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CIMULACT
National Report on Sweden’s National Citizen Vision Workshop

Summary
This deliverable presents the results of the Swedish National Citizen Vision
Workshop, held 16 January 2016, from 09.00-17.00 at City Konditoriet, Adolf
Fredriks kyrkogata 10, in Stockholm.
We are very pleased with the results of our Citizen Vision Workshop on
Saturday the 16th of January in Stockholm. 37 committed citizens, 6
facilitators, the main facilitator and the project manager, are tired but happy
with the resulting six visions produced.
The day began somewhat chaotically as we were let into the venue quite
late in the morning. Nevertheless we began only 5 minutes later than
scheduled. Unfortunately, in the morning rush the table seating chart got
misplaced. So we improvised and told the participants that their first task was
to distribute themselves among the tables with a good mixture of ages and
gender. With a few re-placements from us, this arrangement turned out to be
quite satisfactory.
Things ran smoothly after that. Some citizens remarked that they had a hard
time imagining how they would ever be able to come up with the visions. In
fact these started out to be very vague, but became more precise as the
day progressed. Several noticed that the inspiration pictures contained hardly
any photos of the natural environment. Spending time in nature is very
important to most Swedes, and thus the pictures in the card pack did not
really reflect this important cultural value in Sweden. Apart from the lack of
nature-oriented pictures, citizens appreciated the inspiration they got from
the pictures.
Producing the mini-story lines seemed to be quite enjoyable for most and
some of them were very creative. However forming the raw visions was the
more difficult phase. Unfortunately some of the creativity in the mini-storylines
was lost in forming the raw visions. Some participants and facilitators
remarked that there was too little time for this step. Yet it was probably good
to have this time pressure, otherwise the negotiations and consensus-building
could go on indefinitely. At some tables it was a bit of a challenge to divide
the table in two smaller groups to focus on one vision each, it seemed like
3

National Report on Sweden’s National Citizen Vision Workshops (NCV)

some citizens were really eager to start forming their vision while some didn’t
really know how to continue without the entire group but with some
encouragement from the table moderators all tables managed to deliver two
raw-visions.
It was delightful to see how participants with different backgrounds and
personalities all contributed with their own ideas and opinions and together
created visions that could not have been imagined by anyone alone. The
visions were all inspired by a mix of experiences and ideas in the best way
possible. The democratic (collective) process in each group when choosing
and elaborating visions and ideas was truly impressive, and there were few
comments or visions based on fear and negativity. Most people who
participated had a positive and solution-oriented attitude regarding the
future of Europe, and the atmosphere in the room was inspiring and
engaging.
Of course there were a few citizens who were more vocal than others. But the
talented facilitators were able to handle the situations. The market-place and
selection of the topics for the final visions went smoothly; everyone seemed
come to agreement with mutual respect. No one felt the need to change
tables.
Writing up the final visions also went well, even if people were starting to get
tired of the continual writing process. Three participants had to leave slightly
after 16.00 to catch trains, but otherwise everyone else stayed till the end. We
finalized at exactly 17.00.
For us the recruitment process was quite difficult and time-consuming. It
began with Plan A, where we purchased an official randomized address list of
citizens in various geographic areas (around 50% in the greater Stockholm
region and 50% in other parts of Sweden). We sent out 1000 letters and
received around 50 applications, and extended invitations to 40. But most of
these applications were from people over the age of 45. So we instigated
Plan B which was to set up the CIMULACT Sweden Facebook page
(https://www.facebook.com/Cimulact-Sverige-964545476947236/?fref=ts) to
attract younger participants. During one week of the winter holidays we
made a Facebook campaign with the aim to reach more citizens. We then
received several younger applicants.
It was quite a challenge to briefly and concisely communicate the aim and
format of the workshop via Facebook in order to attract applicants. The
personal letters/invitations sent worked better as people took the time to read
thoroughly and try to understand what the workshop was about. A few
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thought that it was too good to be true. It might have been good to have an
official CIMULACT Facebook page to refer to.
We had contact with around 64 applicants and the number of registered
applications shifted constantly as some dropped-out and others applied. We
called around to most to get more firm confirmations as we feared a number
of last minute no-shows. To be certain we had the required number we then
put into action Plan C - putting up flyers, asking friends and colleagues for
recommendations of participants and e-mailing acquaintances. We were
thus delighted with the 37 citizens that showed up!
Participants ranged from the ages of 17 (nearly 18) to 78, with a good
geographic spread throughout Sweden. They came from many different
walks of life and several had backgrounds from other countries, including
Korea, Bangladesh, Iran, Hungary, Finland and Norway.
Final Visions were:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Equality between women and men
Education – a standardized education system in the EU
Ecological sustainability and Health
A healthier Europe
Environmentally and socially adapted living spaces
An expanded view of human competencies

Citizens seemed very satisfied with the day.
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The participant evaluations
The majority were very satisfied with the content of the event. And more than
90 % would like to participate in a similar event. All of the citizens agreed that
the EU should engage citizens in similar events in the future. The participants
felt comfortable and safe at the workshop, and the moderators did a good
job.
Regarding the quality and the collaboration at the tables people seemed to
be quite content, nobody disagreed and they were able to reach a
consensus at each table.
25 % of the citizens were a bit uncertain that the visions they created will be
used to inspire the future even though all citizens agreed that they knew the
purpose of the workshop.
We had some difficulties to send information (magazine, letters of
confirmation etc.) to the participants and we had to call them personally to
make sure that they had all the information that they needed to participate.
It seemed like they appreciated this, and even though most of them received
their inspirational magazine just one or two days before the workshop, we had
just one complaint. Some didn’t even get it, which were both due to
problems with the postal service and late registrations.
Some of the positive comment we received in the participant evaluation:
”There was an open atmosphere in the group.”, ”The pedagogical scheme,
e.g. with the inspiration photo cards.” Everyone’s strong commitment.”, ” Very
nice format, pedagogical and inspiring”, “ Meeting many people with
different views.”, “Great with such good facilitators. Thanks!”,” The
atmosphere, the openness, optimism, inspiration and enthusiasm!”
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Summary in Swedish
Vi är mycket nöjda med resultatet från CIMULACT Citizen Vision workshop.
Totalt deltog 37 engagerade medborgare, 6 moderatorer vid varsitt bord, en
huvudmoderator och en projektledare. Workshopen genomfördes den 16
januari 2016, från kl. 09:00 - 17:00 på City Konditoriet, Adolf Fredriks Kyrkogata
10, i centrala Stockholm. På workshopen skapade medborgarna sex visioner
för en önskvärd framtid i Europa.
Dagen började något kaotiskt p.g.a. att vi blev insläppta lite för sent i lokalen
på morgonen, och några stackars deltagare hade fått stå ute och vänta i
den kyliga morgonluften. Tyvärr hade den i förväg iordninggjorda
bordsplaceringen kommit bort i tumultet, så deltagarnas första uppgift blev
att fördela sig bland borden med en bra blandning av åldrar och kön som
möjligt. Vilket fungerade bra och vi började bara 5 minuter senare än
planerat.
Efter detta gick resten av workshopen smidigt. Vissa medborgare anmärkte
att de hade svårt att föreställa sig hur de någonsin skulle kunna ta fram
visioner. De första momenten flöt på väldigt bra, och deltagarna verkade
tycka att det var en spännande process att börja i det förflutna för att sakta
närma sig framtiden och en vision. Flera deltagare uppskattade bilderna som
inspiration men konstaterade att de knappt innehöll några bilder av naturliga
miljöer (naturbilder). Att spendera tid i naturen är mycket viktigt för de flesta
svenskar, och därmed speglade inte bilderna riktigt detta viktiga kulturvärde i
Sverige.
Att skriva mini-historier verkade vara ganska roligt för de flesta och vissa
deltagare var verkligt kreativa. Men att skriva utkasten till de första
gemensamma visionerna var betydligt svårare. Bland annat var det svårt för
vissa av borden att dela upp arbetet mellan sig, då de skulle skapa två
visioner. Tyvärr försvann något av kreativiteten i mini-berättelser när de
gemensamma visionerna skulle formuleras. Några deltagare och
moderatorer påpekade att det fanns för lite tid för detta steg. Men det var
nog bra att ha denna tidspress, annars hade förhandlingar och
överväganden kunna fortsätta väldigt länge innan alla kände sig nöjda.
Det var härligt att se hur deltagarna med olika bakgrunder och personligheter
bidrog med sina egna idéer och åsikter, och tillsammans skapa de
gemensamma visionerna. Blandningen av människor med olika bakgrund,
erfarenheter och idéer inspirerade framtagandet av visionerna på bästa
möjliga sätt. Det var imponerande att se den demokratiska (kollektiva)
processen i varje grupp när de valde och utarbetade sina visioner. Det var få
kommentarer och visioner som baserade sig på rädsla och negativitet. De
som deltog hade en positiv och lösningsorienterad inställning till Europas
framtid, och atmosfären i rummet var inspirerande och engagerande.
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Naturligtvis fanns det några medborgare som var mer högljudda, hade fasta
åsikter eller mer vana att tala inför grupp än andra. Men de duktiga
moderatorerna vid varje bord kunde hantera situationen och se till att alla
kom till tals. Utställningarna och val av ämnen till de slutgiltiga visionerna gick
smidigt; alla verkade komma överens med ömsesidig respekt. Ingen kände
behov av att byta bord.
Att skriva de slutliga visionerna gick också bra, även om folk hade börjat
tröttna på den kontinuerliga skrivprocessen. Tre deltagare var tvungna att
lämna workshopen strax efter kl. 16:00 för att passa tåg (en kände sig sjuk),
men annars stannade alla till slutet. Vi avslutade exakt klockan. 17:00 som
planerat.
För oss var rekryteringsprocessen ganska svår och tidskrävande. Vi började
med Plan A, där vi köpte en adresslista från SPAR (Statens personadressregister) med slumpmässigt utvalda medborgare i olika geografiska områden
(cirka 50 % i Storstockholmsområdet och 50 % i andra delar av Sverige). Vi
skickade ut ca: 1000 brev och fick ett 50-tal ansökningar tillbaka. Men de
flesta av dessa ansökningar var från personer över 45 års ålder. Vi gick då
vidare till Plan B, som var att skapa CIMULACT Sverige Facebook-sida (https: /
/www.facebook.com/Cimulact-Sverige-964545476947236/?fref=ts), för att
locka yngre deltagare. Det var svårt att formulera en kort och koncist
beskrivning av CIMULACT workshopen för att kunna locka deltagare. Men vi
fick ändå genom detta in ett antal yngre sökande. Det underlättade
rekryteringsprocessen att ha en digital ansökan som vi kunde sprida och
skicka till olika potentiella deltagare.
Samma vecka som workshopen genomfördes var det flera deltagare som
lämnade återbud. Vi hade även problem med att göra postutskick av
bekräftelsebrev och ”CIMULACT Inspirations magasin”. För att säkerställa att
vi skulle få minst 36 deltagare ringde vi och/eller mailade alla deltagare
dagarna innan workshopen för att säkerställa att de skulle komma. För att
vara säkra på att vi skulle få önskat antal deltagare genomförde vi också
Plan C, att be vänner och kollegor att rekommendera deltagare. Härigenom
rekryterade ytterligare några personer och på workshopen hade vi till sist 37
deltagare som representerade ett bra urval av Sveriges befolkning.
Deltagarna varierade i åldrarna från 17 (nästan 18) till 78, med en god
geografisk spridning över hela Sverige. De kom från många olika
yrkeskategorier och med olika livserfarenheter. Flera hade bakgrunder från
andra länder, däribland Sydkorea, Bangladesh, Iran, Ungern, Finland och
Norge.
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De slutliga visionerna blev:
1. Jämställdhet mellan kvinnor och män
2. Utbildning - likriktat utbildningssystem i EU
3. Ekologisk hållbarhet och hälsa
4. Ett friskare Europa
5. Miljöanpassat boende med gemenskap och delaktighet
6. Utvidga synen på kompetens
Deltagarna var mycket nöjda med dagen.
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The final six visions in English
Vision 1: Equality between women and men
Description of our vision for 2050:
 That all children are born with the same rights regardless of gender
 That all parents shall have the possibility to a fair division of parental
leave and child care is available for all
 That all have the same rights to a good education regardless of gender
 That all (even girls) should be able to go home alone from a night out
without being afraid
 That employers shall make hiring and salary decisions with regard to
competence and not gender
 That retirement pensions do not differ between men and woman
In your desirable future, what is different from today?
Our vision is that of societal equality, while today there is still discrimination on
several levels. For example it is usually women who do the most work in the
household and take out most of the parental leave.
Is your vision for everyone? Are there any concerns?
Yes, our vision is desirable for all. There may eventually be problems in the
form of a few individuals, religions and cultures that are opposed to our vision.
Our vision in brief:
Today there is discrimination because of gender. Our vision is that we shall
work against this and attain a more equal society.
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Vision 2: Education – A Standardised education system in the EU
Description of our vision for 2050
Through the creation of a common basic curriculum within the EU we achieve
increased understanding for other cultures and people, and better
integration in the EU. Project work, as well as virtual classes and lessons over
national borders are a reality. Conditions are created for all youngsters to
receive a good education through extra personnel, technical solutions and
flexible education in both theory and practice. The education system
naturally highlights ecological issues in all subjects where it is possible to drive
environmental thinking into the future.
In your desirable future, what is different from today?
Today each country has its own unique teaching curriculum. This means that
the different countries focus on various things. This can lead to the situation
we see today with large differences in student results among the countries, as
seen, for instance, in the EU Pisa-report. Today there are very few
cooperation projects among schools in various countries. Because of this it
can be difficult to learn from and understand each other’s cultures. In our
desirable future the connections between students in the EU are be
strengthened. Today environmental and sustainability questions are not a
large part of the teaching programmes, as they are in our desired future.
Is your vision for everyone? Are there any concerns?
- There are different cultural differences and values which can be a
concern.
- Grading systems between the countries are different.
Our vision in brief:
We foresee that all schools in the EU will working together more and have the
same or comparable curriculums so that ties between schools can be
strengthened and all have the same conditions and possibilities.
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Vision 3: Ecological sustainability and health
Description of our vision for 2050
It is easy to make ecological choices in everyday life. School curriculums
include ecology and life cycle thinking with a clear global sustainable
development perspective. Transportation options are climate-friendly and
when we travel it is easy to choose the right alterative for both longer and
shorter distances. Healthcare and elderly care take a more holistic
perspective which puts the individual’s choices for treatment and self-care in
focus. It is also easier for the individual to make choices about the distribution
of their working time and free time to improve the work-life balance. Freedom
to influence one’s own life is large, but always within ecological boundaries.
Technical innovations enable a more ecologically sustainable lifestyle of high
standard. There is an integrated and flexible safety net for all.
In your desirable future, what is different from today?
Our choices are made from an ecological perspective rather than an
economic. Societal development takes global ecological boundaries into
consideration. The supply of ecological goods is larger than the nonecological. We have an increased ecological and climate-smart awareness
through exchange of knowledge and via integration on all levels.
Is your vision for everyone? Are there any concerns?
Yes, obviously in the long-term. The problem is that today we live in a system
that must be changed
Our vision in brief:
Our society is based on sustainable ecological development rather than
economic growth. It is easy for individuals in society to make the right choices
from an ecological perspective.

12

National Report on Sweden’s National Citizen Vision Workshops (NCV)

Vision 4: A healthier Europe
Description of our vision for 2050
We have fewer toxins and less pollution. Biodegradable materials are
developed. For instance there are alternatives to plastics and new
substances/products are launched only after they are made safe for the
environment and health. Consideration has been taken of any possible
“cocktail effects”. All cultivation is ecological. Shorter working days; there are
fewer jobs due to new technology. New medicines are development as
complements to antibiotics. Considerable resources are invested in common
diseases. Regular and standardised health controls are made as
preventative measures. Self-care is taught in schools. These measures are
done to maintain good health. The pressure on the healthcare system will
then be relieved. Due to these health controls and preventative care, more
resources can be spent on more demanding health and care issues. All food
available for purchase is healthy and ecological and drinking water maintains
a high standard all over Europe.
In your desirable future, what is different from today?
We want to put more resources on preventing ill health. Today a significant
amount of resources are spent for healthcare measures taken much too late,
rather than at an earlier stage. Higher demands on the amount of toxins
allowed in foods and the environment make us less sick in the future. More of
a focus on a healthy lifestyle and wellness care.
Is your vision for everyone? Are there any concerns?
Yes, all humans will feel good in our vision.
Our vision in brief:
More wellness care means less healthcare problems. The efforts we take for
ensuring good environment give are paybacks in improvements in our health.
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Vision 5: Environmentally and socially adapted living spaces
Description of our vision for 2050
We live in a multiple-family dwelling in a small town; everyone has their own
apartment and a plot of land to cultivate. Much of what we own is common
property, for example technical equipment such as vehicles, lawn mowers
and tools. We have many common areas such as a greenhouse, a chicken
coop, an orchard and areas for various purposes. We grow everything
ecologically and we have retained older plant varieties and species of
animals. We eat relatively little meat (and usually as a treat, rather than a
standard). We have a gravel pathway that leads to an adjacent natural
area.
We are small farmers and supply parts of our own food and energy needs.
We have access to easy fossil-fuel free transport into the town which lies a
little in the distance. We have shorter working hours, which leaves us more
time for community activities, leisure and family. We are engaged in
community and take responsibility; for instance we are politically involved
during for period of our lives. (An idea about a community service, where all
citizens take a year off and are involved in either politics, healthcare, elderly
care, as a personal assistant or work for integration. ) In a more secure society
with more free time we also have the possibilities to more contacts between
different people, for example in culture and arts. There is a common train
system (same standard) within the whole EU and smooth train travel over
national borders. No airline flights in Europe.
In your desirable future, what is different from today?
- Greater ecological and environmental awareness
- Less consumption, fewer possessions. More common property
- Fewer working hours lead to more free time for, e.g. community service,
family, being in nature, culture, art, which makes us feel better
- Larger and more areas of contact between people - Meeting places!
Which lead to a more secure society?
- Small scale production is the usual standard
- Easier to travel by train in Europe
Is your vision for everyone? Are there any concerns?
Our vision is nothing for terrorists, racists and egoists.
Our vision in brief:
Via living spaces and potentials for alternative lifestyle solutions, increase
community, participation and security in sustainable manner.
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Vision 6: An expanded view of human competencies
Description of our vision for 2050
In our vision people are assessed on the basis of their talents and abilities,
rather than just their documented knowledge (for example school grades).
The school system is adapted to the individual; for instance it is possible that
each person learns at their own pace and that studies can be done from
home, through e-training , etc. A clear environmental perspective is seen all
subjects. Practical jobs are valued just as highly as academic jobs. Schools
also have cooperation with working life so that students can do job training
and have a greater understanding about various trades. Employers shall pay
a “competence development fee” so that employees have the possibilities to
re-train if they feel the need or desire. It will be easier to change carriers
during ones working life. One of the most important tasks of schools is to teach
critical thinking.
In your desirable future, what is different from today?
- Taking advantage of a greater range of human competencies, rather
than just documented competence. (For example it is easier to show
one’s competencies during an interview, rather than have to provide
documented proof). This is a way to build on the resources of all.
- Greater focus on connections, cause and effect and critical thinking in
schools.
- Easier to take advantage of development.
Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
Yes, it is desirable for everyone. There can be some problems with
socialization and individually customized courses can be lonely. They should
be complemented by social activities. Individually adapted education risks being
too bureaucratic.

Our vision in brief:
An expanded view of human competence through more effective utilisation
of our knowledge and capacities. We want to make it easier for people to
take advantage of their intrinsic resources.
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The final six visions in Swedish (National Language)
Vision 1: Jämställdhet mellan kvinnor och män
Beskriv er vision år 2050
Vår vision för 2050 är:
 Att alla barn ska födas med samma rättigheter oavsett kön.
 Att föräldrar ska ha möjlighet till rättvis fördelning av föräldraledighet
och att barnomsorg ska finnas tillgängligt.
 Att alla ska ha rätt till bra utbildning oavsett kön.
 Att t.ex. en tjej ska kunna gå hem ensam från krogen utan att vara
rädd.
 Att arbetsgivare ska anställa och bestämma lön utefter kompetens och
inte kön.
 Att pensionerna inte skiljer sig mellan män och kvinnor.
Hur skiljer sig er önskvärda framtid från hur det ser ut idag?
I vår vision är samhället jämställt, medan det idag förekommer diskriminering
på flera plan. Till exempel så är kvinnor oftast de som arbetar mest i hemmet
och tar ut mest av föräldraledigheten.
Är er vision önskvärd för alla? Finns det eventuella problem?
Ja, vår vision är önskvärd för alla. Det finns eventuella problem i form av
enstaka individer, religioner och kulturer som motsätter sig vår vision.
Sammanfattning: Idag finns diskriminering på grund av kön. Vår vision är att vi
ska motarbeta detta och nå ett jämställt samhälle.
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Vision 2: Utbildning – likriktat utbildningssystem i EU
Beskriv er vision år 2050
Genom att skapa en grundläggande gemensam läroplan inom EU får vi en
ökad förståelse för andra kulturer och människor, samt en bättre integration i
EU. Projektarbete samt virtuella lektioner över nationsgränser är realitet. Skapa
förutsättningar för alla barn att få en bra utbildning genom extra personal,
tekniska lösningar samt en flexibel undervisning genom teori och praktik. Att
det ska vara en naturlig del i undervisningen att lyfta de ekologiska frågorna, i
alla ämnen där det går att föra miljötänket framåt.
Hur skiljer sig er önskvärda framtid från hur det ser ut idag?
Idag är det mer unika läroplaner i länderna. Det gör att olika länder lägger
fokus på olika saker. Det leder till att man idag kan se stora skillnader i
resultaten mellan länderna, ex Pisaundersökningar. Idag förekommer det inte
särskilt ofta samarbetsprojekt mellan skolor från olika länder i Europa. Det gör
att det kan bli svårt att ta del av andra kulturer. Om denna idé går igenom
kan banden mellan skolelever i EU stärkas. Miljö och hållbarhetsfrågor har inte
en stor del av dagens undervisning.
Är er vision önskvärd för alla? Finns det eventuella problem?
- Kulturella skillnader och värderingar länderna emellan.
- Betygssättningen skiljer sig länderna emellan.
Sammanfattning: Vi vill att alla skolor i EU ska samarbeta mer och ha samma
eller liknande grundplan, så att band stärks och alla får samma
förutsättningar.
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Vision 3: Ekologisk hållbarhet och hälsa
Beskriv er vision år 2050
Det är lätt att göra ekologiska val i vardagen. I skolans läroplan ingår lära om
ekologi, och kretsloppstänkande, och det finns ett tydligt perspektiv på global
hållbar utveckling. Det finns klimatvänliga transportmedel och när vi reser är
det lätt att välja rätt alternativ både för korta och långa resor. I vård och
omsorg finns en mer holistisk syn som främjar individens möjligheter till
behandling och egenvård. Det är också enklare att själv bestämma över
uppdelningen mellan arbete och fritid för att få bättre balans i sitt liv. Den
personliga friheten att påverka sitt eget liv är stor, men alltid inom ekologiska
ramar. Tekniska innovationer möjliggör en ekologiskt hållbar livsstil med hög
standard. Det finns integrerade och flexibla skyddsnät.
Hur skiljer sig er önskvärda framtid från hur det ser ut idag?
Våra val utgår från ett ekologiskt perspektiv istället för ett ekonomiskt.
Samhällsutvecklingen tar hänsyn till globala ekologiska begränsningar. Det
ekologiska utbudet av varor är större än det icke ekologiska. Vi har en ökad
ekologisk och klimatsamart medvetenhet genom kunskapsutbyte via
integration på alla nivåer.
Är er vision önskvärd för alla? Finns det eventuella problem?
Självklart på lång sikt. Problemet ligger i att vi idag lever i ett system som
måste förändras.
Sammanfattning: Vårt samhälle ska bygga på en hållbar ekologisk utveckling
istället för en ekonomisk utveckling. Det ska vara lätt för individer i samhället
att göra rätt ur ett ekologiskt perspektiv.
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Vision 4: Ett friskare Europa
Beskriv er vision år 2050
Vi har mindre gifter och föroreningar. Nedbrytbara material har utvecklats.
Det finns alternativ till t.ex. plast, och nya ämnen/produkter hanteras först
efter att de är säkra för miljö och hälsa. Hänsyn har tagits till ev.
cocktaileffekter. All odling sker ekologiskt. Kortare arbetstid; jobben är färre
p.g.a. ny teknik. Nya mediciner har utvecklats samt komplement till
antibiotika. Stora resurser läggs på forskning av folksjukdomar. Regelbundna
och jämlika hälsokontroller görs i förebyggande syfte. I skolan sker utbildning i
egenvård. Dessa åtaganden görs för att upprätthålla bra hälsa. Sjukvården
blir då avlastad. Genom hälsokontroller och förbyggande vård kan
sjukvården lägga resurser på mer krävande vård. All mat man köper är nyttig
och ekologisk, och kranvattnet håller hög kvalitet i hela Europa.
Hur skiljer sig er önskvärda framtid från hur det ser ut idag?
Vi vill lägga mer resurser på förbyggande av ohälsa. Idag läggs mycket
resurser i ett sent skede och skulle göra mer nytta i ett tidigt skede. Högre krav
på mindre gifter i maten och miljön gör oss mindre sjuka i framtiden. Mer
fokusering på hälsosam livsstil och friskvård.
Är er vision önskvärd för alla? Finns det eventuella problem?
Ja, alla människor skulle må bra av vår vision.
Sammanfattning: Mer friskvård ger mindre sjukvård. De satsningar vi gör på
miljön ger utdelning i hälsan.
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Vision 5: Miljöanpassat boende med gemenskap och delaktighet
Beskriv er vision år 2050
Vi bor i ett flerfamiljshus på en mindre ort, alla har varsin lägenhet och en
jordplätt där vi odlar. Mycket av det vi äger är gemensamt, till exempel
teknisk utrustning såsom fordon, gräsklippare och verktyg. Vi har många
gemensamma ytor såsom växthus, hönshus, trädgård med fruktträd och
lokaler för olika ändamål. Vi odlar ekologiskt och har behållit gamla
kulturväxter och djursorter. Vi äter ganska lite kött. (Det är inte standard,
snarare guldkant)Vi har en grusväg som leder till närliggande natur. Vi är
gårdsproducenter och producerar delar av vår egen mat och energi själva.
Vi har tillgång till smidigt fossilfri transport in till staden som ligger en bit bort. Vi
har kortare arbetstid, vilket gör att vi får mer tid över till
samhällsengagemang, fritid, familj. Vi engagerar oss i samhället och tar
ansvar, exempelvis engagerar oss politiskt under en period i livet. (En ide om
civil samhällstjänst, där alla medborgare tar ett år och engagerar sig
antingen politiskt, i vården, som personlig assistent eller för integration,
äldreomsorgen) I ett tryggare samhälle med mer fritid har vi också möjlighet
till fler möten mellan olika människor, i exempelvis kultur och konstrum. Det
finns ett gemensamt tågsystem (samma standard) inom hela Europa, smidiga
tågresor över gränserna, inga flygresor i Europa.
Hur skiljer sig er önskvärda framtid från hur det ser ut idag?
- Mer ekologiskt och miljömedvetet.
- Mindre konsumtion, mindre prylar. Mer gemensamt ägande.
- Mindre arbetstid leder till mer tid över till vad man vill göra. T.ex.
samhällsengagemang, familj, naturvistelse, kultur, konst m.m., vilket gör
att vi mår bättre
- Större och fler kontaktytor mellan människor- Möten! Som leder till ett
tryggare samhälle.
- Småskalig produktion är standard (vanligt)
- Lättare att resa med i tåg i Europa.
Är er vision önskvärd för alla? Finns det eventuella problem?
Tyvärr inget för terrorister, rasister och egoister.
Sammanfattning: Via boende och yttre förutsättningar för alternativa
livstilslösningar öka gemenskapp, delaktighet oh trygghet på ett hållbart sätt.
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Vision 6: Utvidga synen på kompetens
Beskriv er vision år 2050
I vår vision blir man bedömd på vad man faktiskt kan och vilka förmågar man
har, och inte enbart dokumenterad kunskap. (Exempelvis skolbetyg. )
Skolsystemet är individuellt anpassat, det ska exempelvis gå att anpassa
takten för olika personer samt gå att studera hemifrån, e – utbildningar,
skolförlagt. Samtliga ämnen genomsyras av ett tydligt miljöperspektiv.
Praktiska yrken värderas lika högt som teoretiska. Skolan har också närmat sig
arbetslivet för att eleverna ska kunna ha praktik och få mer förståelse för olika
yrken. Arbetsgivarna ska betala en ”kompetensutvecklingspeng så att
arbetstagaren har möjlighet att omskola sig vid behov eller lust. Det ska vara
enklare att byta karriär under arbetslivet. Ett av skolans viktigaste uppdrag är
att lära ut kritiskt tänkande.
Hur skiljer sig er önskvärda framtid från hur det ser ut idag?
- Genom att vi tillvaratar människors kompetens, inte enbart
dokumenterad kompetens. ( Det ska exempelvis vara lätt att visa vad
man kan på en intervju och inte behöva ha med sig dokument som
bevisar det.) På så sätt tar vi tillvara på allas resurser.
- Större fokus på samband, orsak, verkan och kritiskt tänkande i skolan.
- Lättare att ta till sig utveckling.
- Easier to take advantage of development.
Är er vision önskvärd för alla? Finns det eventuella problem?
Ja, den är önskvärd för alla. Det kan finnas problem med socialisering, med
individuellt aspassad utbildning kan det bi ensamt. Det bör kompletteras med
något som ger gemenskap. Det kan även bli byråkratiskt med
individanpassning.
Sammanfattning: Utvidga synen på kompetens genom att nyttja våra
kunskaper och kompetens på ett effektivare sätt. Vi vill göra det enklare för
människor att ta tillvara på sina inneboende resurser.
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Raw vision in Swedish with English title
Raw vision 1.1 : An equal society
Din bild av en önskvärd framtid handlar om:
Jämställdhet
Hur föreställer du dig framtiden om 30-40 år?
Vår vision är ett jämställt samhälle. Att kvinnor och män ska leva under
samma förutsättningar. Ett exempel på detta skulle kunna vara att alla
arbetsgivare, på alla arbetsplatser, sätter löneavtal efter kompetens, inte kön.
Att en kvinna tjänar lika mycket som en man vid utförande av samma arbete.
Detta skulle kunna nås via lagstiftningar som förbjuder diskriminering som
grundar sig på könsidentitet.
Varför är denna framtidsbild viktig och för vem är den viktig?
50 % av världens befolkning är kvinnor. Frihet, välstånd och harmoni kan inte
realiseras utan jämställdhet. Det är viktigt för samhällets utveckling.

(Number of votes: 24)
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Raw vision 1.2 : Cross-border and sustainable rail transport in Europe
Din bild av en önskvärd framtid handlar om:
Gränsöverskridande och hållbar tågtransport i Europa.
Hur föreställer du dig framtiden om 30-40 år?
Jag ska åka och hälsa på släktingar i Budapest. Jobbar i stan fram till
eftermiddagsfikat, går upp till Centralstation i Stockholm. Vid 16:00 går mitt
tåg som drivs av förnybar el. Jag gör klart mina ärenden för dagen (på
tåget). För att pigga upp mig så går jag och tränar. Efter detta går jag
tillbaka till min vagn och vilar. När jag vaknar vid 7:00 är jag framme.
Varför är denna framtidsbild viktig och för vem är den viktig?
Idag finns det inga, i praktiken, jämförbara alternativ till flyget när man vill resa
i Europa. Denna utveckling är viktig för att minska klimatpåverkan, då vi
kommer behöva fortsätta resa.

(Number of votes: 12)

26

National Report on Sweden’s National Citizen Vision Workshops (NCV)

Raw vision 2.1 : Education
Din bild av en önskvärd framtid handlar om:
Utbildning
Hur föreställer du dig framtiden om 30-40 år?
- En grundläggande gemensam läroplan i EU.
- Projektarbete över nationsgränserna.
- Virtuella lektioner tillsammans med klasser från olika länder.
- Alla har rätt till utbildning.
Varför är denna framtidsbild viktig och för vem är den viktig?
Alla får samma förutsättningar.
Kommande generationer.

(Number of votes: 19)
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Rraw vision 2.2 : A sustainable society
Din bild av en önskvärd framtid handlar om:
Hållbart samhälle
Hur föreställer du dig framtiden om 30-40 år?
- Klimatsmart transportsystem för mäniskor och varor t.ex. bilpooler,
snabbtåg.
- Klimatsmart boende t.ex. med solpaneler, växthus, integrerat kretslopp.
Varför är denna framtidsbild viktig och för vem är den viktig?
För att få ett hållbart samhälle, ta vara på jordens resurser på ett miljövänligt
vis. Detta är viktigt för planeten, djuren och människorna.

(Number of votes: 18)
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Raw vision 3.1 : Ecological sustainability
Din bild av en önskvärd framtid handlar om:
Ekologisk hållbarhet
Hur föreställer du dig framtiden om 30-40 år?
Vårt samhälle ska bygga på hållbar ekologisk utveckling, istället för en hållbar
ekonomi, i ett holistiskt perspektiv.
- Lätt att göra rätt ur ovanstående perspektiv.
- Fusionsenergi och andra ekologiska energikällor.
- Teknisk utveckling i ett ekologiskt perspektiv.
Varför är denna framtidsbild viktig och för vem är den viktig?
För en hållbar lösning för mänskligheten nu och i framtiden.

(Number of votes: 28)
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Raw vision 3.2 : Community values through integration
Din bild av en önskvärd framtid handlar om:
Gemenskap via integration
Hur föreställer du dig framtiden om 30-40 år?
Integration genom öppna gränser, arbete, kulturer. Utbildning via en
ömsesidig respekt för varandra som människor, välden över.
Bygga mer på det vi har gemensamt är det som skiljer oss åt. Det vi gör och
är, betyder allt, inte det som skiljer oss.
Varför är denna framtidsbild viktig och för vem är den viktig?
För att varje människa är en resurs och del av ett samanhang i världen.

(Number of votes: 12)
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Raw vision 4.1 : Sustainable housing and transport
Din bild av en önskvärd framtid handlar om:
Hållbart boende och transporter
Hur föreställer du dig framtiden om 30-40 år?
Vi bygger miljömässigt resurssnålt och använder miljövänliga och förnybara
alternativ för transporter och uppvärmning. Bostäder byggs under jord,
boendet är anpassat till den ökande folkmängden. Miljön ovan jord ska vara
dedicerad till livsmedelsproduktion, rekreation, djur och natur. Bostäderna är
mindre till ytan och byggda med teknik som innebär att resursanvändning lätt
kan ändras. Det finns effektiva och billiga tågtransporter i Sverige och Europa
med gemensam standard (på spåren etc). Stor satsning på
höghastighetståg. Lokala transporter sker i förarlösa fordon under jord.
Kommunikationer ska vara cykelvänlig och cyklar prioriteras före biltrafik.
Varför är denna framtidsbild viktig och för vem är den viktig?
Vi kan inte fortsätta att använda resurserna så ogenomtänkt och orättvist
fördelat. Även framtida generationer ska kunna leva på jorden.

(Number of votes: 14)
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Raw vision 4.2 : Health
Din bild av en önskvärd framtid handlar om:
Hälsa
Hur föreställer du dig framtiden om 30-40 år?
Vi hoppas på bättre hälsa genom: bättre arbetsmiljö, mindre gifter i miljön
och mat, förebyggande egenvård, bättre medicinsk utveckling (mer
forskning på folksjukdomar), minskad användning av antibiotika samt
alternativ till antibiotika, bättre mediciner med mindre biverkningar. Vi tar
tillvara på kompetens från utländsk vårdpersonal. Bättre fördelning av
arbeten, kortare arbetstid för vissa kan ge jobb till fler. Mindre väntetid för
sjukvård – både akut och planerad vård (operationer). Mer resurser till
sjukvården i form av personal och lokaler. Vi har en rättvis och tillräcklig
fördelning av rent vatten. Förkortad arbetstid skulle också ge mindre skador
(fysiska och psykiska).
Varför är denna framtidsbild viktig och för vem är den viktig?
Det är viktigt att de medicinska resurserna används där de verkligen behövs.
Den här visionen skulle innebära bättre livskvalitet och välbefinnande.

(Number of votes: 22)
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Raw vision 5.1 : Environmentally adapted living spaces with community
and participation
Din bild av en önskvärd framtid handlar om:
Miljöanpassat boende med gemenskap och delaktighet
Hur föreställer du dig framtiden om 30-40 år?
Vi bor i ett flerfamiljhus på en mindre ort. Vi har egen lägenhet och en
jordplätt där vi odlar ekologiskt. Vi har flera gemensamma ytor, såsom
växthus, hönshus, trädgård med fruktträd och lokaler som kan disponeras till
olika ändamål. Exempelvis att husera en flyktingfamilj (Integration). Vi äger en
del teknisk utrustning gemensamt, såsom trädgårdsredskap, gräsklippare,
verktyg och tvättmaskiner. Vi äter lite kött. Det finns en grusväg ut till
närliggande orörda naturområden, det finns smultronställen kvar. Vi äger bilar
som drivs fossilfritt och vi kan smidigt samåka in till staden. VI har kortare
arbetstid, vilket gör att vi har mer tid till samhällsengagemang, det finns också
”civil samhällstjänst” där du dedicerar ett år av sitt liv till att jobba i
vård/omsorg eller på något annat sätt hjälper samhället för att skapa mer
trygghet. Det finns gemensamt tågsystem i Europa att resa över gränserna är
smidigt.
Varför är denna framtidsbild viktig och för vem är den viktig?
[text saknas]
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(Number of votes: 18)
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Raw vision 5.2 : Health and Healthcare
Din bild av en önskvärd framtid handlar om:
Hälsa och sjukvård
Hur föreställer du dig framtiden om 30-40 år?
Kostnadsfri sjukvård för hela människan. Regelbundna och kostnadsfria
hälsokontroller. Kortare köer till vården, också till specialvård. Alla har rätt till
personlig assistans eller kontaktperson vid behov. Optimalt nyttjande av ny
teknik1. Ökad möjlighet till egen friskvårdstid2.
Varför är denna framtidsbild viktig och för vem är den viktig?
[text saknas]

(Number of votes: 16)
1) Kommentar från bordsmoderator: exempelvis kroppsskanningar, och
därefter kontakt med läkare via telefon. En läkare ska kunna kolla så att man
har bra hälsa genom att använda sig av tekniskt uppkopplad utrutning.). När
man väl behöver ta sig till sjukhuset är centrum i staden bilfritt, och
kollektivtrafiken är fossilfri och gratis. Det finns nu mer cyklar och elmopeder.
2) Kommentar från bordsmoderator: Mer tid och resurser i samhället läggs på
friskvård.
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Raw vision 6.1 : Climate and Environment
Din bild av en önskvärd framtid handlar om:
Klimatet och miljön
Hur föreställer du dig framtiden om 30-40 år?
Om 40 år lever vi klimatneutralt. Det gör vi genom transporter där fossila
bränslen inte existerar och miljövänliga alternativ finns för alla fordon.
Livsmedel produceras efter samma regler globalt sett. Nu är folk upplysta och
pålästa om den miljövänliga livsstilen, som ingår i grundskolan i alla EU-länder.
Det finns nu ett ekonomiskt incitament för alla att agera med
miljömedvetenhet (bidrag, ,panta burkar-systemet, straff etc.).
Varför är denna framtidsbild viktig och för vem är den viktig?
[text saknas]

(Number of votes: 30)
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Raw vision 6.2 : Social and Cultural
Din bild av en önskvärd framtid handlar om:
Socialt och kulturellt
Hur föreställer du dig framtiden om 30-40 år?
Om 40 år ser vi att ”familjen” är i centrum och människor kan lägga mer tid
på familjen. Det finns en utvidgad familjesyn. Skolsystemet är på olika sätt mer
individuellt med flera ut och ingångar. Fortbildning finns i systemet men inte
knutet till den bransch du verkar i idagsläget1. Praktiska yrken är lika viktiga.
Alla ska ha samma möjligheter att få jobb/utbildning i vårt jämställda
samhälle. Normer är upplösta. Fritt val till bostad med samma förutsättningar.
Jämställdhet över landet, och integrering. Hela landet levet.
Varför är denna framtidsbild viktig och för vem är den viktig?
[text saknas]
1) Kommentar från bordsmoderator: Det är enkelt att vidareutbilda sig, också
i en annan bransch än den du verkar i idagsläget.
[Illustration saknas]
(Number of votes: 7)
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Participant data
(Please fill out the following table)
Country: Sweden

General information:
64 (at most)
Number of citizens registered for the workshop:
Number of citizens selected to participate in the workshop:

52*
41 (the day
before)
37

Number of citizens that participated in the workshop :
*As people who were registered for the workshop had to cancel their participation, we continually
had to recruit and register new ones. We did not have 52 confirmed citizens the day before the
workshop, but 41.

Gender:
Number of participating citizens that are
women:

16

Men:

21

Age:
Number of participating citizens in the age group
5
17-25
5
26-35
9
36-45
8
46-55
4
56-65
6
66-80
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Geographical zone:
(Change the categories and adjust the table to match the categories relevant in your
country and presented in your recruitment strategy)
Number of participants who lives in the city

11

Number of participants who lives in the rural zones

10

Number of participants from smaller towns (<300.000 residents)

16

Educational level:
(Change the categories and adjust the table to match the categories relevant in your
country and presented in your recruitment strategy)
Number of participants whose highest education is...
pre-primary or primary education:

0

lower secondary education:

3

upper secondary education:

8

higher education:

26

Occupation:
(Change the categories and adjust the table to match the categories relevant in your
country and presented in your recruitment strategy)
Unemployed/retired

7

Students

5

Private sector

11

Public sector

14

Criteria of national relevance:
(Change the categories and adjust the table to match the categories relevant in your
country and presented in your recruitment strategy, e.g. religion, ethnicity etc.)
Citizens with a different national background

9
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