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Micael Dahlén - Nextopia – livet, lykken og pengene i forventningssamfunnet

Her om kvelden delte jeg talkshow-sofa med Erna Solberg. Vi var der for å 

lansere bøkene våre; hennes handler om hva hun har vært med på gjennom 

årene, men framfor alt om hva hun forventer seg at hun og Norge kommer til å 

være med på i fremtiden – mens min passende nok forsøker å forklare hvorfor 

hun skrev boken sin, og hvorfor hun får fortsette å dele talkshow-sofaer med alle 

mulige mennesker lenge etter at jeg har forlatt TV-studioet. 

Landets mektigste politiker 

Til høsten er det valg igjen, og Erna forventes å vinne det. Nettopp derfor er hun 

landets mektigste politiker akkurat nå, den personen alle vil ha i talkshowet sitt 

og som setter agendaen i debatten. Ikke fordi hun har vunnet valget, men fordi 

hun forventes å vinne det. Akkurat slik Barack Obama ble utpekt til USAs mest 

populære president to måneder før valget, og akkurat slik han vant Nobels 

fredspris før han hadde rukket å pakke opp flytteboksene på det ovale kontor, 

eller å utrette noe for freden. 

Slik fungerer forventningssamfunnet vi nå lever i, der forventningene våre om 

fremtiden har større betydning enn det som skjer her og nå (for ikke å snakke 

om i går, som ingen lenger husker). I forventningssamfunnet jager vi alle etter 

nextopia; stedet der neste president kommer til å bli den aller beste, neste 

surfeplate kommer til å bli revolusjonerende, og neste date kommer til å bli den 

fineste. Stedet vi aldri når, for i samme øyeblikk som presidenten setter seg ned 

på det ovale kontor, strekker vi oss etter den neste, som selvsagt vil bli enda 

bedre (bare spør Obama, som dalte i popularitet med hele 30 prosent tre 

måneder etter at han flyttet inn, eller for den del nåværende statsminister 

Stoltenberg, som sitter og ser på Erna Solberg hjemme fra TV-sofaen). I samme 

stund som Apple endelig slipper sin iPad, meddeler de at iPad 2 snart skal 

lanseres; i samme stund som vi innleder et forhold, bytter vi status på 

datingnettsidene fra ”singel” til ”involved but looking”. 

Futurographies 

Ikke rart at Erna Solberg skriver bok om hva hun skal gjøre i fremtiden. Det 

gjorde jo Obama også, og han ble jo president. Det gjorde de seksten år gamle 

popstjernene Miley Cyrus og Justin Bieber også, hvis ”futurographies” ble 

mestselgende selvbiografier i USA henholdsvis i fjor og i forfjor. Hva har så en 

lykkeforskende økonomiprofessor å si om alt dette?  

Hva innebærer dette for hvordan både mennesker og foretak kan oppnå 

fremgang og lykke? Det skal jeg fortelle om neste gang vi sees, og det kommer 

til å bli det beste møtet noensinne... 

For mer informasjon om Micael Dahlén - klikk her 
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Bli med på å kåre Norges beste taler!

HHvilken taler har stimulert, motivert og berørt deg mest? Er det noen du husker spesielt godt? Noen som har inspirert 

deg til å forandre måten du jobber eller lever på? Det kan være en ekspert, instruktør, konsulent, bedriftsleder, inspirator 

eller noen andre. Hovedsaken er at det er noen som formidler budskapet sitt på en eksepsjonell måte.. 

Hvem vil du nominere til Norges beste taler? - klikk her 

PS: Tips gjerne vennene dine, så de også får sjansen til å være med på å nominere Norges beste taler  
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