
Förberedelser inför workshops och seminarier 

■Workshop: Nyckeltrender och scenarier för 2030 
Workshopen behandlar sätt att förhålla sig till framtiden och framtidsbilder i arbetet för hållbar 
utveckling. Under workshopen kommer vi att arbeta med nyckeltrender och ramar att förhålla 
sig till i arbetet för hållbar utveckling, fram till år 2030. Vi kommer också att inleda arbetet med 
alternativa scenarion, som ett redskap för att knyta samman trender och framtidsbilder för att 
öppna upp nya sätt att betrakta möjliga framtider. Scenarioprocessen avslutas vid Re:Conference 
den 30 januari.  
 

Läs: 

▎ Wangel (2012). Making Futures: On Targets, Measures and Governance in Backcasting 
and Planning for Sustainability. Diss. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan, kap. 4: 
’’Futures Studies’’ och kap 5: ’’Backcasting’’. (18 s.) 

▎ Peterson, Cumming and Carpenter (2003). ‘‘Scenario Planning: a Tool for Conservation 
in an Uncertain World’’ Conservation Biology Vol 17, No 2 

 
Sammanfatta (i punktform) fyra nyckeltrender, möjliga konflikter och viktiga beslutspunkter 
som du anser är särskilt viktiga att förhålla sig till i arbete för hållbar utveckling. Motivera ditt 
val av trender genom en referens som bekräftar trendens vikt. Ta med dig dina punkter till 
workshopen. 
 

■Seminarium: Transformation, determinism och förändringsstategier 
Seminariet behandlar förändring och arbete för hållbar utveckling utifrån utgångspunkten att 
samhällsstrukturer och naturliga processer är dynamiska och föränderliga. Syftet med seminariet 
är att diskutera nyckelbegrepp kopplade till omställning på en samhällelig nivå. 
 
Läs: 

▎ O’Brien, K. (2012). Global environmental change II: From adaptation to deliberate 
transformation. Progress in Human Geography, 36(5), 667--676. 

▎ O'Brien & Sygna (2013) ‘‘Responding to climate change: The three spheres of 
transformation’’ Proceedings of Transformation in a Changing Climate, 19-21 June 
2013, Oslo, Norway. University of Oslo. Interactive, p 16-23 

▎ Folke, Carpenter, Walker, Scheffer, Chapin & Rockström (2010). ‘‘Resilience 
Thinking: Integrating Resilience, Adaptability and Transformability’’. Ecology and 
Society 15(4) 

▎ Sterling (2010) ‘‘Keep it complex’’, Nature, 468, 1029--1031, Nature Publishing Group, 
a division of Macmillan Publishers Limited. 



Förberedelser inför workshops och seminarier 

 
Reflektera skriftligt (1--2 sidor) 
Nyckelbegrepp som diskuteras i artiklarna ovan är transformationsförmåga 
(transformability), anpassningsförmåga (adaptability), resiliens (resilience), komplexitet, 
avsiktlig transformation (deliberate transformation) samt "underlying beliefs and 
assumptions". Kan du beskriva vad begreppen innebär, med egna ord? Exemplifiera 
gärna! 
 
Vad tycker du att begreppen kan tillföra arbetet med och förståelsen av 
omställningsprocesser för hållbar utveckling? Vilka är begreppens styrkor och svagheter? 

 

■Re:Conference och projektplanering 
Färdigställ era scenarier (i grupp) inför tillfället och förbered er i enlighet med uppgiften som 
lämnas ut 23e januari.  
 

■Seminarium: Visioner om hållbarhet och samhällsförändring: 
Läs: 

▎ Steffen (2009). Transition Towns or Bright Green Cities? Worldchanging, okt 2009. 

▎ Baker (2009). Transition Towns or Bright Green Cities? The Color of Movements or 
the Color of Life? Transition Times, okt 2009. 

▎ Jensen (2006). Endgame, Vol 1: The Problem of Civilization. New York: Seven Stories 
Press, s. 17--23 (delas ut separat) 

 
Jensen (2006), Steffen (2009) och Baker (2009) representerar olika möjliga hållbarhetsvisioner 
och arbetssätt. Jämför författarnas perspektiv på samhällsförändring och hållbar utveckling. 
Skiljer sig antaganden om hållbarhetsproblemens storlek och allvar? Omfattas olika kategorier 
av olika typer av aktörer? Strävar man efter olika typer av slutmål (har man olika visioner om det 
hållbara samhället)? För anteckningar över dina reflektioner utifrån frågorna ovan och ta med 
anteckningarna till seminariet. 
 

■Mötesfaciliteringsworkshop 
Workshopen är kopplad till projektprocessens första fas (introduceras i detalj 30 januari). Ingen 
särskild förberedelse krävs inför workshopen.  
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■Seminarium: Icke-våld och demokratiseringsprocesser  

▎ Johansen (2007). ‘‘Nonviolence: more than the absence of violence’’. I Webel & Galtung 
(eds.) Handbook of peace and conflict studies. London: Routledge 

▎ Chenoweth (2013) ’’The Success of Nonviolent Civil Resistance’’, Ted Talk, Tedx 
Boulder 

▎ Österbergh (2012). ‘‘The Elephant in the Room: How the Power of Change Is 
Surrendered’’. I Nyström (red.) Glimpsing Paths -- Being and Acting in Times of 
(Un)certainties. Uppsala: CEMUS 

 
Mathilda Lindegren är gästföreläsare från Institutionen för freds- och konflikforskning, Uppsala 
universitet, med en bakgrund i forskning om demokratisering och civila rörelser. Inför hennes 
tillfälle, som är dels en föreläsning men också en delvis en interaktiv workshop, förbereder du dig 
genom att:  

a)  Läsa litteraturen och titta på Tedx-klippet 
b)  Resonera kring icke-våld som en strategi för att nå hållbar utveckling. Vilka är 
möjligheterna och riskerna med detta, som du ser det? Koppla till artiklarna. 
c)  Förbered 1-2 frågor till Mathilda (tänk på att Mathilda är extern föreläsare och inte har 
100% koll på litteratur).  

 
Ta med frågorna till tillfället och var beredd att ställa dem när tillfälle ges.  
 


