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Arbeidsverksted
Introduksjon til framtidsbilder 
FREDAG 6 NOVEMBER 2015

ASTRID SKOGSETH FUGLESANG 

– SENIORRÅDGIVER STEINKJER NÆRINGSSELSKAP
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I dette arbeidsverkstedet får dere prøve ut i praksis en måte å lage framtidsbilder, 
framtidsscenario – den basert på et fokus på medbestemmelse, og tar utgangspunkt i 
Participatory Learning, Forumteater, Commmunity Theatre og Verksted som Verktøy. Jeg har 
en profesjonell regiutdannelse, har jobbet i som regissør i en rekke år, og de siste årene som 
prosjektleder og næringsutvikler. I drøyt 20 år har jeg jobbet med medbestemmelse og bruk 
av teater som verktøy. Summen av dette blir det som dere får presentert i dag. 
 
Jeg vil understreke at det er mange ulike faglige innganger til framtidsbilder – 
framtidsscenario. Jeg har stor respekt for det. I dag får dere en smakebit – i praksis. Så er 
målet at dere etter denne dagen skal ha mulighet til å velge dette som metode i deler av det 
videre arbeidet med kommunereformen – og i så fall være en god bestiller av prosesser for å 
oppnå medbestemmelse. 
 
Kort om Astrid Skogseth Fuglesang: er utdannet teaterregissør fra Ohio University og en 
master i teater og medbestemmelse fra NTNU. Har jobbet som næringsutvikler de siste tre 
årene – i Steinkjer Næringsselskap AS. Har også gründet et selskap, KultLab, med 
utgangspunkt i bruk av teater som verktøy i team – og lederutvikling.  
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• Utredningsfasen 

• Retningsvalg

• Planleggingsfasen
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Dagens arbeidsverksted – å lære og erfare i praksis. Det handler om å koble denne 
arbeidsmåten med kunnskap og erfaringer dere allerede har. 
 
Utredningsfase (f. eks. hvilke kommuner er aktuelle å slå sammen, hvilke forventinger har 
den enkelte kommune i forhold til resultat av større kommuner?).  
Noen kommuner avslutter denne fasen nå, andre har et arbeid som skal gjennomføres – 
f.eks. «Nabosamtaler» .  
 
Nabosamtaler som skal gjennomføres – her kan framtidsbilder være et verktøy. Dere kan 
starte nabosamtalen med å lage et felles fremtidsbilde der målet er å finne styrke og positiv 
kraft som ligger i en ny kommune - så danner dette et felles mål som dere kan bruke som 
inngang til, og ramme for samtalene.  Bruk gjerne en tidslinje der dere diskutere framdrift og 
ser om det er fellesnevnere i forhold til ønsket framdrift. 
 
 
Retningsvalg (hvilke kommuner skal slå seg sammen – event. formalisere et samarbeid). 
Sikre hvordan de kan konsentrere seg om færre retninger.  
Planleggingsfase (når beslutning om kommunesamarbeid – sammenslåing er tatt og en 
begynner å planlegge hvordan det skal skje). 
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Fremtidsbilder for å skape eierskap og 
gjennomføringskraft!
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Dere kan bruke framtidsbilder som arbeidsmetode for å nå ulike målgrupper mer 
kvalitetssikret, min mangeårige erfaring (og forskning på området) viser er at metoden sikrer 
større bredde, eierskap hos målgruppen og legitimitet. Det skaper eierforhold til en 
endringsprosess og større gjennomføringskraft. 
 
Dette kan gjelde målgrupper som: 
• Ungdom 
• Næringsliv 
• Ansatte i kommunen som organisasjon 
• Grupperinger – interessenter (politikere, innvandrere osv.) 
 
 
Metodikken består av et systematisk oppbygd analyse- og innspillssverktøy, for å involvere og 
engasjere flest mulig av deltakere. Utgangspunkt er at innbyggere i en kommune, politikere, 
ungdom, ansatte osv. er «ekspertene» når det gjelder eget lokalmiljø, eget arbeidsmiljø osv., 
og målet er å bygge på menneskers engasjement. Å bruke framtidsbilder gjør 
innsamlingsprosessen kreativ og dataene visuelle. Målet er å dokumentere innspillene mest 
mulig korrekt – samtidig på en være tydelig på at dette er et ledd i et arbeid der andre (f.eks.) 
skal ta de endelige avgjørelse.  
 
Framtidsbilder som metode i en kommune – nå skal kommunene lage ny planstrategi: 
For å skape felles retning og mål i f.eks. 
Samfunnsplan 
Næringsplan 
  
Framtidsbilder som FAGOMRÅDE 
Det er mange ulike faglige innganger til denne typen arbeid - viktig å være en god bestiller. 
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Metoden og målet
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Framtidsbilder: Arbeidsmåte som involverer og gir eierskap og gjennomføringskraft - når det 
ledes på en kvalitetssikret måte med en prosessleder som er trygg i faget og god med folk. 
  
Fremtidsbilder eller framtidsscenario som metode kan ha mange ulike innganger og bygge på 
ulike fag. Det som er viktig, er at dere vet hva dere skal bruke det til - om det skal være 
scenarier som skrives ut på et statistisk analytisk grunnlag for så å invitere til involvering eller 
om dere ønsker å bruke folk til å analysere og bygge opp framtidsbilder. Begge har en grad av 
medvirkning i seg - men dere må bestemme hvem dere vil skal være ekspertene. 
 
Spørsmål som dere må besvare: 
Er ekspertene de målgruppene som dere ønsker å høre? 
Er ekspertene fagpersoner som lager analysene? 
Bør dere høre begge gruppene? 
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Et prosess arbeid

• Aktivitetene er strukturert og sammenkoplet , og rekkefølgen er ikke likegyldig 

• Aktivitetene skal lede til et konkret resultat

• Eksempel på en prosess

5

Aktivitet 

Analyse/kartlegging

Planlegge workshop

Invitere sentrale personer/aktører

Aktivitet 

Workshop som sikrer involvering og 
eierskap hos sentrale 

personer/aktører

Aktivitet

Bearbeide materiell

Lage forslag til fremtidsbilde, 
beskrive mål, lage plan, fordele 

ansvar

Aktivitet

Kvalitetssikre hos sentrale 
personer/aktører

Økonomi 

Aktivitet

Beslutningsprosesser og iverksetting 
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Medbestemmelse = forankring
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Hvorfor bør dere bruke framtidsbilder med fokus på medbestemmelse? 
• Deltagerne i prosessene er de som skal effektuere planen etterpå (har 

representativitet og er de med reell makt) 
• Deltagerne som inviteres rekrutteres med et tydelig oppdrag og har mulighet til å 

sette av tid til prosessen  
• Medbestemmelsesprosessen er faglig sterk og har godt kunnskapsgrunnlag 
• Strategiene blir konkretisert til tiltak som prioriteres av deltagerne 
• Det er god og forutsigbar framdrift i arbeidet (dvs. tydelig kontrakt mellom 

prosessansvarlig og deltagerne om grad av medbestemmelse og tidsperspektiv) 
• Deltakerne opplever at de kjenner seg igjen i det endelige resultatet 
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Strategiprosessen 
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Framtidsbilder (felles mål) er viktig i endringsprosesser. 
Husk hvor lite endring som skal til for at det kjennes ubehagelig! 
For å endre fra dagens situasjon til en ønsket «ny hverdag» – må dere kartlegge 
nåsituasjonen, lage felles målbilder og legge en strategi (plan) for å nå målet.  
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Møteprosessen 
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Framtidsbilder skapes i et arbeidsverksted – en workshop.  
I forkant av workshop/arbeidsverksted må dere legge ned et godt stykke arbeid for å sikre at 
arbeidsverkstedet får ønsket effekt.  
Gjennomføringen av arbeidsverkstedet er avhengig av god møteledelse – en god 
møteprosess der prosessleder er trygg og har bred erfaring i gjennomføring av slike prosesser 
er helt avgjørende for å oppnå ønsket resultat.  
 
God oppfølging og dokumentasjon av resultatet fra arbeidsverkstedet er helt avgjørende for 
det videre arbeidet. Alt som blir utarbeidet må skrives ned og dokumenteres – og 
kvalitetssikres hos deltagerne i etterkant. Videre er det viktig å tidfeste framdrift og fordele 
ansvar. Dette kan gjerne gjøres i arbeidsverkstedet – om det er tid til det.  
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I dag 
lage framtidsbilder - fem forskjellige tema 

1) Areal og transport

2) Bosetting - identitet og kultur

3) Kommeadministrasjonen og tjenester

4) Dialog mellom innbyggere og kommunen

5) Næringsliv og omdømme
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Visualisering – individuell øvelse
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Sett deg godt til rette i stolen. Nå skal vi gjøre en liten (helt ufarlig) øvelse. Den fordrer at alle 
må lukke øynene i ca. 2 minutter: Se for deg at du er i 2040 – 25 år fram i tid. Det er høst, 
løvet har akkurat blitt oransje, sola glitrer etter noen regntunge dager, du sitter ved et 
kafebord. Foran deg på bordet ligger det en digital nyhetskilde – du drikker en av disse 
drikkene som ble så populært på 2030-tallet og leser. Hvordan ser det ut rundt deg? Hva 
leser du?  
  
Det du gjorde nå var en visualisering – et velkjent verktøy for toppidrettsutøvere og selvsagt 
like nyttig for dere som driver i toppsjiktet i kommunereform arbeidet. 
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Oppgave 1 
Dere er nå i 2040 - Beskrive framtidskommunen 2040 

Diskuter oppgaven

– alle skriver innspill (skriv stikkord på post-it)

Totalt har dere en time til å jobbe dere rundt på alle bordene (det 
betyr ca 10 – 12 min. på hvert bord). Styr tiden selv – jeg bistår.
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Nå skal dere jobbe i grupper og lage framtidsbilder gjennom fem forskjellige tema. 
Dere får begrenset tid per bord –prosessleder veileder underveis og bistå med å gå rundt på 
bordene hvis det oppstår spørsmål underveis.  
Regelen er at ingenting er feil. Dere skal ved hjelp av lapper beskrive framtidskommunen 
2040.    
 
Tenk denne som en stedsuavhengig kommune – for å fristille dere fra arbeid som dere står i, 
men gi dere god mulighet til å lære framtidsbilder som metode.  
Les oppgaven – diskuter gjerne hva dere legger i begrepene – skriv minimum en lapp per 
person.   
 
Her er det valgt relevante tema i forhold til kommunereform - men det kunne helt sikkert 
vært andre tema også. Først og fremst handler dette om at dere skal lære metoden. 
   
Det er fem bord og fem grupper. Dere skal bruke ca en time til å jobbe dere gjennom alle 
temaene. Jeg leder dere gjennom øvelsen, men fint om dere følger med og disponerer tiden 
selv. Det skal brukes ca. 10 - 12 minutter ved hvert bord.  
  
Bord 1 - Areal og transport: 
Se deg rundt nå i 2040 - hvordan har den nye kommunen løst utfordringen med helhetlig 
areal- og – transport utvikling? 
  
Bord 2 Bosetting - identitet og kultur 
Se for dere en rundtur i den nye kommunen i 2040 - hvordan bor og lever innbyggerne 
innenfor den nye kommunen? Hvordan er samarbeidet og kulturen i kommunen etter at dere 
dannet en ny kommune – hva er dere spesielt stolte av i kulturen i kommunen? hvordan er 
styrkene fra de ulike kommunene synliggjort for å  skape en felles identitet?   



  
Bord 3 Kommeadministrasjonen og tjenester 
Spesialiserte tjenester er nå løst innenfor 2040-kommunen – hvordan leverer kommunen 
disse tjenestene?  
  
Bord 4 Dialog mellom innbyggere og kommunen 
I 2040 er dialogen mellom innbyggere og kommuneadministrasjonen slik … (beskriv) og de 
arenaer (f.eks. hvor langt har vi kommet med digitaliseringen) som brukes er? 
  
Bord 5 Næringsliv og omdømme 
I 2040 har vi følgende næringsliv i vår nye kommune og omdømmet kan beskrives slik … 
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Oppgave 2
Når dere kommer til FEMTE bordet 

- sortere alle lappene 

og gruppere de som hører sammen. 

- Suppler hvis det mangler noe. 
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Når dere kommer til FEMTE bordet – skal dere først sortere alle lappene og gruppere de som 
hører sammen. Suppler hvis det mangler noe.  
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Oppgave 3
Gruppene velger hvert sitt tema/bord

Dere er i 2040:

2) Skriv nyhetsoverskrifter på de ulike grupperte 
lappene/kategoriene av lapper på ditt bord/tema.

3) Lag en nyhetsreportasje som dere skal framføre muntlig for de 
andre – maks ramme for framførelsen er 3 minutter. 

Alle i gruppen deltar. Øv!
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Oppgave 4
Framføring i plenum
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Oppgave 5
Refleksjon 

Plenum 
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Diskuter og reflekter på egen gruppe – hva er det du kan ta med deg fra dagens arbeid inn i 
pågående arbeid med kommunereformen?  
 
 
 
 

 


