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Skrivuppgift inför Seminarium 2: Förändringsteorier och
utvald relevant artikel
Detta är en individuell förberedelseuppgift inför kursens andra seminarium och den
består av två delar.
I den första delen ska du individuellt fundera över och skriftligt besvara frågorna till
artiklarna av Westley et al. (2013) och O’Brien & Sygna (2013). Om det är någon
fråga du tycker är svår kommer du under seminariet också få diskutera den
ytterligare.
I den andra delen ska du tillsammans med din projektgrupp välja ut och läsa en
artikel från kurskompendiet (se visualiseringen över kursens fullständiga litteratur på
kursportalen) som ni menar är relevant för ert projektarbete. Kanske presenterar
författarna ett resonemang, en frågeställning, en strategi eller ett koncept ni finner
relevant för ert projektarbete. Läs sedan artikeln individuellt. Under seminariet
kommer ni i projektgruppen tillsammans mer intensivt arbeta med artikeln för att
utöka er förståelse för hur den kan appliceras i ert projektarbete.
Inlämning av skrivuppgiften inför seminariet görs på Studentportalen senast fredag
den 22/3 kl. 9.00. Totalt ska skrivuppgiften omfatta 1-2 sidor.

Del 1
Frågor till Westley et al. (2013):
■ Vad är en change agent eller institutionell entrepenör enligt Westley et al.?
■ Vad innebär the adaptive cycle 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 contexts)? Hur skiljer 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 faser?
Frågor till O’Brien & Sygna (2013):
■ O’Brien & Sygna redogör för fyra olika angreppssätt på begreppet
transformation som de identifierat i forskning om klimatförändringarna. Vad
skiljer dessa olika angreppssätt åt? Vilka likheter finns det?
■ O’Brien & Sygna syntetiserar de fyra angreppssätten i ”The three spheres of
transformation”, vad innebär de tre olika sfärerna (personal, political &
practical)?
■ Varför är förståelsen av de tre sfärerna viktig enligt författarna?

Del 2
Välj tillsammans i projektgruppen ut en artikel ur kursens fullständiga kurskompendium
som ni finner relevant för ert projektarbete. Läs sedan artikeln individuellt inför
seminariet. I inlämningen ska du ange vilken artikel ni valt samt kort motivera varför.

