
Utmana

Utmana och analysera ditt framtidsscenario med Futures wheel
Futures wheel är ett verktyg för att utforska och skapa en karta över vår 
föreställning och fantasi om hur en signal eller situation kan sträcka sig i olika 
riktningar.

Med hjälp av verktyget får du möjlighet att föreställa dig parallella versioner av en 
framtid. Du kanske fantiserar fram en positiv framtid i en riktning, och en 
dystopisk framtid i en annan riktning utifrån tänka konsekvenser och effekter.

Den här typen av fantasieggande träning kan hjälpa oss att se möjligheterna med 
en signalförändring som kanske inte är direkt uppenbar.
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1. Utgå från svag signal
• Utgå från en svag signal eller situation du upptäckt i nutid.
• Föreställ dig sedan vilken inverkan, konsekvens eller effekt den kan skapa.

2. Skriv ut effekter och konsekvenser

• Skriv ut de effekter eller konsekvenser som du föreställer dig kan uppstå i 
första led. Det ger en karta över de mest uppenbara konsekvenser/effekter 
som kan skapas utifrån vår valda utgångspunkt.

• Gå vidare föreställ dig och kartlägg vad effekterna i första led kan ge 
för konsekvenser och påverkan i nästa led. Detta går sen att göra om och om 
igen i tredje och fjärde led. Att gå bort från de mer uppenbara effekterna i 
först ledet hjälper dig börja tänja din fantasi och se runt hörnen av en möjlig 
framtid. Det innebär att du kan föreställa dig de saker som inte nödvändigtvis 
skulle kommit fram initialt, som kan bli nyckelinsikter och delar i arbetet att 
forma en framtidsvision. Kanske identifierar du dominoeffekter utifrån 
din utgångspunkt?
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