Expanded Societies, inspel och workshop 30 mars 2017

Vad är en digital civilisation?
30 mars startade Expanded Societies upp på Färgfabriken med inspel ifrån en bred
flora kompentenser som exempelvis: journalister, hjärnforskare, arkitekter/stadsplanerare, representanter ifrån organisationer med inriktning på samhällsbygge, forskning samt
utställningsproducenter och konstnärer.
Målsättningen för eftermiddagen och kvällen var att identifiera och utveckla
Expanded Societies tematiska utgångspunkter. Där fem stycken rubriker försöker fånga vad
och hur den samtida och digitala livsstilen kommer att påverka våra framtida samhällen
inom olika fält. Hur hänger de ihop, vilka möjligheter finns om vi kan fånga flera olika
parallella frågeställningar som samverkar i symbios?
Inspel och korta föreläsningar och en avslutande workshop gav deltagarna olika perspektiv
på hur man kan fånga komplexiteten i värld fylld av utmaningar och möjligheter. Där den
digitala tekniken driver utvecklingen framåt i ett rasande tempo.

Korta citat som summering av introduktionerna :
”Målen idag är att ge en överblick över projektet och de fem teman som vi
kommer att jobba med; En digital civilisation, Nya dimensioner på livskvalitet,
Kulturens roll, Psykologi och filosofi, En postdemokratisk värld i förändring.”
”Vi vill också ge utrymme för nya tankar om Expanded Societies från er som är
här idag. Hur utvecklingen av den digitala civilisationen påverkar oss.”
”Vi kommer också att idag gemensamt utveckla riktning och prioriteringar för
kommande arbete.”
Anders Bergmark, Färgfabriken

” Vi såg att den snabbt skenande digitala utvecklingen behöver
ett forum som kan ställa frågor och undersöka komplexiteten i
det som vi kallar en digital civilisation. ”
”Expanded Societies ambition är att pröva alternativa vägar att identifiera
möjligheter, fånga upp idéer och samtidigt belysa utmaningarna.”
Joachim Granit, Färgfabriken

”Digitalisering bjuder på olika sätt in till transparens som skapar förutsättningar för medvetenhet om att något borde och faktiskt kan göras för att förändra, att var och en av oss kan bidra.
Den verkliga nyttan med digitalisering handlar om att främja ett holistiskt synsätt där fler
erbjuds insyn och påverkan på vår byggda miljö. Samhällsbyggarsektorn har ett stort ansvar då
vi faktiskt bygger för den ofödda generationen.”

” Demokrati kräver deltagande. Hur skapar vi engagemang nog att vilja delta
i en värld med allt fler valmöjligheter och distraktioner? Deltagande kräver
medvetenhet. ”
Nina Borgström, Digital Director White Arkitekter, samarbetspartner Expanded Societies

”Konsten har en viktig och självklar roll i ett projekt som Expanded Societies. Genom
konsten har vi skapat visioner av sådant som är svårt att beskriva med ord eller i ett
forskningspapper.”

” Konsten har alltid varit en viktig del av den digitala utvecklingen och
flyttat gränser och höjt blicken. ”
Björn Norberg, frilansande curator Expanded Societies

”De fysiska miljöerna vi lever och vistas i är plattformar vi utgår ifrån när vi möter den
digitala världen.”
”Hjärnan och det mänskliga medvetandet har en enorm förmåga att snabbt formas
och respondera på olika situationer. Man bär med sig erfarenheter som snabbt intuitivt
återkopplar till nya upplevelser. ”
” Hjärnan är ett än så länge överlägset system i relation till självlärande artificiell
intelligens. ”

” Civilisationen behöver stabilisatorer liknande sömn, därför är kultur
så viktigt. ”
”Riskorienterade hot och faror finns när utvecklingstakten går för snabbt. Vi behöver
identifiera riskerna och fundera över vad som stabiliserar utvecklingen”
Hamid Ghatan, hjärnforskare och överläkare Akademiska sjukhuset Uppsala

”Vi vill föra framtiden till nuet. Mötet mellan vetenskap och design/konst är en naturlig del för
oss i vårt arbete.”
Very Very Gold (Farvash Razavi, Michel Bussien, Nandi Nobell) in Residency på Färgfabriken
2017

”Det finns stora möjligheter för Sverige att ta en ledande roll när det gäller att
utveckla frågeställningar och möjligheter för den ”digitala civilisationen” .
Ett projekt som Expanded Societies kan vara en intressant injektion i den
kommande världsutställningen i Dubai 2020.”
Jan Claesson, Business Sweden

Sida 1 av 1 reaktioner
Under eftermiddagen kommenterade och responderade deltagarna spontana
och reflektioner i realtid via sina mobiler till en mentometer. Svaren processades och återkopplades till deltagarna.

På frågan om varför projektet initierats, dominerade associationer som Påverkan, Framtid, Nyfikenhet. Men
också mer unika reflektioner om att samhället behöver ”spräckliga hybrider” som inser att svaren inte bör polariseras i svart eller vitt.

En idé-genererande workshop genomfördes med utgångspunkt att fylla ett aktivt program
inför hösten 2017.
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Tre teman utvecklades.
1. ” En svensk human digital modell ”
Sverige har utomlands en bild av att jobba bra med att engagera breda grupper i
samhällsbyggandet. Vilket härstammar från ”Det svenska folkhemmet”.
Det finns en positiv präktighet i hur vi tidigare manifesterat förnuftiga koncept om
hur vi vill forma vårt samhälle. Spola kröken, 6 – 8 brödskivor om dagen, Håll Sverige
rent, Tillsammans är vi starka…
Det skulle vara intressant att inom Expanded Societies funderar över hur vi från olika intressentperspektiv skulle vilja formulera en svensk eller nordisk positiv bild eller riktning
för den digitala civilisationen. Som skulle kunna hjälpa både företag och myndigheter
med att föra ut en spännande aktuell Sverigebild.

2. ” Perspektiv på livskvalitet ”
Innebär digitaliseringen en möjlighet eller ett hot mot vår livskvalitet?
Våra kroppar och vårt DNA kartläggs mer och mer detaljerat. Det går
kanske snart att göra digitala prognoser över vår individuella framtida
livskvalitet? Baserat på de liv vi lever, de genetiska arv vi bär med oss, de
val av arbete, familjesituation och framtid vi tror att vi vill göra.
Vill vi skapa en närmast ”odödlig människoras”, med en förändrad
syn på livets prioriteringar? Eller är de nya möjligheterna med digital
prognostisering av framtiden och hälsan något som ska förstärka egot
för utvalda eller prioriterade individer? Vill vi veta när vi ska dö?

3. ” Prototypa din [nu-]framtid ” (ett utställningsförslag)
Med utgångspunkt i människors olika föreställningar, förväntningar och oro för framtiden möter
besökarna olika framtidsscenarier - grundat både på individuella drömmar och prioriteringar, samt
på visionerna för framtida samhälle.
Del 1: Olika förslag på framtidscenarior som kurerats i förväg – det kan exempelvis ske via VR eller
på annat sätt. Nästa verklighet, virtuell verklighet, fysisk miljö, livsstil, mobilitet, fritid, vård och
omsorg.
Del 2: Prova dina idéer som människa om lycka, hållbarhet, scenarier, familj, vänner, sociala
kontakter. Men också i större sammanhang, visa på och prototypa digitala visioner/framtidsscenarier
för samhället. Digital demokrati, en åsikt om framtiden = en röst.
Är det de här samhället/samhällena vi vill ha?

