Unga vuxnas visioner
Workshops med
20–30-åringar
Ett gott liv i en fossiloberoende region

Rapportserie: Fossiloberoende Västra Götaland 2:2015

Innehållsförteckning
Bakgrund och syfte ................................................................................... 1	
  
Deltagare .................................................................................................. 1	
  
Genomförande .......................................................................................... 2	
  
Unga vuxnas visioner av det goda livet i ett fossiloberoende samhälle ... 4	
  
Boende och gemensamma rum ............................................................................... 4	
  
Resor ........................................................................................................................ 6	
  
Mat ........................................................................................................................... 8	
  
Konsumtion och produkter ..................................................................................... 10	
  
Arbete och fritid ...................................................................................................... 12	
  
Kvalitativ skola, mentorskap och ”allmän hållbarhetsplikt” ..................................... 12	
  
Utomhus och tillsammans på fritiden ..................................................................... 13	
  
Relationer ............................................................................................................... 14	
  

  

Bakgrund och syfte
Inom projektet Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland har under våren
2015 Västra Götalandsregionen i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland genomfört
ett antal workshops med unga vuxna i åldern 20 till 30 år.
Den övergripande visionen för Västra Götaland är
”det goda livet”. Här finns också ett gemensamt
klimatmål om att vara en region oberoende av fossil
energi som olja, kol och gas år 2030.1
De workshops som genomförts under våren 2015 har
handlat om framtidsvisioner och deltagarnas
önskvärda målbilder för hur ”det goda livet” i ett
fossiloberoende samhälle ser ut. Samtidigt har en
enkät med frågor om värderingar, framtidsvisioner och klimatsmarta livsval gått ut till 3000
unga vuxna i Västra Götaland. Workshoparna med unga vuxna kan sägas ge en fördjupande
bild av hur ett mindre antal av regionens unga vuxna ser på framtiden.

Deltagare
Fem workshops har arrangerats och totalt har 78 personer deltagit i dessa. Två hölls i
Göteborg, två i Borås och en i Trollhättan. Tyvärr ställdes workshops i Åmål, Strömstad och
Skövde in på grund av för få anmälda (minimiantal tio personer). Rekrytering och
genomförande av workshops i Fyrbodal genomfördes i samarbete med Fyrbodals
kommunalförbund.
Det har funnits en bred representation bland
deltagarna som varit allt från folkhögskolelever som
läser in grundskolan eller går studiemotiverande
kurser till högskolestudenter och anställda inom privat
och offentlig sektor. Spridningen inom
ålderskategorin 20-30 år samt mellan kvinnor och
män har varit god. Det har även funnits en bra
representation av utlandsfödda och en bredd av
deltagare med mer eller mindre starkt
miljöengagemang sedan tidigare. På grund av att vissa
workshops har ställts in har det geografiska
spridningen och representationen mellan deltagare
från större städer respektive landsbygd och mindre
städer inte blivit så bred som eftersträvats.

1

Fossiloberoende definieras som att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent från 1990-års
nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från vår konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30
procent jämfört med 2010. (Regionala klimatmål antagna av Länsstyrelsen.)
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Alla medverkande har deltagit på frivillig basis med undantag för vissa folkhögskoleelever
där workshopen lagts in som en del av deras utbildning. Deltagare i workshopen har som tack
för sin medverkan fått ett västtrafikkort laddat med 200 kr och möjlighet att få ett intyg om sin
medverkan i workshopen till sitt CV.

Genomförande
Workshoparna genomfördes under april och maj 2015 och varje workshop bestod av fem
timmar aktiv workshoptid och en timmes lunchpaus. Alla workshops har genomförts utifrån
samma upplägg. Workshopdagen har kretsat kring sex teman som ringar in olika delar av våra
liv och samtidigt knyter an till några av våra stora klimatutmaningar:
•
•
•
•
•
•

Boende och gemensamma rum
Resor
Mat
Konsumtion och produkter
Arbete och fritid
Relationer

Utifrån dessa har deltagarna genomfört olika övningar med syfte att reflektera, diskutera och
illustrera önskvärda framtidsvisioner. Deltagarna har arbetat både enskilt och i grupp.
Workshoprummets väggar har klätts med ett ”klotterplank” där varje tema fått en del.
Första delen av workshopen har fokuserat på framtidsvisioner generellt medan
framtidsvisioner i ett fossiloberoende samhälle varit i fokus under den andra halvan av dagen.
För att kunna bli kreativa och ta höjd i visionsarbetet har vi inte fokuserat på år 2030 utan
även tänkt längre än så. Upplägget har i stora drag varit:
1. Introduktion och uppstartsrunda. Varför är jag här idag och ett exempel på något som
jag gillar att göra/gillar med livet?
2. Enskild skrivövning: mina framtidsdrömmar. Hur vill jag leva mitt framtida liv? Ringa
in teman och de viktigaste ingredienserna.
3. De enskilda reflektionerna fogats samman i ett gemensamt collage på väggarnas
klotterplank: Hur vill jag leva mitt framtida liv och hur kan vi skapa ett samhälle som
gör det möjligt? Skriva, måla, skissa, klippa ut bilder ur tidningar, rita pilar…
4. ”Vadå fossiloberoende?” Föreläsning om klimatfrågan och vårt samhälles beroende av
fossil energi, definition av fossiloberoende osv. för att få en gemensam kunskapsbas
att stå på inför fortsättningen av workshopdagen.
5. Prata två och två och lyssna aktivt på den andra utan att avbryta: Vad får mig att känna
oro respektive hopp när jag tänker på framtiden?
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6. Gruppövning med fördjupning kring de workshopteman men störst koppling till
klimatutmaningarna. Hur vill vi leva i ett fossiloberoende samhälle när det gäller
resor, mat, arbete och fritid och så vidare? En grupp per tema.
7. Redovisning av de olika gruppernas framtidsvisioner.
8. Fika och ”röstning” med pluppar: Vilka förslag tycker jag är viktigast för det goda liv i
ett fossiloberoende samhälle som jag vill leva? Varje deltagare får 18 pluppar, minst
en plupp på varje temaområde (plupparna sattes både på visionerna utifrån
skrivövningen och utifrån gruppdiskussionerna, det vill säga alla idéer och visioner
som kommit upp under dagen).
9. Avslutande genomgång och reflektioner: Vilka visioner och förslag har kommit upp
under dagen?
10. Avslutningsrunda
Allt som kommit upp på klotterplank och i redovisningar har sedan dokumenterats och
skrivits ner. Detta har sedan resulterat i de texter som presenteras i detta dokument. Där
presenteras den framtidsvision som deltagarna visionerat och röstat fram tema för tema. Fokus
har varit visioner och de har varit både stora och generella (”frihet”, ”glädje”) och väldigt
konkreta idéer och lösningar som kommit fram. Texterna som sammanfattar visionerna
bygger på deltagarnas egna formuleringar men vissa modifieringar har gjorts för att få ihop
alla ord, meningar och påståenden som kommit fram till en löpande text.
Workshoparna har tagits fram och letts av Amanda Martling på Västra Götalandsregionens
miljöavdelning och designer och workhopledare Catarina von Matérn. Vi upplever att vi har
mött en stor vilja att diskutera framtids- och samhällsfrågor och fått oerhört positiv feedback
från deltagarna kring att Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tagit initiativ till detta.
Flera deltagare har uttryckt att forum som detta, att utan att fokusera på partipolitik eller
alltför snäva sakfrågor mötas i samtal och diskussioner kring framtidsvisioner, är mycket
uppskattade men alldeles för sällsynta. Vi upplever också att trots att vi mött relativt olika
deltagare och grupper har bilden av det önskvärda framtida fossiloberoende samhället som
kommit fram i de olika workshoparna varit relativt samstämmig.
Tack alla deltagare för fantastiskt roliga och givande workshopar!
Amanda Martling och Catarina von Matérn
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Unga vuxnas visioner av det goda livet i ett
fossiloberoende samhälle
Boende och gemensamma rum
Vi bor smått men smart och renoverar med återanvända material
I ett framtida fossiloberoende samhälle bygger och renoverar vi våra hus med hållbara
metoder och förnyelsebara eller återanvända material av hög kvalité. Vi bor smått men smart.
Våra bostäder är i högre grad hopbyggda med natur, matproduktion och energiproduktion.

En mångfald av boendeformer - fler kollektiva lösningar
Det finns boenden för alla smaker och behov, bland annat fler hyresrätter. Men det finns även
många fler boendeformer än hyresrätter eller att själv äga sin bostad. Till exempel olika
former av kooperativa fastigheter som förvaltas av de boende med många gemensamma ytor
vilket gör att den individuella bostadsytan kan minskas. Vi bor fler tillsammans. Det finns en
ökad flexibilitet och nya normer kring att dela boende och bo kollektivt. God grannsämja där
vi samarbetar och kommer överens med varandra gynnas genom boenderåd och olika former
av forum för ventilering av förslag och åsikter.

Närhet till det vi behöver i vardagen
Vi bor nära där vi arbetar eller befinner oss dagligen - tätare städer där bostadsområden
blandas upp med näringsverksamhet gör att så många som möjligt slipper pendla långt.
Lokala torg med affärer och service gör att vi kan undvika att resa långt för att uträtta
ärenden. Vi har också nära till naturen, till service och kollektivtrafik. Våra stadskärnor
blomstrar och är bilfria och därmed också tystare. Vi kan enkelt promenera för att umgås med
människor i vårt närområde. Vårt samhälle är tryggt och vi kan alla vara säkra på att få den
hjälp eller vård vi behöver. Det finns gott om nybyggda boenden för nyanlända. Trygghet,
respekt, hållbarhet, öppenhet, nyfikenhet, mångkultur och gemenskap är ledord i vårt
samhälle och i våra bostadsområden.

Odling och grönområden i staden
Vi förtätar våra städer genom att bygga på höjden, gärna på befintliga byggnader, för att spara
de grönområden som finns. I andra delar av staden är husen lägre. Invånarna får vara med och
utforma staden. Vi lever nära naturen och är mer självförsörjande – det finns gott om
småskalig matproduktion, fruktträd, nötträd och bärbuskar i våra bostadsområden.
Stadsskogar anläggs och alla invånare i städer har tillgång till koloni- och stadsodlingar.
Växthus är vanliga, de kan till exempel byggas mellan fastigheter för att skapa värme,
”utomlandskänsla” och bidra till hälsa och gemenskap. I anslutning till äldreboenden och
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sjukhus är detta extra vanligt. På sjukhus och andra offentliga byggnaders tak odlas mat som
används i den offentligen verksamheten.

Förtätning och samarbete på landsbygden
På landsbygden har en ”decentraliserad förtätning” gjort att alla inte bor utspritt utan att vi i
större utsträckning bor i byar igen så att vi kan samarbeta kring olika frågor, samåka och så
vidare - på samma sätt som i stan. Det är enklare att bo på landet. Gamla ödehus som tidigare
stod tomma används för gemensamma kulturprojekt, odlingar och kollektivhus. Våra
strandområden är allas och säljs inte eller bebyggs. Fler småstäder växer upp som
satellitstäder runt de större städerna.

Gemensamma rum och maximalt nyttjande av lokaler
Det finns många lättillgängliga gemensamhetslokaler som kan nyttjas av alla och dit alla kan
komma för att få nya idéer och lära av varandra. Lokaler utnyttjas maximalt. Det finns
möjlighet att sova över på arbetsplatsen eller använda skolbyggnaden för andra ändamål
kvällstid. Det finns gott om gröna oaser - gemensamma rum som erbjuder plats för kreativitet,
konst och fritidssysselsättningar.

Förnyelsebar energi och välisolerade hus
Den energi vi använder i våra bostäder kommer från solen och vinden, från vågkraft,
jordvärme, bergvärme och fjärrvärme och används på ett kompletterande sätt så att vi har
tillgång till förnyelsebar energi under alla årets årstider. Fler av oss producerar vår egen
elektricitet. Våra fastigheter är energisnåla och välisolerade. Många hus är plusenergihus eller
passivhus där värme från elapparater och människor tas till vara. Näring från våra toaletter tas
om hand i kretsloppssystem. Vatten från exempelvis handfat eller tvättmaskiner
”återanvänds” för att spola våra toaletter eller alternativ till vattentoaletter används. Det är
enkelt att själv se hur mycket el som förbrukas i min bostad. Rörelsesensorer som tänder och
släcker ljuset och snålspolande vattenkranar är standard.
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Resor
  

Mobilitet och samarbete - samåkning, pooler, gemensamhetsägda
fordon och ”sociala vagnen”
I ett framtida fossiloberoende samhälle är olika former av samåkning, bilpooler och
gemensamhetsägda fordon vanliga lösningar. Bilen som rättighet är ifrågasatt och många
städers stadskärnor är bilfria. Vi är inte rädda för att prata med varandra och för den som vill
vara social och nätverka finns ”sociala vagnen” på exempelvis tåg och spårvagnar – en
avdelning där det är helt naturligt att prata med den som sitter bredvid. Det finns fler ”on
demand”-lösningar i kollektivtrafiken och transportsystemet överlag – appar och annan
teknologi som möjliggör flexibla lösningar och att användare enkelt kan välja transportslag
efter behov.

Färre och långsammare resor
Eftersom vi arbetar mindre (se avsnittet om Arbete och fritid) så har vi också tid att resa
långsammare och mer miljövänligt, ”slow travel”. Resan i sig blir en upplevelse. Vi reser
längre – i tid! Vi minimerar våra arbetsresor genom att i större utsträckning ha
videokonferenser mm. Det finns även fler mobila arbetstillfällen där vi inte är beroende av att
befinna oss på en viss plats vilket gör att vi kan resa under en längre period och jobba
samtidigt istället för flera kortare semesterresor.
  

Lokalturismens ”revival” - på bekostnad av flyget
När det gäller resor under semestern blir det vanligare att cykelsemestra och tågluffa i Europa.
Ut i naturen och ett utforskande av Sverige istället för att flyga långt bort är de nya trenderna.
Vi flyger fortfarande långt men då framför allt för att få erfarenheter, kulturutbyten,
upplevelser och för att möta människor. Snabba och prisvärda tåg bidrar också till att vi flyger
mindre och kan resa relativt snabbt mellan större städer, det finns lösningar likande
exempelvis tågtunneln mellan Paris och London. Till havs har segelbåtar blivit vanligare på
bekostnad av motorbåtar. Olika former av digital turism är också mer utvecklad där vi kan
uppleva olika platser utan att resa rent fysiskt.
  

Vidsträckta cykelmöjligheter
I en fossiloberoende framtid cyklar vi mycket. Det finns fler cykelbanor både i städerna och
på landsbygden och även fler cykelvägar som förbinder stad och landsbygd. Det är tryggt att
cykla - det finns bra cykelvägar utan fysiska hinder, färre rödljus, gång- och cykelvägar är
tydligt avskilda och det finns tydliga regler och anvisningar för cyklister. Det finns olika lags
belöningssystem som premierar cykling. De som inte kan cykla erbjuds cykelutbildning. Elcykeln har ersatt bilen på många sätt. Det finns även en större mångfald bland våra
transportslag - linbanor, fler sätt att utnyttja vattenvägar (gondoler, trampbåtar) och så vidare.
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Väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är väl utbyggd i hela regionen, smidig och enkel att använda, pålitlig,
lättillgänglig. miljövänlig och billig. Många fler människor åker kollektivt eftersom det är
billigare och enklare än att åka bil. Elbussar är vanliga. Tågen är bra och attraktiva, pålitliga
och går i tid. Fler människor åker tåg och det finns höghastighetståg som magnettåg.
Kollektivtrafiken är jämlik och satsningar görs för att motarbeta segregerade städer.

Förnyelsebara drivmedel
Våra transportmedel, både bilar och kollektivtrafik, är mer miljövänliga än idag och drivs av
förnyelsebar energi som exempelvis el från vind och sol. Elbilar är vanliga och det finns även
bilar och fordon som drivs med biobränslen, vatten eller solceller. Istället för bensinstationer
finns laddningsstationer för elbilar. Effektiva och billiga transporter är fortfarande viktiga för
frihetskänslan.
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Mat
Ekologiskt, närodlat och säsongsanpassat
I ett framtida fossiloberoende samhälle äter vi ekologiskt, närodlat och efter säsong. Sverige
är ett föregångsland som inspirerar andra länder till hållbar matproduktion och
matkonsumtion. Offentliga kök serverar ekologisk och rättvist producerad mat och mer
vegetarisk mat - till exempel tre dagar vegetariskt och två dagar kött.
  

Vi odlar mer själva
Att odla själv skapar större förståelse om var maten kommer ifrån, det är också roligt och ger
livskvalitet. Mat produceras nära människor både på landsbygden och i staden - höns i
trädgården, odling på taken, bin osv. Det ger mer matsjälvständighet och trygghet och färre
transporter. Det är enkelt, nära, tillgängligt, gratis och självklart att odla - även i staden. Att
odla tillsamammans skapar gemenskap och nya mötesplatser - och motverkar isolering och
ensamhet. Nya hållbara odlingssystem för vårt nordliga klimat utvecklas och det finns fler
kolonilotter, växthus och även fruktträd, bärbuskar och ätliga växter i staden.
  

Miljödåliga alternativ dyrare - minskad köttkonsumtion
Matens pris bestäms bland annat utifrån dess miljöpåverkan. Alla har råd med ekologisk mat.
Ekologisk och närproducerad mat är billigare och mer lättillgänglig än importerad mat.
Svenskproducerad mat ger även jobb i Sverige. Detta göra att det har blivit dyrare att äta kött
och köttkonsumtionen har minskat. Då vi äter kött är det från lokal, småskalig och transparent
produktion med bra djuruppfödning. Det finns möjlighet att handla direkt från gårdarna. Vi
äter mer fisk, kanske även insekter och odlat kött? Det finns mer vegetarisk snabbmat och
veganism är vanligare.
  

Vi värderar maten högre och slänger mindre mat
Det finns krav på matbutiker om hur mycket mat (om något alls) som får slängas, det som
ändå kasseras tas tillvara på olika sätt, till exempel komposteras så att näringen kan tas till
vara i ny matproduktion. Vi smakar på maten för att se om den blivit dålig istället för att
slänga den om bäst-före-datum passerats. Olika skolor tävlar med varandra om att minska sitt
matsvinn.
  

Hälsosam och giftfri mat som förvaras på smarta sätt
Vi äter mer hälsosamt - mer grönt och mindre socker, vete, tillsatser, konserveringsmedel osv.
Vi vill inte ha besprutad eller genmodifierad mat och dricker mer kranvatten. Vi äter mer
”vild” mat och sådant som växer naturligt här - svamp, bär, ogräs mm. Vi hittar smarta sätt att
konservera och förvara mat utan att använda en så mycket energi - som att torka mat eller
förvara den i jordkällare. Refillsystem ersätter många förpackningar. Koncept som matkassar
som levereras hem underlättar för att göra medvetna val.
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Stärkta relationer - till varandra och till maten
Vi lagar och äter mer tillsammans - stora gemensamma middagar med nära och kära. Vi turas
om att laga mat åt varandra. Vi har mer kunskap om maten vi äter - om innehåll, hantering,
miljökonsekvenser mm. Då vi odlar och lagar mer själva får vi en starkare relation till maten
och förståelse för var den kommer ifrån.
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Konsumtion och produkter
Mindre ”köphets” - konsumtion utifrån verkliga behov
I ett framtida fossiloberoende samhälle konsumerar vi mindre och utifrån verkliga behov.
Normförändringar gör att lycka och status inte i lika stor utsträckning associeras med pengar
och att kunna köpa dyra saker - ”statussymboler som bilar märkeskläder är inte längre coolt”.
Mindre reklam och köphets - mer relationer.
  

Mer kollaborativ ekonomi - byta, låna och äga tillsammans
Olika alternativ till att äga själv - som att abonnera på en tjänst, äga tillsammans med andra,
byta, låna och så vidare är vanligt. Olika former av pooler/bibliotek växer fram för att dela på
bilar, cyklar, verktyg och så vidare. Detta bidrar också till ökad grannsamverkan och att
kunskap och erfarenheter sprids. Tekniska hjälpmedel för att administrera detta skapas, till
exempel databaser där tillgängliga produkter att använda finns sökbara.
  

Kvalitet och miljöhänsyn går före slit och släng och produkters
ursprung är tydligt
Nya produkter tas fram av miljövänliga och giftfria material och förnyelsebar energi används i
produktionen. Miljöhänsyn och livscykeltänk finns i alla produktionssteg. Kvalitet går före
kvantitet. Produkter ursprungsmärks, det finns bra information om hur en vara producerats
och de som tillverkar produkten har bra arbetsvillkor. Saker produceras i högre utsträckning
lokalt och svenska företag behåller sin produktion i Sverige.
  

Cirkulära flöden, återburk och reparationer
Cirkulär ekonomi och cirkulära flöden är vanligare och resurser tas tillvara igen och igen. Vi
har även insett hur detta är ekonomiskt fördelaktigt. Utbytbara komponenter i produkter är
standard och vi tar tillvara på det vi har och är bättre på att reparera och underhålla våra saker.
Det är billigare att laga än att köpa nytt. Det finns lokala verkstäder där vi själva kan laga våra
saker och vi hjälper varandra utan att ta betalt. Då avfall bildas tas det om hand på ett bra sätt
och återvinns eller återanvänds. Tillverkare av nya produkter måste kunna redovisa hur
samtliga delar av produkten kan återvinnas. Konsumenten tar ett större ansvar för det som
köps - även hur produkten tagits fram och vad som ska hända med den efter användningen.
  

Ökad tjänstekonsumtion och mer begagnat
Vi konsumerar tjänster i större utsträckning på bekostnad av konsumtion av fysiska produkter.
Då vi konsumerar fysiska varor är det ofta begagnat. Ekonomin är resursbaserad - vi
maximerar vår levnadsstandard men inom jordens kapacitet.
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Färre förpackningar
Förpackningar är mer ovanliga och av material med större miljöhänsyn. Lösvikt är vanligt och
konsumenter uppmuntras att ta med egna kärl till butiken. Plastpåsar av olja används inte
längre och tygpåsar finns alltid tillgängliga även om konsumenten glömt att ta med sig en
sådan genom en ”tygpåsbank” där användaren betalar för användning av ett antal tygpåsar.
  

Styrmedel som gynnar mer klimatsmarta val
Momsen är hög på konsumtion med hög miljöbelastning och låg på miljösmarta alternativ.
Uttag av naturresurser beskattas högt men arbete lågt. Kanske har vi tom någon slags
ransonering på konsumtion - ”max ett par nya byxor per år”? Aktiviteter som kan utgöra
alternativ till konsumtion som identitetsskapande hobby/tidsfördriv premieras - som att lära
sig spela gitarr eller fotografera eller liknande.
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Arbete och fritid
Vi arbetar med sådant som behövs i samhället
I ett framtida fossiloberoende samhälle styrs vad vi arbetar med av ”ekosystem snarare än
egosystem”. Vi arbetar med sådant som verkligen behövs och utifrån våra grundläggande
värderingar istället för att det ekonomiska hjulet ska snurra och för att till exempel skapa
efterfrågan på ännu mer produktion av konsumentprodukter. Fler är sysselsatta inom cirkulär
ekonomi, jordbruk, cykeltransporter, tjänsteproduktion och fler arbetar som reparatörer och
mentorer. Vi arbetar mer med kroppen och sitter mindre stilla. Samhället satsar på
kulturverksamheter och kreativa jobb. Arbetstillfällen på exempelvis oljeplattformar,
kärnkraftverk, kolkraftverk, deponier och externa köpcentrum finns inte längre. Alla har jobb
vilket gör att alla kan vara med och skapa ett bättre samhälle.
  

Vi jobbar mindre
Vi arbetar mindre vilket ger fler människor möjlighet att jobba. Det ger oss också mer fritid
som stärker våra familjerelationer och ger oss tid för miljövänliga vardagslösningar. Kortare
arbetsdagar ger mer kvalitet i vardagen. Vi går i pension senare – istället har vi mer ledig tid
under hela livet istället för bara i slutet. Initiativ som basinkomst eller medborgarlön kan ge
människor fler möjligheter att påverka sin livssituation.
  

Balans och utsuddade gränser mellan arbete och fritid
Det finns en balans mellan arbete och fritid vilket innebär att all vår energi inte går åt till att
jobba. Det finns också mindre skillnad mellan arbete och fritid. Det som är viktigt är
meningsfull tid som fylls med mat, umgänge, att bidra till allas välbefinnande och ”fixa till
naturen”.
  

Flexibilitet, arbetsglädje och jämlikhet
Det finns mer flexibilitet på arbetsmarknaden och vi byter ofta jobb, eller roterar mellan olika
jobb. Mer flexibla arbetstider och arbetsmetoder är vanliga. Vi kan arbeta hemifrån eller från
andra delar av världen. Det finns större möjlighet till nomadliv och ”nomadjobb”.
Arbetsglädje är viktigt, till exempel att ha tid att utbyta erfarenheter med kollegor. Vi arbetar
med sådant som vi upplever som meningsfullt och engagerande, som stämmer överens med
våra värderingar och där vi har möjlighet till att utvecklas och påverka. Arbetslivet är jämlikt.
  

Kvalitativ skola, mentorskap och ”allmän hållbarhetsplikt”
Det finns fler utbildningsmöjligheter och även fler jobb som inte kräver utbildning. Alla ges
möjlighet att visa vad man kan, alla ungdomar får ett bra jobb (inte bara praktikplatser).
Skolsystemet är anpassat till vårt framtida samhälle och det som lärs ut i skolan är det som
behövs i samhället. Skolan lär oss bland annat om hållbarhet i hur vi jobbar - att inte stressa
och ha en rimlig arbetsbörda, om att samarbeta och göra en sak i taget. Volontärarbete är en
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viktig del av utbildningen för att alla ska lära sig att engagera sig i samhället. Vi delar med oss
av kunskap och tar tillvara på äldres kunskaper och erfarenheter genom till exempel
mentorskap, överlag är samhället mindre åldersfixerat. Istället för allmän värnplikt så finns
”allmän hållbarhetsplikt”.
  

Utomhus och tillsammans på fritiden
Vi umgås mycket med varandra, också över generationsgränserna. Vi hittar på saker, har kul
tillsammans och gör varandra glada. Vi är mycket utomhus, vi har nära till grönområden och
en närmare relation till naturen. Fysisk utomhusaktivitet är en viktig del av livet och det är
status att ha tid för naturupplevelser. Det finns många föreningslokaler där vi kan träffas och
även lära oss saker tillsammans. Det finns roliga träningsmöjligheter och lekplatser i
närområdet för både stora och små. Vi tar tillvara på den energi som genereras vid olika
aktiviteter och träningsformer som exempelvis spinning-cyklar. Det finns många småskaliga
kulturevenemang och festivaler.
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Relationer
Att verkligen mötas
I ett framtida fossiloberoende samhälle bygger vi goda relationer genom mindre fokus på
individuell prestation och mer fokus på gemensamt ansvar och delande. Vi hälsar på varandra
när vi möts, är närvarande i mötet, litar på varandra och är inte rädda för att vara utomhus. Vi
umgås med våra grannar istället för att ”stänga in oss i våra revir”. Strukturer som bygger
tillhörighet och sammanhållning istället för utanförskap och mobbning. Digital
kommunikation är viktigt med samtidigt är riktiga samtal viktigare än text. Vi behöver mer
kommunikation ansikte mot ansikte, social media får inte bli för viktigt.
  

Tid för nära relationer - också över generationsgränserna och till
naturen
Våra relationer till familj och vänner är viktiga. Korta arbetstider gör att våra relationer får
mer utrymme och kan växa sig starkare. Inte bara fokus på kärnfamiljen - vi är fler som
uppfostrar barnen tillsammans. Vi bor och umgås mer över generationsgränser. Det är viktigt
att kunna åldras med värdighet, inte hamna utanför, att ge tid till de gamla. Fler
”överskridande” relationer - inte bara till andra människor utan också till natur osv. Vi
behöver sluta se människor som prio ett, vi är bara en del av världen. Personlig utveckling är
också viktigt, relationen till oss själva. Reflektion och självkännedom, ”jag är mitt fulla jag
och kan vara det”. Mer accepterat att prata med psykologer och utvecklas genom det.
  

Gemenskap, öppenhet och tillit
Gemenskap, öppenhet, respekt, hjälpsamhet, tillit, jämställdhet, glädje och nyfikenhet är
ledord i vårt framtida fossiloberoende samhälle. Allas lika värde är viktigt i ett öppet och
välkomnande samhälle där vi lär av varandra. Kanske behövs ett nytt ”lumpen” med fokus på
disciplin och gemenskap men utan att handla om militärt försvar? Även internationellt är vår
värld uppbyggd av relationer. Visionen är fred och solidaritet, ingen korruption och att
demokrati går före kapital. Det är viktigt med en gemensam värdegrund i skolan och på
arbetsplatser. ”Om världen styrdes av alla människor tillsammans istället för av pengar så
skulle fokus flyttas till verkliga behov och samverkan istället för statussymboler och
konkurrens.”
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