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“Morgondagen är inte 
densamma som gårdagen. 
Den är ny och formas av 

oss. Vi upptäcker den inte, Vi 
skapar den” 

Gaston Berger, Filosof
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“Din uppgift är inte att 
förutse framtiden, det är 

att möjliggöra den” 
Antoine de Saint-

Exupery (Fransk pilot 
och författare till ‘Den lilla 

prinsen’, 1900-1944)
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REDAKTIONEN
Vi behöver din vision för att inspirera till en hållbar framtid

Tack för att du vill delta i den nationella medborgar 
workshopen i CIMULACT projektet! Du är en av 
1000 medborgare från hela Europa som har blivit 
särskilt utvald för att berätta om dina visioner för en 
önskvärd framtid. Vi i CIMULACT-teamet är väldigt 
glada att du vill dela med dig av dina förhoppningar, 
drömmar och rädslor angående framtiden.

CIMULACT projektet handlar om att inkludera flera 
olika aktörer i utformningen av EU:s forskning och 
innovationsagenda. Visionerna från workshopen 
kommer också att användas för att utveckla och 
formulera Sveriges nationella forskningsagenda. 
Genom att fråga medborgare i europeiska länder 
vad deras visioner för framtiden innefattar, 
kommer beslutsfattare i EU att få en uppfattning 
om vad europeiska medborgare anser är viktigt 
i en önskvärd framtid. Genom CIMULACT vill 
EU se till att forskning och innovation utgår från 
verkliga behov och idéer, och fokuserar på områden 
som medborgare i Europa anser är viktiga inför 
framtiden. Det är du kommer in. Vi vill veta vad du 
tänker kring framtiden. Hur skulle du vilja att den 
ser ut? Vad har du för förhoppningar för din egen 
framtid, för dina vänner och familj och samhället i 
stort? Genom att delta på workshopen och berätta 
om dina visioner kan du vara med och hjälpa oss 
med att skapa förutsättningarna för att en dag nå dit.

Du behöver inte ha någon särskild kunskap för att 

vara med och påverka EU:s forskningsagenda. I EU 
finns det redan mängder med exporter inom olika 
områden som arbetar med att se till att agendan 
är vetenskapligt uppdaterad. Men det finns också 
ett behov av att säkerställa att EU:s övergripande 
forskningsstrategier fokuserar på områden som 
är relevanta för vanliga medborgare. Workshopen 
som du ska delta på är en metod för EU och 
europeiska kommissionen att göra EU:s politik mer 
inkluderande och demokratisk. 

Med denna tidningen hoppas vi kunna ge dig ett 
litet hum om vad en vision är, hur man kan tänka på 
framtiden, samt inspirera dig till att formulera dina 
egna drömmar, förhoppningar och önskningar för en 
hållbar framtid. 

Vi ser fram emot att lära oss av dina visioner! 

Bästa hälsningar,
CIMULACT teamet

“I strävan efter att uppnå sina mål, 
kan det ibland verka som om att du är 
på väg i helt fel riktining. Men tveka 

inte, kanske är det just där du behöver 
vara. Om du alltid försöker hålla fast 

vid det förflutna, kommer du att vissna.
Gertrud Stein (Amerikansk författare, 

1874-1946)



Har du 
någonsin 
funderat 

över...



Vad människor 
kommer att prata om 

2050?

Hur din hemstad 
kommer att se ut 

om 30 år?

Vad frihet och 
säkerhet kommer 
innbära i Europa 

2050?

Hur människor 
kommer att resa 

2050?

Hur samhället 
kommer 

att hantera 
naturkatastrofer 

2050?



VI STÅR INFÖR STORA 
UTMANINGAR

Det moderna samhället står inför flera stora utmaningar, 
allt från hur den åldrande befolkningen ska hålla sig 
frisk till klimatförändringar, säker tillgång på energi och 
människors frihet, för att bara nämna några få. Flera av 
dessa utmaningar är globala, och de tar inte hänsyn till 
gränser mellan länder, olika vetenskaper eller juridiska 
ansvarsområden. För att försöka hitta lösningar på 
dessa kommande problem kommer EU att investera 
80 miljarder euro fram till 2020. Pengarna kommer att 
användas till forskning inom prioriterade områden, och 
investeras i projekt som främjar en hållbar utveckling 
och skapar jobb och tillväxt. 

Men hur ser folk i Europa på sin framtid idag? Vilka 
utmaningar står de inför? Är det mycket som har 
förändrats under deras livstid? Och vad oroar de sig för?

“Jag jobbar som sjuksköterska, och jag älskar verkligen 
mitt jobb. En sak som har ändrats på sjukhuset där jag 
jobbar är att det blir allt fler äldre patienter som behöver 
stanna på sjukhuset ganska länge, och allt för ofta utan 
att någon kommer och besöker dem. Som sjuksköterska 
känner jag att de här personerna inte bara behöver vård, 
de behöver sällskap också. Det känns verkligen i hjärtat 
att tänka på hur ensamma de måste känna sig, och om 
ingen besöker dem när de ligger på sjukhuset, hur har 
dem det då hemma? En annan sak som oroar mig är att 
det alltid verkar som om att sjukhuset inte har tillräckligt 
med resurser för att ge människor rätt behandling. Det 
finns inte tillräckligt med tid och pengar. Detta gör att 
det är många sjuksköterskor och läkare som slutar, och 
söker sig till sjukhus i andra länder, där de får bättre 
betalt och mer resurser att faktiskt hjälpa sina patienter.”

‘‘
Pascal

Man, 35

“Som du ser har jag ett nyfött barn, och än så länge 
får jag föräldrapenning, vilket är bra för när min 
dotter föddes hade jag varit arbetslös i nästan ett år. 
Det kommer att bli svårt för mig som ensamstående 
mamma att få ett jobb, och då har jag ändå en YH-
utbildning och lite arbetslivserfarenhet. Jag oroar 
mig för hur människor i min situation, och kanske 
ännu värre, de som är sjuka ska kunna få ett jobb så 
att de kan försörja sig själva. Jag oroar mig också 
för hur jag ska kunna hjälpa min dotter att välja en 
bra utbildning som gör det enklare för henne att få 
ett jobb i framtiden.”

‘‘
Sylvia
Kvinna, 24

“Är ni verkligen intresserade av vad en taxichaufför 
tycker? Då så, jag har ju ett jobb som jag gillar, och det 
är viktigt. Jag är mer eller mindre min egen chef och 
får köra en fin bil. Ibland kan det vara lite tröttsamt att 
köra runt människor hela dagarna och nätterna, men 
så illa är det inte. Om det är något som förändrats för 
taxichaufförer? Ja, till exempel finns det fler elektriska 
bilar nu. En av mina kollegor har redan bytt ut sin 
gamla. Jag skulle också kunna tänka mig att göra det, 
för att se om det fungerar bra. Förr i tiden var det 
väldigt hög status att ha en snygg bil och att åka bil, 
och det är väl fortfarande, men man märker av lite nya 
trender nu, exempelvis att fler vill dela bil med andra, 
och många väljer helt bort bilen och tar cykeln istället. 
Det finns ju också nya taxi-appar, där vem som helst 
kan använda sin egen bil som taxi.  Jag tycker att det 
är lite oroande, för nu när jag är så gammal hade jag 
räknat med att jag skulle kunna försörja mig med detta 
jobbet några år till, och kunna spara ihop till pensionen. 
Men med tanke på bensinpriserna, höjda skatter och 
annat så vet jag inte…

‘‘
Göran

Man, 62



“Jag är utbildad arkitekt. Men jag kan inte påstå att jobbet som arkitekt 
är vad jag föreställde mig när jag utbildade mig för tjugo år sedan. Jag 
trodde att jag skulle spendera arbetsdagarna med att designa bekväma 
och unika hem till människor, och så var det till en början, men idag 
har mycket förändrats. Det har skett en gradvis förändring, både på 
grund av den ekonomiska krisen, men också för att fler människor är 
medvetna om energiåtgång och att det går att spara på både pengar 
och miljö. Efter ett tag fick jag allt färre renodlade designuppdrag, 
och jag behövde lära mig nya saker för att få jobb, exempelvis hur 
man designar klimatsmart och energieffektivt, men också hur vi kan 
återanvända material när vi bygger om och renoverar. Nu har jag 
börjat förstå hur mycket resurser vi faktiskt kan spara och återanvända, 
men det är också en stor del som handlar om människors vanor. 
Jag tror att det kommer att bli väldigt svårt för människor att ställa 
om, vilket kommer att krävas om vi ska lyckas hantera kommande 
klimatförändringar och oljekrisen. Den största utmaningen tror jag 
dock våra politiker står inför, hur ska alla länder och alla olika partier 
kunna samarbeta för en lösning?”

‘‘
Anna
Kvinna 45

Ian Kirk från Broadstone, Dorset, England - Happiness is a stick and a puddle!



“Det är mycket i dagens samhälle som oroar mig faktiskt. 
Jag jobbade som lärare på en grundskola där jag bor, 
för ett antal år sedan var skolan tvungen att lägga ner på 
grund av att det var för få elever. Kommunen tyckte att 
det var onödigt att driva en skola i en så pass liten ort, 
så när skolan stängde började jag engagera mig politiskt 
i kommunen. Flera av mina vänner uppmuntrade mig 
till att kandidera till kommunfullmäktige, så det gjorde 
jag och otroligt nog blev jag invald i kommunstyrelsen. 
Vår största utmaning idag i en liten kommun är att 
framförallt unga människor inte ser någon framtid i 
mindre samhällen, de flesta väljer att flytta in till någon 
större stad i närheten. Att göra landsbygden mer attraktiv 
och levande är en stor utmaning för många av Sveriges 
kommuner...” 

“I ärlighetens namn så oroar jag mig inte så mycket 
nu för tiden… Jag är nöjd med mitt liv. Jag har ett 
spännande jobb på ett internationellt IT-företag. Jag 
reser mycket i jobbet och träffar intressanta människor 
från olika länder och jag tycker att jag tjänar tillräckligt 
för att ha det gott ställt. Mitt jobb känns viktigt också, 
vi jobbar med att göra sociala medier mer lättillgängligt 
för olika användare. Vi designar även mjukvara för 
”smarta hem” och andra typer av smarta lösningar. Jag 
är medveten om att det är många som är oroade över 
dataintrång, personlig säkerhet och energiåtgången för 
att driva alla nya högteknologiska apparater, och att 
vi människor kanske spenderar mer tid i den virtuella 
världen än i den verkliga världen. Men jag tror att det 
finns en stor potential för teknologiska framsteg och 
innovationer. Jag tror att vi kommer att kunna lösa 
många av framtidens problem med hjälp av kreativa 
teknologiska lösningar.”

“Jag brukar gå ut och fiska med min farfar, det är 
jättekul. När vi fiskar brukar farfar berätta lite olika 
historier om hur annorlunda allting var när han var 
ung. Han har berättat att det fanns massor med fisk! 
Och också flera olika sorters fisk, de brukade tävla 
om vem som kunde få upp flest olika sorters fiskar 
på en dag. Jag önskar att de fiskarna fortfarande 
fanns kvar i sjön, nu får vi mest upp samma sort 
hela dagen. Jag undrar varför alla de andra fiskarna 
är borta, och när jag frågar farfar så verkar det inte 
som om att han riktigt vet varför. I framtiden vill jag 
kanske jobba med att skydda fiskarna, och kanske 
släppa tillbaka flera fiskar så att de kan leva i sjön 
igen”

‘‘
Elise

Kvinna, 48

‘‘
Simon

Pojke, 13

‘‘
Sawen
Kvinna, 31

“Jag är bonde och biodlare, det har jag varit hela livet. 
Nu sysslar jag med ekologiskt jordbruk, men det har 
jag inte alltid gjort: När jag ärvde gården från mina 
föräldrar använde jag både bekämpningsmedel och 
kemiskt gödsel. Det var inte någon som ifrågasatte det 
på den tiden, det var bara så det var. Men för några år 
sedan började folk oroa sig över om grönsakerna var 
besprutade och hur det påverkar hälsan och miljön. För 
att kunna fortsätta som jordbrukare var jag tvungen 
att göra något annorlunda. Jag bestämde mig för att 
ta reda på mer, därför utbildade jag mig genom att 
läsa och gå på kurser, till slut bestämde jag mig för 
att försöka konvertera till ekologisk odling. För några 
år sedan hjälpte jag till att starta upp ett nätverk av 
bönder, där vi varje vecka levererar färska grönsaker 
och gårdsprodukter till folk som bor inne i stan. Idag 
finns det en stor efterfrågan på den typen av varor och 
vår verksamhet är ganska framgångsrik. Något som 
verkligen gör mig glad är att min dotter har sagt att hon 
så småningom vill hjälpa till med gården och kanske ta 

‘‘
Robert

Man, 57

över verksamheten en dag. Jag hoppas att jag ska kunna 
hjälpa henne att hantera nya utmaningar, exempelvis 
ändrade klimatförhållande, mer regn och varmare vintrar, 
men också nya sjukdomar och parasiter som försämrar 
skörden av både grödor och honung. Min önskan är så 
klart att mina barnbarn också ska kunna leva och försörja 
sig på gården…”



EN FRAMTIDSVISION
 

Alla undrar vad som kommer hända i framtiden
 
Alla människor funderar nog ibland på vad som kommer att 
hända i framtiden, både för oss på ett personligt plan, men 
kanske också hur det kommer att se ut i världen. Hur kommer 
framtiden se ut för människan? Hur kommer det vara att leva på 
jorden om 50 år? Vissa vänder sig till horoskop, och andra till 
vetenskapen för att få reda på vad som ska hända i framtiden, 
men egentligen är det ingen som kan vara helt säker. Även om 
vi inte vet exakt vad som kommer hända i framtiden, kan varje 
människa tänka på framtiden och skapa en egen vision för hur 
den önskar att framtiden skulle se ut. 

Att reflektera kring vilken framtiden och formulera visioner är 
väldigt viktigt. Det är viktigt för att vi ska kunna diskutera hur 
vi kan nå dit, och vad vi kan göra idag för att lägga grunden till 
och skapa den framtid vi vill ha. 

På workshopen vill vi att du försöker tänka stort, “utanför 
boxen”, och försöka använda din fantasi för att översätta 
både dina rädslor och förhoppningar inför framtiden till en 
vision. Även om du inte tycker att du själv är en kreativ 
person hoppas vi att alla deltagare tillsammans kan lära och 
inspireras av varandras erfarenheter och idéer i skapandet av 
framtidsvisioner. En vision är inte en spådom och innebär inte 
att ni ska förutse framtiden. En vision är mer en beskrivning 
av hur ni skulle vilja att framtiden ser ut. Det viktiga är att den 
visar en framtid som ni skulle vilja leva i, och som ni önskar 
att framtida generationer fick möjlighet att leva i. Visioner kan 
hjälpa oss att förstå att framtiden inte är förutbestämd, utan 
snarare något som vi alla skapar tillsammans. 

Sikta mot stjärnorna

År 1962 provspelade Beatles för Decca records för att få 
ett skivkontrakt. Bolaget avvisade Beatels eftersom att 
”gitarrgrupper är inte hippt, modernt etc.” och ”Beatles kommer 
inte att ha någon ljus framtid inom musikbranschen.” Som vi 
alla kanske vet kunde de inte haft mer fel. 

När du tänker på en önskvärd framtid, tänk stort! Det kan 
vara svårt, men försök att inte begränsa dig själv. Det är ingen  
mening att försöka förutspå framtiden, eller spendera tid med 
att fundera över om dina visioner är möjliga i framtiden. En 
vision behöver inte vara ”rimlig” eller genomförbar med tanke 
på hur det ser ut idag. År 1901 sa Gottlieb Daimler ” Den 
globala efterfrågan på motordrivna fordon kommer aldrig att 
överstiga 1 miljon, helt enkelt på grund av att det inte kommer 
att finnas kvalificerade chaufförer som kan köra fordonen.” Vi 
har ingen aning om hur samhället och teknologin har förändrats 
till 2050. Så var inte rädd för att dina egna visioner kommer att 
vara fel, eller orimliga. Det finns ingen som har alla svar. 

Men om du vågar försöka, kan vi tillsammans skapa något 
fantastiskt. 

I CIMULACT projektet använder vi följande definition av en vision: 

“En vision är en beskrivning eller föreställning av en önskvärd framtid. 
En vision kan baseras på drömmar och förhoppningar, men också på oro 

och rädslor som berör problem eller upplevda hot som vi vill undvika 
i framtiden. På CIMULACT workshopen kommer du tillsammans med 

andra försöka formulera visioner för framtidens samhälle 30 - 40 år 
framåt i tiden.”

 

“Att skapa en vision utan att handla efter den är att 
dagdrömma. Att handla utan en vision blir snabbt till en 

mardröm.” 
- Japanskt ordspråk

“En vision kan liknas vid en fyr som lyser upp snarare 
än begränsar, som visar riktningen snarare än 

slutdestinationen...”
 - James J. Mapes, Futurist

 

“En vision är inte bara en idé om hur någonting skulle 
kunna vara, det är också en uppmaning till våra bättre 

jag, en uppmaning om att skapa något mer.” 
- Rosabeth Moss Kanter, Forskare

“En vision gör att ditt mål blir mer levande, och mer 
verkligt.“

- Warren Bennis, Forskare

“Planera inför framtiden, för 
där kommer du att spendera 

resten av ditt liv.”
Mark Twain

(Författare 1835 - 1910)

Vad är en vision?



Har du 
Någon gång 

frågat dig 
själv...



Vad skulle din 
favoritmat vara 

2050?

Hur kan vanliga 
människor påverka 

politiskt 2050?

Vilka resurser 
kommer att vara 
värdefulla, och 

vilka kommer att 
vara slut 2050?

Vad hoppas 
du att framtida 

generationer får 
uppleva 2050?

Vad kommer 
jämlikhet att 

innebära 2050?



VAD ÄR DINA TANKAR OM 
FRAMTIDEN?

Varje individ har ett personligt perspektiv och unika idéer om vad som väntar samhället i 

framtiden. 

“Städer kommer att vara 
annorlunda. Jag tror att folk 

kommer att ta sig runt snabbare 
i staden och bostadsområden 

kommer att se annorlunda ut. Jag 
hoppas att människor kommer att 
ha tid att möta varandra på gatan 

och i parker.”
Pirjo, student

“När jag tänker på framtiden föreställer 
jag mig att den digitala teknologin har gett 

fler människor tillgång till information 
och därför kommer samhället att vara 

mer jämställt, människor på olika platser 
kommer att ha samma möjligheter. Jag tror 
att många enkla vardagsjobb kommer att 
kunna ersättas av teknologiska lösningar, 

men jag hoppas att inte hela mänskligheten 
blir som slavar under teknologin och 

glömmer bort att interagera med 
varandra.”

Katja, Advokat

“Om det skulle gå att besöka 
framtiden, tror jag att allting 
hade sett väldigt annorlunda 

ut. Det hade antagligen 
funnits fler människor, större 

byggnader och mer trafik. 
Samhället hade kanske också 

varit mer rättvist.” 
Kumar, pensionär

“Det är ganska uppenbart att 
vi förbrukar jordens resurser i 
snabbare takt än de förnyas. Vi 

kanske måste se tillbaka i tiden och 
lära oss av de människor vi idag 
kallar ociviliserade. Om vi ser på 
människan som art var vi bättre 
på att leva hållbart i samlar och 

jägarsamhällen.”
Lynx, gymnasielärare

 “Jag tror att vetenskap och 
teknologi har en väldigt viktigt roll 
att spela i framtiden. Vetenskapliga 
framsteg definierar människans liv 

på jorden, och kommer fortsätta 
göra det i framtiden. När en tänker 

på de medicinska framstegen vi 
gjort, och även hur information och 
kommunikation ser ut idag verkar 

ingenting omöjligt...”
Thomas, ekonom

“Cykeln kommer 
definitivt att finnas i 
framtiden. Det är de 
enkla lösningarna 

som överlever.” Paul, 
entreprenör.”

Paul, entrepenör



ATT TÄNKA PÅ FRAMTIDEN SOM 
EN DEMOKRATISK PROCESS

Den romerska filosofen Seneca sa ” Ingen vind är 
gynnsam för den som inte vet mot vilken hamn 
den seglar.» Ibland känns det svårt att föreställa 
sig en framtid som vi faktiskt skulle vilja leva 
i, och vilka vindar vi behöver för att ta oss dit. I 
media porträtteras framtiden ofta som en karikatyr, 
antingen som en värld av teknologiska under där 
alla problem är som bortblåsta eller en dystopisk 
apokalyps (värld i förfall där mänskligheten inte 
längre existerar).

Låt oss se tillbaka i tiden för att bättre kunna förstå 
varför västerländska tolkningar av framtiden ofta 
präglas av dessa krassa stereotyper. I traditionella 
samhällen är det troligt att man föreställde sig att 
framtiden mer eller mindre var en fortsättning på 
nutiden. Men efter den industriella och vetenskapliga 
revolutionen började samhällsutvecklingen ta fart, 
och framtidens samhälle blev allt mer annorlunda 
från gårdagens. Under de senaste två århundraderna 
i Europa har teknologiska framsteg gjort att livet 
för många människor har förändrats drastiskt och 
levnadsstandarden har höjts. På 60-talet började 
man dock ifrågasätta vad som kallas för teknologi-
optimism, eftersom att teknologin långt ifrån hade 
kunnat besanna alla drömmar. Människor inser 
att både ekologiska och sociala problem hotar 
samhället.

60-talet markerar en övergång från en tekno-
optimistisk framtidssyn där allting var möjligt 
till en mer problematisk syn på framtiden. Denna 
fundamentala förändring ledde till att det skapades 
två motsatta attityder och sätt att se på framtiden, 
samt att vi förstod att framtiden är allt för komplex 
för att förutse. Men samtidigt är det mycket fokus 
på att utveckla metoder för att förutspå vissa 

händelse och förändringar så korrekt som möjligt. 
Framtidsstudier och prediktioner baserade på data 
har blivit till en egen disciplin, där experter och 
kunniga har varit de som vet vad som ska hända 
i framtiden. I den närmsta tidens historia har 
framtidspredikationer dominerats av varningar 
angående tillståndet på planeten, främst ur en 
ekologisk synpunkt, men också de så kallade ”stora 
utmaningarna” som inkluderar säkerhet, energi, 
mat och vattenförsörjning i framtiden. Framtiden 
definieras av negativa förväntningar på hur ett 
ohållbart samhälle sakta gör jorden obeboelig. 

Detta är en förenklad genomgång om hur attityder 
inför framtiden har förändrats i västvärlden genom 
historien fram tills idag. Det är ett försök att förklara 
varför vår nuvarande bild av framtiden ofta är en 
kombination av teknologisk optimism och en rädsla 
inför stora globala hot mot vår planet. 

I media används fratiden som ett säljargument, för 
att du ska köpa mer produkter, vara bättre förbered 
och ha tillgång till de senaste prylarna. Men 
samtidigt sprids budskapet om att dagens generation 
är den första på länge som kommer att få det sämre 
ställt än föregående. Framtidsdiskursen är begränsad 
till teknologisk optimism eller oundviklig katastrof. 
Vi anser att debatten kring framtiden är förenklad 
och det saknas olika perspektiv och alternativ. Den 
mer eller mindre allmänna uppfattningen om att det 
endast är experter som har tillräckligt med kunskap 
för att spåna om framtiden gör att ämnet sällan 
debatteras. En stor del av dagens befolkning ser inte 
framtiden som någonting tillgängligt, som de kan 
påverka, och tänker vi långt fram i tiden är det svårt 
att föreställa sig något annat än en stereotyp bild. Vi 
anser att debatten om framtiden behöver mer kreativt 
tankearbete och att fler blir engagerade, vi tror att 
detta är nödvändigt för demokratin.”

Skriven av:  François Jégou & Christophe Gouache

F. Jégou and C. Gouache are from Strategic Design 
Scenarios (SDS) är ett experimentiellt laboratorie 
för hållbara samhällslösningar. De utforskar nya 

metoder att låta människor påverka politiskt, inkludera 
användare och skapa delaktighet. 

Hämtad från en text skriven av: F. Jégou, C. 
Gouache, Envisioning as an Enabling Tool for 
Social Empowerment and Sustainable Democracy, 
Responsible Living, Springer, 2015.



Undrar inte du 
över...



Kommer vi att kunna 
bota fler sjukdomar 

med medicin och 
vård?

Kommer vi 
fortfarande använda 
mobiltelefoner 2050?

Hur människor 
kommer att ta sig 
till arbetet 2050?

Vilka jobb som 
kommer att vara 
populära 2050?

Hur din familj 
kommer att ha det  

år 2050?



ATT SE FRAMMÅT
 Hur använder sig forskare av visioner för att få perspektiv på framtiden?

Vad betyder ordet framtid? 
“Det finns inte en framtid. Det finns flera olika framtider, 
som alla är beroende av trender och beslut i nutiden. 
Vi kan inte bara se en enda framtid eftersom att både 
möjligheterna och sannolikheten för vad som kommer 
hända i framtiden varierar i förhållande till vad som 
händer just nu, i nuet. Om någon skulle ta ett drastiskt 
eller oväntat beslut, skulle framtiden kunna bli helt 
annorlunda den förväntade framtiden…

En önskvärd framtid är en annan sak. En önskvärd framtid 
beror på andra faktorer, såsom det fria valet och etiska 
aspekter. Är en mer human värld önskvärd, är en värld 
med rent vatten till alla önskvärd? Är det möjligt? Är det 
sannolikt?

Många olika framtider är möjliga, några få är 
sannolika och endast ett fåtal är önskvärda.”

Är alla versioner av framtiden jämlika?
“Självklart är inte alla versioner av framtiden jämlika, 
tankar om framtiden kan inte vara neutrala. Hur skulle de 
kunna vara det? Det är viktigt att alltid vara medveten om 
att visioner om framtiden görs utifrån särskilda behov, 
idéer eller etiska utgångspunkter. Vi måste alltid vara 
tydliga när vi formulerar varför vi vill ha en särskild 
framtid. Det är ingen exakt vetenskap. Det finns ingen 
vetenskaplig data eller fakta om framtiden. Det enda vi 
kan göra är att beskriva vad som skulle kunna hända.Vi 
kan inte säga vad som kommer att hända. Det främsta 
syftet med framtidsstudier, eller vad vi nu vill kalla det 
är att minska graden osäkerhet inför framtiden. Någon 
som måste ta beslut i nutiden, måste överväga vilka 
konsekvenser beslutet får, och hur det kommer påverka 
framtiden.

I dagens samhälle skulle jag säga att det finns en mycket 
hög nivå av osäkerhet. Det sker snabba förändringar och 
utvecklingen är beroende av flera olika faktorer som 
påverkar varandra. Sett ur ett globalt perspektiv är det än 
mer komplext och det är en stor utmaning att föreställa 
sig vad som kommer hända i framtiden eftersom att 
utvecklingen påverkas av så många olika faktorer..

När forskare, medborgare och politiker diskuterar 
framtiden, så skapar de samtidigt framtiden, eftersom att 
de själva är en del av den. Vilka de än är, en lärare, en 
förälder eller en politiker, alla är de en del av framtiden.
Alla har möjlighet att ha en åsikt om, påverka eller skapa 
en önskvärd framtid.”

Intervju med Eleonara Masini

Eleonara Masini, Professor Emeritus i 
framtidsstudier och humanekologi vid 

Gregorianska universitetet i Rom, Italien. Eleonara 
omtalas som upphovskvinnan till framtidsstudier, 
och har 40 års erfarenhet av forskning på området.  
Hon har ägnat hela sin karriär till att lyfta positiva 

framtidsvisioner.*

Bild från COD Newsroom - College of DuPage Hosts 2015 Engineering Olympics



En fråga till...

Kurt Aagard Nielsen: Vad är en vision?
“En vision är en välgenomtänkt fantasi om framtiden. 
Visionen får liv genom en kombination av värden, 
önskningar och kunskap kring hur världen ser ut idag och 
vilka problem som finns.  Visioner är viktiga för att ge 
förslag på förändringar och förbättringar.

Alla kan ha visioner, men vanligvis utvecklas visioner i 
dialog mellan människor. Individuella visioner används 
mycket i konst, forskning och kultur. Men visioner 
om framtiden och samhället borde tillkomma genom 
samarbete mellan människor, eftersom att det är flera 
människor som tillsammans utgör ett samhälle.

Visioner används också i olika professionella 
sammanhang (t.ex.företag), och ofta fokuserar de då på 
ett särskilt intresse. Till skillnad från medborgarvisioner, 
brukar professionella visioner handla om marknadsföring 

med syftet att jämföra och konkurrera ut andra visioner. 
Därför är visioner från vanliga människor som uppstår 
under relativt avslappnade former ett väldigt viktigt 
komplement till professionella visioner, eftersom att de 
handlar om sociala värden i samhället och inte behöver 
fokusera på att det ska gå bra för en särskild verksamhet, 
utan att det ska gå bra för mänskligheten.” 

Kurt Aagard Nielsen, är professor i socialvetenskap vid 
Roskilde Universitet, Danmark. Han publicerar articklar 
och skriver böcker om sociologi, aktionsforskning och 
vetenskapspolicy.*

Ian Miles: Hur kan vi planera inför framtiden?
När vi pratar om att planera inför framtiden, så är det 
uppenbart att vi pratar om och tänker på något som 
är konstruktioner av tankar. Olika personer har olika 
tankekonstruktioner av möjliga scenarion för framtiden. 
En persons tankekonstruktion återspeglar kunskaper 
och erfarenheter som den personen har. Olika personer 
kommer också att ha olika perspektiv på framtiden, 
eftersom att vi har olika värderingar och intressen. 
För att föreställa sig en hållbar framtid behöver vi 

tankekonstruktioner från olika perspektiv. Vi behöver 
bli bättre på att uttala dessa tankekonstruktioner, för att 
övertyga människor om att det finns hopp för framtiden, 
och att övertyga människor om att de har en potential till 
att vara en del av lösningen.**

*CIVISTI: Inspiration magazine, Eyes on Tomorrow, EU-project ‘Citizens visions on Science, Technology and Innovation’, http://www.civisti.org/files/images/
CVISTI_MAG_ENG1.pdf, fritt översatt.

**Miles, Ian. (2015). “The sustainable future is in your head”, In “Making Visions for a Sustainable Future. Inspiration Magazine”. Published as part of “Public 
Participation for Developing a Common Framework for Assessment and Management of Sustainable Innovation (CASI)” FP7 project. Full text of the interview 

available at: http://www.casi2020.eu/app/web1/files/download/inspiration-magazine-final.pdf , fritt översatt.

“Framtiden tillhör dem som 
vågaar tro på sinadrömmar” 

Eleanor Roosevelt, Diplomat, 
USA
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Tror du att det kommer att finnas vykort i framtiden? 

Kära farmor, 

Hur mår du? Jag har börjat i en kalligrafiklass, det 

är därför jag skickar ett riktigt vykort. Jag hoppas 

att du har det bra och att jag kan komma och hälsa 

på snart, fast inte de närmsta veckorna för då har 

jag många möten här i stan. Jag har det bra, för det 

mesta, förutom att min husrobot crashade imorse 

och inte väckte mig i tid. Jag vaknade vid 10, och 

fick skynda mig ner för att mata kvarterets höns 

och kycklingar. De var jätte hungriga för de ska 

egentligen få sin mat vid 07.00, som tur vad hade 

någon annan vattnat i växthuset. Jag upptäkte också 

att min cykel var punkterad när jag väl skulle iväg till 

jobbet, men som tur var fick jag lift med en nästan 

fullsatt samåkningsbil, och jag blev avsläppt precis 

utanför kontoret. 

Hoppas att vi kan ses på riktigt snart, inte bara via en 

skärm som på familjemötena :)

   Härliga hälsningar, Mira

   28 mars 2050



Vi ses på framtids-workshopen!

Det finns inte någon som vet hur framtiden kommer att se ut. Men om vi har en vision 
vet vi allafall var vi ska börja för att kunna planera inför framtiden. 
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CIMULACT:s främsta syfte är att se till att både nationella och övergripande 
europeiska forskningsagendor fokuserar på ämnen och områden som människor 
i dagens Europa tycker är viktiga. Därför bjuds medborgare och andra aktörer 
in till workshops där de diskuterar visioner inför framtiden baserade på verkliga 
behov, drömmar och problem. I projektet kommer samhällets roll i förhållande till 
vetenskap, teknologi och innovation vara fokus, och metoder för hur civilsamhället 
kan sammanlänkas med forskare och politiker för bättre förståelse och större 
möjligheter att påverka kommer att utforskas. I CIMULACT-projketet deltar de 28 
EU-länderna, samt Norge och Schweiz. För att Europa ska ligga i framkant när det 
kommer till demokrati och hållbar utveckling, måste dialogen mellan medborgare 
och politiker samt andra aktörer bli bättre och perspektiv från människor med 
olika kunskap och erfarenheter behöver lyftas och tas tillvara på. Därför kommer 
visioner och scenarion om en önskvärd framtid som skapats av medborgare runt 
om i Europa användas som underlag för beslutsfattare i EU vid utformningen av 
rekommendationer och förslag till EU:s forsknings och innovationsagenda de 
kommande fem åren.  

Sammanfattningsvis kommer  CIMULACT att:
- Skapa visioner och scenarion där framtidens forskning och teknologiska framsteg 
länkas samman med verkliga behov i samhället. 
- Ge konkreta förslag och underlag till Horizon 2020, genom att bidra med lösningar    
på “The grand challanges” från ett medborgarperspektiv.
- Engagera medborgare till att delta i en samhällsdebatt och konsultationer för en 
önskvärd och hållbar framtid.
- Utveckla metoder och skapa nya plattfomer för medborgare att kunna påverka 
forskning och innovation i EU. 
-  Skapa dialog och ömsesidigt utbyte mellan beslutsfattare, medborgare och andra 
aktörer.
- Utforska fördelarna med medborgarkonsultationer via workshops.  

CIMULACT projektet sträcker sig tre år frammåt från juni 2015 och finansieras av 
Europeiska Kommissionen. För mer information, besök www.cimulact.eu

Du kan också hitta information om projektet på facebook, där kan ni också följa 
resultatet från workshopen. Sök på “Cimulact Sverige” för att komma till sidan.

CIMULACT  
Några avslutande ord om projketet


