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Läsanvisningar vecka 47 
 

I det här dokumentet finner ni instruktioner för vad ni ska läsa under veckan. Artiklarna 
finns på studentportalen under ”dokument”, om det inte finns en direktlänk eller annan 
hänvisning till dem. ”Veckans media” är tänkt som extramaterial för den som önskar. 
Övriga artiklar är obligatorisk läsning. Artiklarna till tisdagens föreläsning om lokala 
klimatmål behöver endast läsas kursivt. Veckans litteraturforumfrågor finner ni sist i 
dokumentet. 
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Tisdag 22a november - Lokala klimatmål och lokalt klimatarbete 
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Torsdag 24e november - När vi vet så mycket, varför händer det så lite? 
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Frågor till litteraturforum vecka 47 

1.) Konceptet utsläppshandel presenteras på naturvårdsverkets hemsida. Vad är 
utsläppshandel? Vilka för- och nackdelar finns det med denna typ av 
marknadsorienterade lösningar?  
 

2.) Efter att ha skaffat er en övergripande bild av Uppsala kommuns processrapport 
för klimatfärdplan och den slutgiltiga klimatfärdplanen, vilken roll anser ni att 
kommunen kan spela i klimatfrågan? Vilken roll bör olika lokala och globala 
aktörer ha i klimatarbetet? Hur tycker ni att ansvar ska fördelas och hur bör 
samverkan ske?  
 

3.) “Staden omvandlas mot hållbarhet inte genom enstaka pilotprojekt utan i en 
kontinuerlig process där delaktighet är en förutsättning, men som också innebär 
ett etiskt förhållningssätt som innefattar det globala perspektivet”(Engström 
2011:8). Anser ni att Engström gör en korrekt analys i sitt bidrag till antologin 
Urbaniserad värld – Nya steg mot hållbara städer? Varför/varför inte? Saknas 
något perspektiv i hans bidrag?  
 

4.) Vilka olika strategier för klimatarbete kan ni finna i veckans olika texter? Finns 
det något som de flesta författarna verkar vara ense om? På vilka punkter skiljer 
sig deras uppfattningar åt? 
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