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Vår tid preges av oppsplitting/fragmentering

• Mange av vår tids problemer skyldes 

hvordan vi tenker, føler og handler

• Vi lever i en verden der alt henger 

sammen

• Vår kunnskap er blitt mer og mer 

spesialisert  

• Gjennom dialog etableres relasjoner 

som knytter delene sammen



Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling handler særlig om å ta vare 

på det enkelte menneske, samfunnet og miljøet på 

en måte som ikke er skadelig eller nedbrytende, 

men som tvert i mot er mer stimulerende, livgivende 

og utviklende (Kvammen & Tellnes 2019)



Bodø 2024 Application

• Bringing cultural and social engagement to form an integral part 

of new city development will highlight communicative 

processes as a value inherent to “living societies”. 

• This stands in partial contrast to the instrumental value of 

dialogue in the smart city concept, where conversation is often 

in service of designing technology and services for the future. 

• Our goal is to develop arenas for conversation and to inspire 

processes that connect individuals in society and connect 

society to nature (s. 11)



The Expert Panel’s Report Brussel Nov. 2019

• The intention is to bring to the urban vision 

development of the “smart city” approach a 

social (as opposed to the mere technological) 

dimension, based on dialogue within society 

and between society and nature. In the 

panels view, this is forward-looking and a 

strong element of the bid. (s.11). 



Gjennom dialog utvikles:

• Kompetanse i å kommunisere med andre

• Evnen til å forstå andre og til å utrykke seg tydeligere

• Evnen til å håndtere konflikter og uoverensstemmelser

• Klarere tankeprosess

• Økt bevissthet om egne fordommer



Utopiverksted

• Legge til rette for dialogiske prosesser som bidrar til å frigjøre 

energi og retning i endringsprosesser, individuelt og kollektivt

• Levende samfunn kjennetegnes av at det finnes rom (tid og 

sted) for dialog og samhandling 

• Dialogene er selv-organiserende 

• Forutsetningen er at fremtiden skapes gjennom menneskelig 

samhandling, og at mennesker som er medskapende også blir 

medansvarlige 



Utopi
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Uten utopier blir samfunnet statisk, uten forankring i 

historien blir utopiene rent tankespinn (Paul Riceour)

Ideologi Utopi

Energi 

Det som er Det som kan bli 

Aktualitet Potensialitet



Utopia – Thomas More 1516

• Lokal produksjon av mat, vin, urter og blomster

• 6 timer arbeidsdag 

• Mer tid til individuell og kulturell utvikling  

• Fysiske rom for samtale og sosiale aktiviteter

• Mange religioner bør være representert i hver by 

• “Virtue is living in accordance with nature”

• “Always fruit after meat”



Materielt forbruk er minimert, maksimering av livskvalitet

Organisering som fremmer samarbeid for det felles 
beste

Matvaresystem som ivaretar hensynet til jord, planter, 
dyr og mennesker; ”Local food for local markets”

Desentraliserte kretsløpsløsninger for alle materialer; 
”Reduce, reuse, repair, recycle”

Småskala teknologi; ”Technology should be in the service 
of people – not people in the service of technology”

Lokalsamfunn preget av mangfold; ”Cultural diversity 
and biodiversity ensures resilience”
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FASENE I ET 
UTOPIVERKSTED

1. Skape  

Fortellinger som illustrerer et tema

2. Handle  

Utarbeide konkrete prosjekter

3. Koordinere og vurdere

Forslagene blir behandlet i plenum



FASE 1. SKAPE

Formål: Finne frem til et presist svar på et generelt spørsmål gjennom 

refleksjon over egne erfaringer

• Selvopplevde fortellinger

• Valg av hoved-fortelling

• Foreløpig svar på spørsmålet

• Test mot de øvrige fortellingene 

• Nytt svar på spørsmålet  



FASE 2. HANDLE

Formål: Utarbeide spørsmål og prosjektideer innenfor  

definerte rammer (utviklet i fase 1) 

• Formulere relevante problemstillinger og prosjekter

• Selv-organiserende dialoggrupper

• Fremføring av resultater i plenum

• Spørsmålsstiller leder dialogene og er ansvarlig for 

gjennomføring 



FASE 3. KOORDINERE OG VURDERE 

Formål; Se sammenhenger mellom ulike prosjekter og vurdere muligheter 

og eventuelle hindringer for å sette prosjektene ut i livet 

Hvilke forutsetninger må være tilstede og hvilke forhindringer må fjernes 



Muligheter

• Gjøre bruk av regionale fornybare ressurser for å tilfredsstille våre 

daglige behov

• Bruke lokale fornybare ressurser og gjenvinne avfallsfraksjoner  etter 

mønster av naturens økosystemer  (utvikle småskala teknologi som er 

tilpasset økosystemene) 

• Selv-regulerende, kompleks regional økonomi legger grunnlaget for 

samfunnsutvikling  med flere valgmuligheter

• Regional produksjon reduserer unødvendig transport, øker  regional 

økonomisk aktivitet og bidrar til å utvikle identitet



KONKLUSJON

I stedet for å spørre hvordan 

fremtiden vil bli 

Stiller vi spørsmål ved hvordan 

vi vil fremtiden skal bli


