
SCENARIER SOM 
ARBETSVERKTYG

Att bina var så viktiga för vår matproduktion blev vi alla varse 

den dag de flesta bin försvann. Paniken var stor i världen runt 

2025. Vad ska vi äta? Hur ser vår framtid ut? Lokala innovations-

projekt startades runt om i världen för att lösa problemet. Att 

odla alger i Östersjön visade sig exempelvis vara gynnsamt. Det 

var en krokig innovationsresa. Men i dag har den prisvinnande 

algen Baltica – som skördas i Kalmar sund – blivit en vinnare 

för hela lokalsamhället. Region Baltica är i dag ett av många 

nya innovativa lokalsamhällen som passerat storstäderna som 

världens nya tillväxtområden. 

REGION BALTICAÖstersjöns nya bönder

Vi blir bara äldre och äldre – de flesta över hundratjugo år gamla. Samtidigt når migrationen nya rekordnivåer. Befolkningen ökar – och därmed även konkurrensen om mat, energi, arbete, livspartner... De stora städerna fortsätter att växa med sin allt äldre befolkning och det ställer krav på organisering, för att samhället ska fungera för alla. Något som näringslivet har insett. Det här är en matchningsekonomi där varje individ matchas till sin optimala plats i samhället – under hela livet och faktiskt vidare efter döden.

SENIOR 
CITY
Livet i en matchningsekonomi

För ett par decennier sedan var vi beroende av nationer 

för vårt välstånd. Men nu är det storföretagens Globase, 

Global Basic Asset, som ser till att miljoner människor 

får sina basbehov tillgodosedda: bostad, arbete, mat 

och hälsovård. De globala jättarna gav världen en

paketlösning, och kallar den Globase – en form av

globalt medborgarskap. Det vi alla ger i gengäld är 

data om oss själva och energi, en ge-och-ta-överens-

kommelse som fungerat sedan lanseringen i början av 

2020-talet. De flesta människor världen runt verkar

nöjda med att vara en del av globaliseringen 2.0. 

GLOBASE
Det globala medborgarskapet

Från små furstendömen till nationalstaten, statsstaten och imperierna. Vi trodde kanske att globaliseringen och superstaterna var sista anhalten, men inte. Efter orolig-heterna på 2020-talet tar utvecklingen en ny vändning: nya lokalsamhällen växer fram. I dessa samhälligheter har huma-nistiska värderingar ett större värde än materiella ting och traditionell ekonomisk tillväxt. Rörelsen har nu spridit sig till världens alla hörn. I den här världen är det oacceptabelt att lämna ekologiska fotavtryck och anpassning till naturen är modellen. 

SAMHÄLLS-
BYGGARNA
Vägen tillbaka till naturen



VARFÖR SCENARIER?
En sammanhängade story som andra kan förhålla sig till.

Flera framtider – skapa beredskap



FRÅN SCENARIER T ILL STRATEGI
Vision

Scenarier

Strategi

Verksamhetsplan

Projekt



HUR SKAPAR MAN SCENARIER?
Scenariekors Storyboards Tänk om…



SCENARIEKORS
Val av axlar

Viktiga omvärldsfaktorer

Hög osäkerheten och hög komplexitet

Polariserade – har en tydlig skala



HÖG GRAD AV 
DIGITALISERING 

LÅG GRAD AV 
DIGITALISERING 

NATIONELL STYRNING

LOKAL/REGIONAL STYRNING

KOLLEKTIVA 
LÖSNINGAR

PRIVATA 
LÖSNINGAR

HÖG AUTOMATISERINGSGRAD

LÅG 
AUTOMATISERINGSGRAD PRIVAT 

ÄGANDE
DELNINGS-
EKONOMI

STARKARE EU

SPLITTRAT EU



ATT ANVÄNDA SCENARIEKORS
Men: inte alltid rätt verktyg
Bra scenarier:

• En story som hänger ihop och engagerar. 

• Det finns krokar att hänga upp sin strategi på.

• Personer, geografi, händelser som man kan relatera till.

• Varje scenario har en egen logik – scenarierna skiljer sig åt.

Ett bra verktyg!


