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Skrivuppgift: Fem nyanser av hållbarhet - En undersökning av
hållbarhetsrapporter
Under kursens första vecka har ni läst delkursen Introduktion till hållbar utveckling som examineras
genom ett seminarium och en skriftlig, individuell, uppgift. I den här uppgiften kommer vi fortsätta
undersöka olika sätt att förstå begreppet hållbar utveckling genom att titta på aktörer utanför
universitetet.
Kursmål
•

redogöra för och diskutera olika definitioner av begreppet hållbar utveckling;

•

redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika sätt att mäta och värdera hållbar utveckling;

Instruktioner
Välj en av följande aktörers hållbarhetsrapport (finns på kursportalen) och svara sedan på frågorna
nedan:
COOP
Greenpeace
IKEA
Monsanto
Uppsalahem

•
•
•
•
•

Del 1: Analys av extern aktör
I del 1 ska du analysera din valda aktörs syn på, och arbete med, hållbar utveckling som det
framkommer i deras hållbarhetsrapport. Du väljer själv vilka delar av rapporten du vill fokusera på i
din analys men var tydlig med vad i rapporten du grundar dina resonemang på, till exempel genom
citat. Använd dig gärna av både text och bilder.
Besvara frågorna nedan med utgångspunkt i kurslitteraturen. Du ska använda dig av minst två av
följande texter: Agyeman (2008), Hedenus m.fl. (2015) och Thiele (2016).
-

Vad lyfter aktören fram som möjliga och önskvärda lösningar, och vad säger dessa om
aktörens syn på hållbarhetsproblemen?
Skulle Agyeman, Hedenus eller Thiele (välj en av författarna) anse att den verksamhet
som beskrivs i hållbarhetsrapporten leder till hållbar utveckling? Varför/Varför inte?
Hur skulle du beskriva aktörens syn på hållbar utveckling utifrån ett rättviseperspektiv?
Missgynnas eller skadas någon/några av aktörens verksamhet?

Syftet med din analys är att du ska skapa en djupare förståelse för olika sätt att se på begreppet
hållbar utveckling genom att studera din valda aktörs perspektiv.
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Del 2: Egen reflektion
Avsluta din text med en kort personlig reflektion – hur ser du på hållbar utveckling i jämförelse med
din valda aktör? Vad i deras tolkning av hållbar utveckling håller du med om, och vad är du kritisk till?
Vad tror du det kan bero på? Referera till minst en text från kurslitteraturen.

Form och inlämning
Läs noga igenom hela uppgiften och formulera dina svar på 800-1200 ord. Del 1 ska utgöra minst två
tredjedelar av texten. I din text ska du referera till två av texterna: Agyeman (2008), Hedenus m.fl.
(2015) samt Thiele (2016). Vi uppmuntrar naturligtvis att du hänvisar till föreläsningar och källor
utanför kurslitteraturen, men det görs utöver de efterfrågade referenserna från kurslitteraturen.
Bedömningsgrunder och instruktioner för hur man refererar till litteratur och föreläsningar finns i
infohäftet, som finns på hemsidan. Glöm inte att skriva ditt namn i sidhuvudet och döp filen enligt
följande mall ”Efternamn.Förnamn.Skrivppgift.Intro”. Skrivuppgiften lämnas in via Studentportalen
(www.studentportalen.uu.se) senast kl. 12:00 onsdag 6 september. Uppgiften betygssätts U-3,4,5.

Lycka till!
Sanna & Alexis
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