digitalt. Det 
blir mer fokus på att människor ska må bra och trivas, och  mindre 
fokus på ekonomisk tillväxt. Industrialiserade länder hjälper 
utvecklingsländer genom att exempelvis dela med sig ekonomiskt 
och av ny teknik.

Källa: SLU (inspirerat av scenariet ”Kollaborativ ekonomi” från projektet Bortom BNP-tillväxt. 
Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande).

https://www.bortombnptillvaxt.se/download/18.76c6e08e1573302315f603/1476451392929/Projektblad_Kollaborativ%20ekonomi.pdf
https://www.bortombnptillvaxt.se/publikationer/bortombnprapport.4.7e136029152c7d48c20216.html#.YZz1UVMo9Kg
https://www.bortombnptillvaxt.se/publikationer/bortombnprapport.4.7e136029152c7d48c20216.html#.YZz1UVMo9Kg

