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Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!



1

KAN MAN VARA
FÖRKLOK ISTÄLLET
FÖR EFTERKLOK?

Välkomna till en resa mot framtiden! Tillsammans ska vi i gruppen utforska 

vägar som leder till en fossilfri fordonsflotta i våra respektive länder. Vårt uppdrag 

är att se hur det kan ske i vårt samhälle och med våra förutsättningar. Idag 

har vi verkligen chansen att vara förkloka istället för efterkloka!

För att sätta allt i perspektiv kommer vi att följa Signe, som lever i vårt samhälle idag 

och garanterat kommer leva där 2030. Helt enkelt för att hon älskar platsen lika 

mycket som vi gör. Så, nu är det upp till oss att ge henne förutsättningar att förverk- 

liga sina drömmar hos oss, och samtidigt göra oss fria från de fossila bränslen 

som begränsar vår och Signes framtid. Vänd utmaningarna till möjligheter!

Det kommer att finnas tips på en del kort! Låt oss följa dem, för de under-
lättar slutsummeringen.
 
 
När alla är med på hur allt funkar går vi vidare till kort   2



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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SPELETS
REGLER



SÄG OCH!
Vi har ett utmanande uppdrag och vi behöver vara kreativa för att hitta nya 
vägar tillsammans. Därför behöver vi säga OCH till varandras idéer under 
dagen istället för att säga MEN till dem. Vi ska bygga på varandras idéer 
istället för att begränsa dem. Med det sagt är inga idéer för stora för den här 
workshopen! För det är med stora tankar och idéer som vi sedan kan plocka 
guldkorn ur dem och bygga för framtiden! OCH-personen kommer därför att 
vara superviktig!

1. Utse någon som får vara OCH-ansvarig och se till att ni säger OCH samt 
bygger på varandras idéer.

2. Utse någon som får vara TID-ansvarig för att hålla de tidsbegränsningar som 
vissa kort har och för att hålla koll så att ni diskuterar rätt årtal. Starta en klocka 
från och med detta kort och försök att hålla tiderna!

3. Lägg ut alla korten i nummerordning med framsidan uppåt  så att de 
bildar en rad av kort på bordet.

4. När ni kommer till ett kort så vänder ni på det och låter det ligga med 
baksidan uppåt så vet ni vad ni redan har jobbat med.

När ni är förstått och är färdiga fortsätter ni till kort   3

OCH !

2
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HUR BLIR  
RESAN  

MOT 2030?



3

DET FINNS INSIKTER
ATT DRA NYTTA AV!

Den här workshopen bygger på de insikter och analyser som finns i rapporten: 
Scenarier för ett fossiloberoende Inre Skandinavien 2030. De ger oss ett helikopter- 
perspektiv på problematiken för oss alla i ett alltmer globaliserat samhälle. 
Den ger oss även en bild av våra läns/fylkens utmaningar och möjligheter inför 
framtiden med en fossilfri fordonsflotta. 

Vi bläddrar i den när vi behöver mer inspiration eller fakta för att hitta 
nya idéer eller ta beslut längs vägen.

 Låt oss först ta en sammanfattad blick 
 på utmaningar på kort   4



4

FEM 
UTMANINGAR

Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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ALLT ÄR INTE
ENKELT...

Att göra oss fria från fossila bränslen och samtidigt lyckas behålla eller till och 
med förbättra våra livskvalitet när det kommer till resor är inte helt lätt såklart. 
Läser man rapporten noga kan man tydligt se dessa fem utmaningar som de 
allra största framöver:

- Det är en stor omställning på kort tid

- Många av dagens fossildrivna bilar kommer fortfarande att vara i trafik

- Det behövs mängder av nya tank- och laddningsställen

- Om biltrafiken ska fortsätta öka krävs stora investeringar i vägar och gator

- Om biltrafiken ska minska krävs stora satsningar på kollektivtrafik

När ni är färdiga fortsätter ni till ett mera 
OCH:igt kort -  era möjligheter   5



5

FEM 
MÖJLIGHETER

 TIDS-chefen: 
Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 10 min från att ni startade

Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!



5

ALLT ÄR INTE
ENKELT...

Det fina med resan mot 2030 är att den också öppnar dörrarna mot en rad 
möjligheter som vi inte har idag, inte minst på grund av att vi måste förändra 
vår fordonsflotta och våra resvanor. Denna förändring har stora möjligheter 
att skapa valfrihet och rörelsefrihet som vi inte har idag. Fem tydliga möjlig- 
heter man hittar i rapporten är:

- Framtidens resande skapar nya affärsmöjligheter: Mobility as a Service!

- Ökad IT-användning kan minska arbetspendlingen

- Biobränslen kan ge många nya jobb i skogsregioner

- Bildelning kan ge oss mycket pengar över till annat

- Minskad trafik innebär färre olyckor, mindre buller och bättre luft

Med de här möjligheterna på våra händer är det hög tid att vi börjar resan  
mot 2030 tillsammans.

 Vi startar där vi är just nu - 2018 - på kort   14

 TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara 

avklarat in
om  

ca 10
 min från att ni startade



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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20182018



2018
Vi lever i året 2018.

Och vi siktar nu på året 2030, som ligger tolv år framåt i tiden. Kan kännas 
både långt bort och nära beroende på vad man tänker på, men tänk vad som 
har förändrats sedan 2006 om vi tittar tolv år tillbaka i tiden! Här finns det 
alltså tolv år att göra en stor skillnad.

På efterföljande kort ska vi nu påbörja vår resa
 mot 2030 genom att berätta om vårt samhälle    
idag och om våra invånare som valt att bo där.

15

14



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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2018

VÅR PLATS  
I VÄRLDEN



15

2018

PLATSEN DÄR
VI LEVER

Vi bor på en fantastisk plats, inte sant? Naturligtvis med både sina unika möjlig- 
heter och utmaningar. Så, hur skulle vi beskriva den för någon som aldrig 
varit här? Vad har vi i vår grupp gemensamt? Är det en stad? Ett län? Ett 
land? Kan vi mötas och enas om en plats?

 

Vår plats heter: 

Så här kan man beskriva vår plats 2018: 

Om vi ska välja tre stora möjligheter med vår plats inför 2030, så väljer vi dessa: 

Färdiga med vår plats? 
Då är det dags att vi presenterar vår Signe på kort  16



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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2018

SIGNE HAR  
DRÖMMAR

  TIDS-chefen: 
Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 17 min från att ni startade



2018

SIGNE HAR
DRÖMMAR!

Signe är 18 år och ska precis ta studenten från Naturvetenskapsprogrammet. 
Hon är nyfiken, engagerad, miljömedveten och ser sig själv som en världsmed-
borgare. Det vi också vet är att hon älskar att leva i vårt samhälle och det har 
hon gjort så länge hon kan minnas. Vi vet också att hon en dag tänker bilda 
familj här. I övrigt vet vi inget om henne, så nu ska vi beskriva hennes karak-
tärsdrag, utseende (rita gärna) och hennes stora och små drömmar lite.

Så här skulle vi beskriva Signe för någon som inte känner henne:

Det här är tre saker som Signe drömmer om, inte minst inför 2030:

    Nu ger vi oss ut på
    Signes livsresa!  

   

16

22

Tänk stort-
Tänk OCH!

  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 17 min från att ni startade

Signe, 18 år i 



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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2030
2030 är inte som 2018. Det vet vi redan, men vi kan ju heller inte vara säkra 
på hur det faktiskt kommer att vara.

Men vi kan ha drömmar och mål som vi tillsammans kan försöka förverkliga 
fram till 2030. 

Några sådana mål gäller vår fordonsflotta, och utsläppen från den, i våra två länder. 

I Sverige är målsättningen att utsläppen från vägtrafik ska ha minskat med 70 
% till år 2030, räknat från år 2010. 

I Norge är motsvarande mål 35-40 %, räknat från år 2005.

Och hur har det gått nu, fram till 2018, i GDR-regionen? Utsläppsminsk-
ningen mellan 2010 och 2015 har legat på 0,6% per år. Om vi antar samma 
minskning för de senare år, borde det vara rimligt att räkna med 5% minsk-
ning. Men vi vill minska mer!

Som ni märkt har vi rest fram 12 år i spelets tidskapsel. 
Vi ska nu försöka ta oss an dessa mål för vår plats,           
Signes och våra medborgares räkning. Nu tar vi fighten!   

 

23



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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2030

EN PLATS  
I FÖRÄNDRING

  TIDS-chefen: 
Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 23 min från att ni startade.



2030

VÅR PLATS 2030
2030 ligger som sagt 12 år framåt i tiden och det betyder 12 år av möjligheter!

Inte minst för Signe och hennes drömmar och livsmål. På det här kortet ska 
vi tänka OCH tillsammans och sia om tre positiva möjligheter som vi ser som 
intressanta att arbeta med för vår plats 2030. Vad ska just vi vara bäst på?

De här tre sakerna tror vi är våra största möjligheter att arbeta med 
fram till 2030. Inte minst för Signe och alla vi andra som bor här:

TIPS: Ta hjälp av rapporten och/eller kort 5 och 15.

 
 Bra OCH:at! Och nu vidare till vår Signe.
 Hur har det gått för henne?   

 23

24

  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 23 min från att ni startade.



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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2030

EN GLAD
FÖDELSEDAG I  

SOLSKENET
  TIDS-chefen: 

Efter detta kort är det  
dags för 10 min fikapaus och bensträckare 

- VIKTIGT! Kort klart efter ca 34 min från start.



2030

GRATTIS SIGNE!
Signe har just fyllt 30 år och firat dagen med sina nära och kära. Hon är lycklig 
över att fortfarande bo kvar på platsen hon hör hemma på; nära sin familj och 
för att hon här har kunnat skapa det där livet hon alltid drömt om. Berätta för 
oss om hennes liv 2030 och rita gärna hur hon ser ut nu.

Så här ser hennes dagliga liv ut:

Så här reser hon för att ta sig till sitt arbete och fritidsintressen:

Nu vet vi hur vår plats ser ut och hur Signe har det 2030. 
Så vad bör vi sträva efter redan nu för att uppfylla det?     25

 24

  TIDS-chefen: 

Efter detta kort är det  dags för 10 min fikapaus

 och bensträckare . Kort klart efter ca 34 min från start.t.

Signe, 30 år i 



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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2030

VAD STRÄVAR VI  
EFTER FÖR SIGNE?

  TIDS-chefen: 
Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 48 min från att ni startade



 25

2030

VÅRA STRÄVAN
INFÖR 2030!

Vad är det vi strävar efter för att kunna uppfylla Signes drömmar och livsmål? 
Och hur närmar vi oss målet om en fossilfri fordonsflotta 2030? Vad behöver 
vi som plats/län/region göra? Hur kan vi underlätta Signes vardag på ett håll-
bart sätt? Förändrad kollektivtrafik? Ska vi starta en högskola? Finns det små 
förändringar att börja med? Tillsammans behöver vi nu beskriva de tre 
viktigaste sakerna för oss att sträva efter:

TIPS: Ta hjälp av rapporten och/eller kort 5.

Dags för nytt uppdrag!      26

1

2

3

  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 48 min från att ni startade



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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2030

UR VÅRT  
PERSPEKTIV



2030

KOMMER NI IHÅG 
SIGNES DRÖMMAR?

Signe är oerhört viktig för oss och platsen vi lever på. För hon är framtiden. 
Genom sina drömmar, önskningar och mål så är det hon som leder oss 
framåt mot 2030 och bortanför. 

Därför behöver någon av oss i gruppen under resten av workshopen se till 
att vi minns vad hon säger till oss. Vi kan kalla den personen “drömpolisen”. 
Var extra uppmärksam på korten där det sker förändringar och när ni ska ta 
beslut!

För att göra det lättare att sia om 2030 ska vi nu också titta närmare på fyra 
tänkbara scenarion för vår plats, Signes framtid och vilka beslut vi behöver 
ta framöver.

Gå vidare scenarierna som börjar på kort      6

 26

VEm blIr Vår

DrömpOlIs?



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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FYRA
SCENARIER
INFÖR 2030



 6

FYRA MINDSETS
Hur kan det gå till när vi i Green Drive Region ställer om för en fossilfri  
fordonsflotta år 2030? 

Följande fyra scenarier beskriver fyra möjliga vägval och mindsets som gör 
att vi kan navigera oss fram till år 2030 tillsammans.

Scenario 1 kan ses som ett ”business-as-usual”-scenario, medan scenario 2 
och 3 beskriver skillnaderna mellan att ”bara” byta till fossiloberoende bilar och 
att därtill lägga ett aktiv arbete för minskad trafikvolym. Scenario 4 bygger å sin 
sida på ett stort individuellt ansvarstagande i form av ändrade resvanor. 

De fyra scenarierna ska vi under resans gång diskutera utifrån vår plats och 
våra möjligheter. Det kan ju t ex vara så att den faktiska utvecklingen hamnar 
någonstans i mitten av dem.

Alla fyra scenarier finns beskrivna i rapporten. Läs mer om dem där, som 
inspiration för de beslut ni vill fatta för att komma vidare i spelet.

Gå vidare till kort      7



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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SCENARIO 1

VI GÖR INGET  
SÄRSKILT



 7

SCENARIO 1 

BUSINESS-AS-USUAL!
Vi förlitar oss på reduktionsplikten* och fortsätter att köpa fossiloberoende 
fordon i ungefär samma utsträckning som idag. Trafikvolymen ökar med 35 
procent över perioden, till följd av ökande befolkning och ekonomisk tillväxt. 
Inga särskilda åtgärder görs för att öka andelen fossiloberoende bilar eller för 
att dämpa trafikökningen.

 
 
*Gradvis ökande inblandning av förnybara bränslen i bensin och diesel med en målsättning om att 

detta innebär minskade utsläpp med 40 procent

Gå vidare till kort      8



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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SCENARIO 2

VI BYTER  
BILAR



 8

SCENARIO 2

VI BYTER BILAR!

Reduktionsplikten* gör nytta bland de fossildrivna bilar som finns i regionen 
sen förut. För alla nyare bilar saknar den betydelse, eftersom alla nya bilköp 
sker inom utbudet av fossiloberoende bilar. Trafikvolymen ökar med 35 pro-
cent över perioden, till följd av ökande befolkning och ekonomisk tillväxt. Inga 
särskilda åtgärder görs för att dämpa trafikökningen.

*Gradvis ökande inblandning av förnybara bränslen i bensin och diesel med en målsättning om 
att detta innebär minskade utsläpp med 40 procent

Gå vidare till kort      9



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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SCENARIO 3

VI BYTER  
BILAR OCH MINSKAR  

RESEBEHOVEN



SCENARIO 3 

VI BYTER  
BILAR OCH MINSKAR  

RESEBEHOVEN!
Reduktionsplikten* gör nytta bland de fossildrivna bilar som finns i regionen 
sen förut. För alla nyare bilar saknar den betydelse, eftersom alla nya bilköp 
sker inom utbudet av fossiloberoende bilar. Genom en aktiv samhällsplanering 
som prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik, en målstyrd infrastrukturplanering 
och ett växande intresse för bildelning begränsas ökningen av trafikvolymen 
från dagens 2,4 % till 1,4 % per år. De självkörande bilar som börjat synas i 
trafiken används uteslutande som komplement till kollektivtrafiken och ägs av 
särskilda mobilitetsföretag.

*Gradvis ökande inblandning av förnybara bränslen i bensin och diesel med en målsättning om 
att detta innebär minskade utsläpp med 40 procent

Gå vidare till kort      10

 9



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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SCENARIO 4

VAR OCH EN
KÖR MINDRE

  TIDS-chefen:  

Detta kort borde vara avklarat inom 
ca 53 min från att ni startade



SCENARIO 4 

VI KÖR ALLA  
MINDRE BIL!

Reduktionsplikten* gör sin nytta i de bilar som går på fossila bränslen. Den 
spelar dock en underordnad roll i detta scenario, precis som frågan om hur 
snabbt fordonsflottan ändrar sammansättning till mer fossiloberoende bilar. 
Inte heller spelar samhällsplaneringen någon avgörande roll. Här har istället 
regionens enskilda individer tagit kommandot och på eget bevåg gått in för 
att minska sin trafikvolymen med 2 % per år. 

*Gradvis ökande inblandning av förnybara bränslen i bensin och diesel med en målsättning om 

att detta innebär minskade utsläpp med 40 procent 

Gå vidare till kort      

 10

11

  TIDS-chefen:  

Detta kort borde vara avklarat inom ca 53 min från att ni startade



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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VILKET  
SCENARIO ÄR  
MEST TROLIGT  

JUST NU?
  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara avklarat inom  
ca 55 minuter  från att ni startade



VÅR PLATS OCH DE
FYRA SCENARIERNA

Vad tror vi om scenarierna utifrån vad vi vet om vår plats just nu, 2018?

Här under ska vi rita in Scenario 1, 2, 3 & 4 som siffror på linjen utefter vad som 
vi tror är mest/minst troligt på vår plats just nu:

Minst troligt        Mest troligt

Dags att resa till vårt framtida 2022 på kort      17

 11

  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara  avklarat inom  

ca 55 minuter  från att ni startade.



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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20222022



2022
2020 är bara fyra år bort. Många saker har hunnit förändras och det är 
valår. Saker som kanske till och med förändrat vår plats eller är på väg att 
förändra den? Regeringsskiften? Miljöregleringar - nationellt och globalt? 
Handelsrestriktioner?

Vissa saker vet vi ska hända, vissa kan vi misstänka ska hända och 
andra är helt enkelt riktiga överraskningar.

Gå vidare till kort      18

 17
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  TIDS-chefen: 
Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 59 min från att ni startade

2022

SIGNE 22 ÅR



2022

LIVET SOM VUXEN!
Några år efter gymnasiet har Signe verkligen gett sig ut på livsresan som 
vuxen - som 22-åring. Hur är hennes tillvaro på vår plats 2022? Hon har 
dessutom precis blivit head huntad till en praktikplats, för att arbetsgivar-
na sedan länge bevakat henne och hennes engagemang. En praktikplats 
som hon drömt om sedan länge. 

Det här gör Signe på dagarna nu och såhär bor hon:

Så här beskriver vi hennes drömmars praktikplats:

Så här reser hon till nya arbetsplatsen:

  Och nu börjar det att hända saker! 
  Gå vidare till kort      

 18

  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara  avklarat inom  

ca 59 minuter  från att ni startade.

19



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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2022 

NÅGOT  
HÄNDER!



2022

OJ! KOLLA HÄR!
Vår värld är alltid i en konstant förändring. Både i det stora och det lilla. Vissa 
förändringar sker på grund av yttre påverkan och vissa måste komma från 
oss själva.

Nu ska vi slå tärningen och slumpa fram en oväntad förändring och diskutera 
den utifrån de fyra scenarierna och hur det påverkar vår plats, oss med-
borgare och inte minst Signes drömmar och vardag. 

 Alla förbränningsmotorer förbjuds.

 Turismen ökar till rekordnivåer och sommarköandet blir olidligt i värmen.

 En eftergymnasial utbildning startas upp med “grön” inriktning.  
 Huserar 900 studenter årligen, vilka nu behöver bostäder och bra  
 transportalternativ då era plats byggnader är utspridda över stor yta.

 Ett statligt beslut fattas: Laddningsstationer måste finnas på varje all 
 män parkering.

 Stadens största arbetsgivare flyttar. 900 arbetstillfällen försvinner  
 inom 1 år och bostadsförsäljningen går i taket.

 Regeringsskifte. Lagkrav: Varje län måste producera fossilfritt bränsle 
 (sänka kostnaderna för bränslet, för att motivera fler att köpa fossil- 
 fria fordon).

Några förändringar vi vill driva? Gå vidare till kort      20

 19

Vad tycker 
signe om 
det här?
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2022

DET BEHÖVS  
BESLUT!

  TIDS-chefen: 
Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:02 h från att ni startade



 20

2022

ÄNDRADE  
FÖRUTSÄTTNINGAR = 

FÖRÄNDRING
Våra förutsättningar har nu ändrats och det innebär att vi också behöver 
förändras för att anpassa oss till den nya tillvaron. Vilka beslut behöver vi ta 
för att göra denna anpassning?

Gå vidare till kort      21

1

2

3

4

  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara  avklarat inom  

ca 1:02 H från att ni startade.



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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2022

DET ÄR DE SMÅ  
SAKERNA SOM GER 

HELHETEN
  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara avklarat inom  
ca 1:03 H från att ni startade



  21

2022

VILL VI VARA  
FÖRKLOKA ELLER 

REAKTIVA?
Vi har nu rest fyra år framåt i tiden. Vilket scenario ser vi som mest troligt på 
vår plats nu? Vikta dem mot varandra på linjen nedan om vilket som är mest, 
respektive minst troligt.

Och bara för att vi kan, så vill vi testa att vara förkloka: Finns det något litet 
som vi kunde ha gjort 2018 för att bädda inför den nya förutsättning vi nyss 
slumpade fram? Skriv på raderna nedan.

Minst troligt        Mest troligt

2018

Dags att åka vidare i tidskapseln mot 2030!     27

  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:03 H från att ni startade



Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!
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2030

NÅGOT
HÄNDER!



2030

DET HÄNDER  
MER SAKER!

Dags att slå tärningen igen och se vad vad vi får hjälp med, eller mot-
stånd av, i resan mot 2030!

 En innovatör slår sig ner i staden och startar ett företag som  
 revolutionerar bränslebranschen (trärestbaserad metanol). 1000 nya  
 arbetstillfällen tillkommer och transportbehoven ökar kraftigt.

 Självkörande bilar gör att fler väljer att köpa vägtransporter på vår 
  plats. Resebehovet ökar kraftigt och vägarna slits 50% mer än tidigare. 

 Klimatförändringarna når oss: Snöstormar gör att busstrafiken  
 stannar. Kollektivtrafikanter sviker trots att bilköande är alternativet.

 En temapark ska byggas, vilket i så fall ger 200 nya arbetstillfällen &  
 uppretade invånare (pga uteblivet grönområde). 

 Vi vinner pris för att vi nått målet:Fossilfri fordonsflotta 2030 och ses  
 som en förebild i Europa. Vad ska vi titta på härnäst för att bibehålla  
 rollen som gröna/innovativa/kloka och stärla vårt internationella var - 
 umärke?

 Stadskärnans handel har dött ut pga e-handel. Vad ska vi göra med 
 centrum för att det ändå ska vara en mötesplats?

Dags att fatta lite beslut igen!     28

 27

Vad tycker 
signe om 
det här?



 28

2030

DET BEHÖVS  
BESLUT!

Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!

  TIDS-chefen: 
Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:07 H från att ni startade



 28

2030

ÄNDRADE  
FÖRUTSÄTTNINGAR = 

FÖRÄNDRING
Våra förutsättningar har nu ändrats och det innebär att vi också behöver 
förändras för att anpassa oss till den nya tillvaron. Vilka beslut behöver vi ta 
för att göra denna anpassning?

 Vilka förändringar hade vi velat göra tidigare
 och hur ser vår situation ut på vår plats nu, 2030?     

1

2

3

4

29

  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:07 H från att ni startade



 29

2030

DET ÄR DE SMÅ  
SAKERNA SOM GER 

HELHETEN

Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!

  TIDS-chefen: 
Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:10 H från att ni startade
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2030

VILL VI VARA  
FÖRKLOKA ELLER 

REAKTIVA?
Vi har nu rest tolv år framåt i tiden. Vilket scenario ser vi som mest troligt på 
vår plats nu? Vikta dem mot varandra på linjen nedan om vilket som är mest, 
respektive minst troligt.

Och bara för att vi kan, så vill vi testa att vara förkloka: Finns det något litet 
som vi kunde ha gjort 2018, för att bädda inför den nya förutsättning vi nyss 
slumpade fram? Skriv på linjerna nedan.

Minst troligt        Mest troligt

2018

Gå vidare till kort      12

  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:10 H från att ni startade



 12

Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!

20062006



2006
 
 
Nog minns vi 2006? OS i Turin med stora norska och svenska framgångar. 
Finska Lordi vinner Eurovision Song Contest och Pluto upphör att vara en 
riktig planet.

Känns som evigheter sedan, inte sant? Men det är bara tolv år. Så det säger 
en hel del om vad vi faktiskt kan hinna med på en så kort tid.

I vår workshop har vi den fantastiska möjligheten att också vrida tiden tillbaka 
för att fundera på vad vi hade kunnat börja förbereda redan då, genom att 
vara lite förkloka.

Gå vidare till kort      13

 12



 13

2030

SIGNE 6 ÅR

Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!

  TIDS-chefen: 
Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:13 h från att ni startade



2006

FANTASIER
OCH DRÖMMAR.

2006 är Signe sex år gammal och har just sovit i tält ute i naturen för första 
gången. Bäst av allt tyckte hon nog ändå soluppgången var när den precis 
nådde över trädtopparna utanför tältöppningen.

Nu har vi chansen att beskriva hur Signe var redan 2006 och kanske hitta 
fröna till den hon kommer att bli 2030.

Vad älskar lilla Signe att göra på fritiden?

Vilken är hennes favoriträtt?

Om hon fick ändra något i världen, vad vore det?

Låt oss nu vara lite förkloka med hjälp av vår tidsmaskin!      

 13

  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:13 H från att ni startade

35



30

2030

LÅT OSS VARA  
LITE FÖRKLOKA!

Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!

  TIDS-chefen: 
Detta kort borde vara avklarat inom  

   ca 1:16 H från att ni startade



OM VI HADE  
HAFT EN TIDSMASKIN, 
VILKA BESLUT HADE  

VI TAGIT?
Nu när vi tagit oss fram och tillbaka genom åren, som leder fram till 2030, 
ser vi då att vi hade kunnat vara ännu lite mer förkloka längs vägen? Klart vi 
gör! Så vilka är de viktigaste besluten vi skulle ha kunnat ta med facit i hand?

Vårt bästa förkloka beslut 2018:

Vårt bästa förkloka beslut 2022:

Vårt bästa förkloka beslut 2025 - 2029:

Gå vidare till kort      31

 30
Vad skulle 
signe om 
ha velat?

  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara avklarat inom  

   ca 1:16 H från att ni startade



31

KAN VI
VERKLIGEN VARA 

FÖRKLOKA?
 

Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!



 31

2018

ÄR DET LÄTTARE 
SAGT ÄN GJORT?

Nu har vi tillsammans färdats fram och tillbaka från 2006 till 2030 och åter 
till 2018. Vi har gått från att vara efterkloka och reaktiva till att vara förkloka  
längs resan tillsammans med Signe.

Det är lätt att hävda att vi kan vara förkloka när vi har facit i hand. Det stämmer. 
Men kloka kan vi i alla fall vara. Och med det menas att vi kan bädda inför 
den/de framtidsscenarier vi tror är mest troliga om vi bara får rätt verktyg för 
att klara det! 

Häng med i summeringen av resan på resterande kort, så ska ni se att det 
finns massor av OCH kvar att upptäcka och att få användning av!

Gå vidare till kort      32



32

SKA VI GÖRA  
OSS SJÄLVA EN 

TJÄNST?
 

Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!

  TIDS-chefen: 
Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:21 H från att ni startade



 32

2018

SKA VI TESTA  
ATT VARA KLOKA 

INFÖR 2030?
Vad tror vi om scenarierna utifrån vad vi vet om vår plats just nu, 2018, 
och efter den långa resa vi idag gjort tillsammans? Fortfarande lika? Här 
under ska vi rita in Scenario 1, 2, 3 & 4 som siffror på linjen utefter vad som 
vi tror är mest/minst troligt på vår plats just nu:

Minst troligt        Mest troligt

TIPS: Några insikter vi fått på resan i vår tidskapsel som fått oss att byta 

uppfattning? Se  t ex. vilka beslut ni hade velat ta på kort 30.

Gå vidare till kort      33

  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:21 h från att ni startade



33

VÅRA  
FOTSPÅR

 
Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!

  TIDS-chefen: 
Detta kort borde vara avklarat inom 

 ca 1:25 Hfrån att ni startade



EN ÅTERBLICK 
 
Dags för en nostalgisk och futurisk tripp genom Signes liv!

Tillbaka till “...låtom oss fröjdas i ungdomens vår...”, till början av Signes kar-
riär och sedan till framtiden där hon kanske väljer att bilda familj, köpa hus 
etc Vi färdas med hjälp av spelets tidskapsel fram och tillbaka och plockar 
upp kort 20 och 28. 

Känns de igen? Detta är de beslut vi tagit reaktivt på plötsligt ändrade förutsät-
tningar. Sånt som man gör för att anpassa sig vid oförutsedda händelser!

Vi fortsätter resonerandet...     34

 33

  TIDS-chefen:

Detta kort borde vara avklarat inom 

 ca 1:25 H från att ni startade



34

VÅR  
TIDSMASKIN

 
Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!

  TIDS-chefen: 
Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:29 H från att ni startade



EN ÅTERBLICK
Vi sätter oss i tidsmaskinen och letar efter fler kort längs vår resa!

Känns kort 21, 29 och 30 igen? 

Till skillnad från korten vi plockade upp nyss, de reaktiva besluten, så har de här 
en något annorlunda karaktär. Det är de små förändringar som vi “önskade” att 
vi hade gjort tidigare. Det är de beslut vi hade velat ta om vi hade haft ett 
facit - våra förkloka beslut. Ett drömscenario som sällan händer i verkliga 
livet, tyvärr.

Så om vi inte har ett facit, men ändå skulle vilja vara åtminstone kloka; kan 
vi då komma på något sätt där man skulle kunna minska sannolikheten för 
att vi ska behöva ta reaktiva beslut? Nämn några saker som skulle kunna 
hjälpa oss alla att bli mer förberedda på förändring:

Gå vidare till kort      35

 34

 TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:29 H från att ni startade



35

IGÅR, IDAG,  
IMORGON

 
Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!

  TIDS-chefen: 
Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:33 H från att ni startade



DET ÄR INTE BARA 
MÅLET, UTAN OCKSÅ 

RESAN SOM HAR  
BETYDELSE

Vi har nu konstaterat att det är oerhört svårt att sia om framtiden och att 
släcka bränder i stunden. Speciellt som beslutsfattare där många invånare, 
många Signe, blir påverkade av minsta förändring och under lång tid efteråt. 
Men vi har ändå lärt av varandra och förhoppningsvis börjat tänka i nya hjul-
spår idag.

Kan ni nämna några verktyg/lärdomar/insikter som ni känner att ni kan 
ta med er från den här workshopen efter idag?

Gå vidare till kort      36

 35

  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:33 H från att ni startade



36

“VÅRT  
JUST NU”

 
Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!

  TIDS-chefen: 
Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:38 H från att ni startade



VAD GÖR VI MED  
VÅR KLOKHET NU?

Med scenariorna från rapporten och med insikten om att vi måste fatta kloka 
beslut i tid på grund av att vi i allt högre grad påverkas av globala beslut och 
en hel värld satt i massiv förändring, hoppas vi att vi alla nu ska ha hittat ett 
mindset och några små verktyg som kan hjälpa er framåt. Som kan hjälpa 
“vårt just nu” att förbereda sig för en framtid fylld av förändring och där “rätt” 
information kan köpa tid för klokare beslut. 

För att bli mindre reaktiva och mer kloka skulle vi med det här kortet 
vilja att ni diskuterar hur ni hittar information, verktyg, inspiration och 
idéer, inom er grupp, som gör att ni kan ta er vidare i just er samhälle 
(där ni lever och verkar dagligen)?

Dags att så frön inför verklighetens 2030     37

 36

  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:38 H från att ni startade



37

TRE  
KLOKHETER

 Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!

  TIDS-chefen: 
Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:44 H från att ni startade



2018

SIGNES ÖNSKAN
Kan vi besluta om fyra kloka saker för vår plats och som vi kan börja 
med redan idag, som kan så fröet för att hjälpa mig, min familj, mina vänner 
och mina barn att få fortsätta uppleva våra drömma på vår plats i världen?

TIPS: Något vi kan bygga vidare på från kort 15  -  våra tre stora möjligheter - för 
vår plats?

Gå vidare till kort      38

1

2

3

4

 37

Vad skulle 
signe om 
ha velat?  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:44 H från att ni startade



38

SHARING
IS

CARING!

Vänd på kortet och läs upp texten för gruppen!

  TIDS-chefen: 
Ni har 2 min på er att förbereda er del  

(kort avklarat efter ca 1:50 H)



 38

DAGS ATT DELA  
& INSPIRERAS!

Hej! 

Signe här! Tack för att ni hjälper till att uppfylla mina drömmar! 

Och tack för att ni tagit hand om mig och alla medborgare under den här 
24-årsperioden. Utan ert engagemang så når vi inte en framtid där vi har 
förändrat vår påverkan på miljön åt rätt håll och samtidigt skapat helt nya 
möjligheter för alla oss som bor på den här platsen.

Båda dessa saker är otroligt viktiga för mig. För jag väljer att bo just här, på 
världens bästa plats, tillsammans med er.

Ta nu med er kort 37, min önskan, och presentera den inför alla work-
shopdeltagare, för att vi ska inspirera och hjälpa varandra.

Nu åker vi mot 2030! Tillsammans!

Hälsningar,
Er Signe

  TIDS-chefen: 

Detta kort borde vara avklarat inom  

ca 1:50 H från att ni startade


