
Expanded Societies är ett projekt som kommer att undersöka hur tekniken påverkar våra 
liv, men är mer än ett teknikforum. Avsikten är att scanna av vad som händer nu och 
inom en nära framtid, utifrån olika perspektiv. Projektet kommer att fånga upp aktuell 
forskning och tendenser. Ambitionen är att skapa ett Lab med flera samarbetspartners 
från olika områden för att ge en överblick och helhetsbild av en utveckling som är så 
snabb att den är svår att överblicka. Vi vill skapa nya möjligheter och positiva konsekven-
ser för framtiden.

Med Expanded Societies vill vi utmana, påverka och skapa sammanhang, förståelse och 
idéutbyten genom rundabordssamtal, debatter, seminarier och spännande utställningar. 
Utställningarna kommer att utvecklas i samarbete med flera verksamma aktörer och utgöra 
en viktig del av förståelsen för de möjligheter och utmaningar tekniken har när den möter 
de övriga samhället.

Expanded Societies har identifierat fem temaområden som kommer att påverka vår framtid:

1. En digital civilisation
Hur hittar vi den ”tredje vägen” när det gäller lösningar för samhällsplanering och miljö-
frågor? Klimathot, urbanisering och befolkningsökningar gör att mänsklighetens existens 
står inför prövningar av ett sällan skådat slag. Det behövs snabba lösningar för gigantiska 
utmaningar. Nya synergier mellan forskning, ICT och offentlig sektor som skapar
nya strategier för samhällets utveckling. Hur och på vilket sätt?

2. Kan tekniken öppna för nya dimesioner på vad livskvalitet är och kan bli?
Vi lever längre och står inför en föränderlig demografisk utveckling. Tekniken genom 
appar och mobiltelefoner ger oss möjligheter att redan nu kontrollera hur vi mår. Vi kan 
byta och byter kroppsdelar och denna utveckling rör sig snabbt framåt, det som kan kallas 
en Cyborg finns den redan nu i ett laboratorium? En värld med resor och kontakter kan 
sprida virus och epidemier blixtsnabbt, kan tekniken stoppa och identifiera kommande 
hot?



3. Media och underhållning -kulturens roll
Ett föränderligt medialandskap där de tidigare kanalerna för information står inför struk-
turella utmaningar. Vilka motpoler kommer uppstå mot rykten och propaganda? Spel och 
underhållning tar större delar av vår tid, samtidigt som den utvecklar oss, vi lär samtidigt 
som vi upplever. Var går gränsen mellan fantasi och verklighet?

4. Psykologi och filosofi
Att tekniken finns överallt är inte bara till en hjälp. Frågan är hur mycket vi klarar av inn-
an det sker en ”informations-overload”. Och hur ska vi kunna välja när det finns så många
valmöjligheter? Det tas ständigt fram nya tjänster som guidar och gör val åt oss. Kan dessa
utvecklas till en slags parallell hjärna?

5. En turbulent postdemokratisk värld i förändring
Globaliseringen och den senaste tekniska utvecklingen går hand i hand. En uppkopplad 
värld har inte bara kortat av geografiska avstånd, den innebär också att vi har tillgång till 
realtidsinformation om allt som händer. Den ständigt närvarande tekniken och möjlighe-
terna till global information och kommunikation påverkar vårt beteende.

Målsättningar
• Projektet ska skapa tio rekommendationer för en proaktiv utveckling av det digitala 
mänskliga samhället.
• Tankarna ska delas av projektets partners och även engagera breda grupper i Sverige och 
i världen.
• Projektet arbetar med olika intressenter för att skapa nya konstellationer och därmed 
nya möjligheter. Ett tvärsektoriellt upplägg med aktörer från ICT, bygg, trafik, med tech, 
media, stadsplanering, stat och politik, offentliga verk, kommuner, forskning och högsko-
lor, konst och kultur
• Projektet vill undersöka samtid och framtid för den digitala revolutionen. Vilka motiv 
och behov driver olika aktörer och vad bromsar utveckling ?
• Nya kontakter = nya möjligheter, vilket skapar dialog mellan olika områden som annars 
inte möts.
• Engagerande seminarier och utställningar som ger inspiration som tar in de erfarenhet-
er och kunskaper som kommer in till projektet.
• Ett aktivt forum som har ambitionen att leva vidare och utvecklas.


