Hållbarhetsunderskott

Sitra och megatrender?

En megatrend är en allmän
utvecklingsriktning som består av flera
företeelser, en omfattande förändringskurva.
Ofta kan man se dem ske på global nivå och
man tror ofta att utvecklingen kommer att
fortsätta i samma riktning. Megatrender
ger en bra bild över omfattande framtida
förändringar, men det är lönt att tolka dem
med tanke på det egna temat och samtidigt
identifiera tydligare trender och spänningar
mellan utvecklingstendenserna.

Sitras megatrendsarbete lyfter fram
förändringar, spänningar och frågor som
är viktiga för Finland. Målet för vårt arbete
är att skapa en grund och ett verktyg för
diskussioner om förändringar i världen som
ökar förståelsen, i synnerhet ur Finlands
perspektiv. Sitra har arbetat med megatrender
sedan 2011.

Nya slags
stammar och
gemenskaper
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blir äldre
och allt mer
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övergång?
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starkare

Det är bråttom med en
ekologisk rekonstruktion

meta-

trender
Metatrender är förändringar
som förändrar förändringen,
dvs. företeelser som genomsyrar olika teman och påverkar
förändringen av utvecklingsprocesser.

Framtidsmakt

Lösningar som en
möjlighet eller som ett
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Miljön som resurs eller
förbättring av miljöns tillstånd?
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allt
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Känslor inblandade

Postnormala tider

Tillsammans separat

TRENDER

Hur ska jag använda det

Hur kan jag utnyttja

1.

Definiera ur vilket perspektiv du närmar dig
megatrender (t.ex. bransch, organisation, land,
kommun osv.).

Som stöd för strategiarbete. Med hjälp av arbetsunderlaget
kan du skapa en gemensam lägesbild och identifiera frågor
som är viktiga med tanke på framtiden.

2.

Diskutera hur brådskande den ekologiska
rekonstruktionen är och vad den betyder ur det
perspektiv som du valt.

Som underlag för scenarier Tänk ut några alternativa
framtidsscenarier för spänningar eller frågor och skapa
alternativa scenarier utifrån dessa.

3.

Gör upp en lista över enskilda trender som lämpar
sig för dina teman (makt, teknologi, ekonomi,
befolkning) .

I undervisning. Använd arbetsunderlaget för att illustrera
förändringar och som stöd för att skapa en uppfattning om
helhetsbilden.

4.

Identifiera vilka spänningar och osäkerheter som
det finns mellan trenderna som du listat i olika
teman och skriv ut dem som frågor (t.ex. nativitet vs.
sysselsättningsgrad)

#megatrendit2020

5.
A R B E T S U N D E R L A G

Få insikter! Möjligheterna att påverka framtiden visar
sig ofta via spänningar. Vilka handlingsmöjligheter
hittar du?

Förutsägelse och framtidsarbete är bäst när de görs
tillsammans. Kom alltså ihåg att ta ett foto och dela
frukterna av dit megatrendsarbete med andra med
hashtaggen #megatrendit2020.

MAKT

BEFOLKNING

Vilka förändringar sker i
beslutsprocesser, lagstiftning, politik,
samhällelig påverkan?

Hur förändras befolkningsstrukturen,
människors attityder och beteenden,
vilka nya grupper eller stammar
uppkommer?

Det är bråttom med en
ekologisk rekonstruktion

EKONOMI
Vilka förändringar kommer att ske
när det gäller yrken, arbetsstrukturer,
konsumtion och produktion eller
branscher?

sitra.fi/megatrendit

TEKNOLOGI
För vilka ändamål används teknologi, hur
tas ny teknologi i bruk, i vilken riktning
utvecklas teknologin?

