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KURSUSINDHOLD
To-dages kursus i Transformativ ScenarieProces (TSP) - en internationalt

anerkendt og gennemprøvet metode til tværfagligt og tværsektorielt

samarbejde om komplekse samfundsmæssige udfordringer. Metoden er

konkret, konstruktiv og samtidig kreativ.

TSP er yderst relevant i arbejdet med klimatilpasning - en problemstilling,

der skal løses gennem samarbejde mellem mange forskellige aktører og

på tværs af kommunegrænser, brancher, sektorer og forskellige

interesser. TSP er ideel at anvende i de mange tværkommunale

samarbejder om klimatilpasning, men er også yderst relevant i forbindelse

med større enkeltprojekter og i samarbejdet mellem de mange aktører

og interessenter indenfor de enkelte kommuner.

På kurset bliver deltagerne guidet gennem faserne i en TSP-proces, hvor

de lærer og erfarer, hvad processen kan, og hvad den kræver.

Deltagernes viden, erfaringer og udfordringer fra eget arbejde med

klimatilpasning inddrages som væsentligt case-materiale i processen.

Dag 1 etableres en fælles forståelse af, hvad scenarier er, og hvordan

man kan bruge dem som strategisk værktøj. Vi indleder øvelsen og

kortlægger de væsentligste udfordringer, drivkræfter, sikkerheder og

usikkerheder ift. fremtidens klimatilpasning.

Dag 2 arbejder vi med scenarier og fortællinger, som kan få

transformativ effekt for klimatilpasningen. Vi reflekterer over mulige

konsekvenser af scenarierne, og hvilke handlinger de kalder på - her og

nu. Øvelsen resulterer i skitser til en række scenarier for fremtidens

klimatilpasning i Danmark, der giver ideer og inspiration til nye løsninger.

Det handler ikke om at udvikle nye videnskabelige scenarier, som der er

mange af på klima-området, men snarere om at kortlægge lokale

tilpasningsscenarier og skabe fælles forståelse omkring handlings-

muligheder.

HVEM SKAL DELTAGE?
▪ Ledere, projektledere, planlæggere, facilitatorer og 

øvrige medarbejdere, der arbejder med klimatilpasning i  

▪ kommuner og vandselskaber

▪ statslige virksomheder og institutioner

▪ private virksomheder.

▪ Organisationer, foreninger og borgere, der ønsker at

transformere deres by eller lokalområde ved at skabe nye

historier om fremtidens klima.

▪ Forskere og videninstitutioner, der vil udforske en ny måde

at arbejde med klimaudfordringer og andre komplekse sociale

problemer, som kræver deltagelse og engagement fra forskellige

aktører.

KURSUSUDBYTTE

✔ Hands on introduktion til Transformativ ScenarieProces som

metode til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om

klimatilpasning

✔ Kortlægning af trends og drivkræfter af særlig relevans for

fremtidens klima og klimatilpasning

✔ Skitser til scenarier for fremtidens klima, der efterfølgende kan

videreudvikles og danne afsæt for arbejde med klimatilpasninger

✔ Indsigt i andre klimaaktørers udfordringer, visioner og ideer

✔ Styrket netværk til potentielle samarbejdspartnere



HVAD ER EN TRANSFORMATIV SCENARIEPROCES? 

Transformative scenarier handler om at skabe fremtiden. Mens de

fleste metoder til scenarieplanlægning fokuserer på at tilpasse sig

fremtiden, søger transformative scenarier ikke alene at forstå og

tilpasse sig, men også at forme og påvirke fremtiden. Den

strukturerede og kreative proces hjælper forskellige aktører til at

se flere mulige fremtidsbilleder og opdage, hvad de kan og må gøre

for at ændre og påvirke dem.

Transformative scenarier hjælper ikke bare de aktører, der er

direkte involveret i scenarieprocessen, men også dem, de

formidler scenarierne til. Scenarierne inspirerer til at tage skridtet

fra forståelse til handling, de giver retning og skaber stærke

fortællinger om, hvordan fremtiden kan udvikle sig – og påvirkes.

For deltagerne er skabelsen af de transformative scenarier en

måde til at løse op for fastlåste situationer og polariserede

positioner i en faciliteret proces, der kombinerer fantasi med

stringens.

Scenarieprocessen kan blive en forløsende kraft, når en gruppe af

forskellige aktører står over for en kompleks udfordring, som er

afgørende for dem, men som de ikke har villet eller kunnet arbejde

sammen om at løse, måske fordi de er uenige om selve problemets

natur. Processen gør det muligt for dem at etablere fælles

forståelser, stærkere relationer og nye intentioner, og på relativt

kort tid at skabe klarhed om næste skridt.

Metoden er beskrevet i bogen Transformative Scenario

Planning af Adam Kahane fra Reos Partners.

Den blev udviklet for 25 år siden og er blevet brugt og tilpasset

mange gange siden fra Sydafrika efter apartheid til det

konflikthærgede Colombia. Reos Partners har i de senere år

gennemført en lang række transformative scenarieprocesser inden

for nakotikapolitik, demokrati, klima, udvikling, retfærdighed,

uddannelse og fødevaresikkerhed på nationalt, regionalt og

internationalt niveau.

https://reospartners.com/publications/transformative-scenario-planning-working-together-to-change-the-future/
https://reospartners.com/projects/scenarios-drug-problem-americas/
https://reospartners.com/projects/alerta-democratica/
https://reospartners.com/theme/energy-and-climate/
https://reospartners.com/theme/peace-democracy-and-governance/
https://reospartners.com/theme/education/
https://reospartners.com/theme/natural-resources-land-and-food/


Reos Partners (www.reospartners.com) er en

international socialøkonomisk virksomhed, som hjælper

mennesker med at komme videre sammen med deres

vigtigste og mest vanskelige problemer. Vi designer,

faciliterer og leder processer, der gør en gruppe af

interessenter i stand til at komme videre med deres største

udfordringer. Vores tilgang er systemisk, kollaborativ og

kreativ. Vi danner partnerskaber med regeringer,

virksomheder, civilsamfundsorganisaitoner om udfordringer

som uddannelse, sundhed, fødevarer, energi, klima, udvikling,

retfærdighed, sikkerhed og fred. Vi arbejder både globalt og

lokalt med kontorer i Cambridge (Massachusetts), Geneve,

Johannesburg, Melbourne, Montréal, og São Paulo. Vores

navn kommer fra græsk “rheos,” som betyder “flow.”

Undervisere:

Mille Bøjer, direktør for Reos Partners Europe, Geneve.

og Anne Weber Carlsen, senior associate. Reos Partners,

København.

Se eksempler på Reos Partners projekter der har benyttet

den transformative scenarieproces her:

https://reospartners.com/tools/transformative-scenarios/

OM REOS PARTNERS

INFORMATION
Kurset holdes  i Storkøbenhavn 

28. november 10:00-18:00

29. november 8:30-16:00 

Pris pr. person: 12.500 plus moms.

Tilmelding senest 1. november 2019 

https://bit.ly/2ZeoVm3

For yderligere information kontakt:

Senior Associate 

Anne Weber Carlsen

tlf. 27248190

Email: carlsen@reospartners.com

http://www.reospartners.com/
https://reospartners.com/reos-management/mille-bojer/
https://reospartners.com/reos-management/carlsen-anne-weber/
https://reospartners.com/tools/transformative-scenarios/
https://bit.ly/2ZeoVm3
mailto:carlsen@reospartners.com

