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Tisdag 9 februari 
Seminariet behandlar följande texter: 

- Scoones, Newell & Leach (2015). The Politics of Green Transformations. I Scoones, Leach & Newell 
(eds.) The Politics of Green Transformations. London: Earthscan [Finns utskriven i artikelhäfte] 

- Westley, Tjornbo, Schultz, Olsson, Folke, Crona & Bodin (2013). A Theory of Transformative Agency 
in Linked Social-Ecological Systems. Ecology and Society, 18(3). 

 
Förberedelser inför seminariet. Läs texterna ovan, med särskilt fokus på läsfrågorna nedan. Du behöver inte 

lämna in något skriftligt inför seminariet, men ska vara beredd att diskutera texterna med utgångspunkt i 
dessa frågor. 

 
Läsfrågor till W estley et al. (2013): 

- Vad är en change agent eller institutionell entrepenör enligt Westley et al.? 
- Vad innebär the adaptive c yc le  och hur kan den användas för att förstå samhällsförändring? Vilka faser 

har den och vad karaktäriserar varje fas? 
- Vad innebär opaque , hazy respektive transparent möjlighetsutrymmen (opportunity c ontexts)? Hur skil-

jer mångfalden av olika aktörer/organisationsformer samt graden av institutionalisering åt mellan de 
olika möjlighetsutrymmena, och vilka konsekvenser får detta? 

- Vilka olika typer av strategier eller handlingar är lämpliga för att skapa förändring i ett systems olika fa-
ser? 

 
Läsfrågor till Sc oones, Newell & Leac h (2015): 

- Vad är en ”green transformation” och på vilka sätt är de politiska? 
- Vad karaktäriserar tec hnoc entric , marketized, state-led respektive c itizen-led transformationer? Hur 

skiljer dessa synsätt åt i tolkningen av vad som är problemet och vad som är möjliga lösningar? 
- Vilka förändringsstrategier lyfter Scoones, Newell & Leach fram? 

 
Formulera även gärna andra frågor kring texterna som du vill diskutera under seminariet. 
 
 

Fredag 11 februari 
Seminariet behandlar följande texter 

- O’Brien (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. Proceed-
ings of Transformation in a Changing Climate, 19-21 June 2013, Oslo. University of Oslo. 

- Stroh (2015). Systems Thinking for Social Change [kursbok], kap 1 och 2.  
 
Förberedelser inför seminariet: Skriv ett utkast för skrivuppgiften Förändringsstrategier o c h teo rier om fö ränd-

ring, del 1 (se separat uppgiftsinstruktion). Utkasten kommer att diskuteras på seminariet. 


