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Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner  

Hemtentamen VT-18 

 

För studenter som läser fristående kursen VVV 15hp 

 
 

Kursmål 

 Identifiera maktstrukturer och dess relevans för hållbar utveckling; 

 Kritisk granska och debattera skilda visioner om hållbar utveckling; 

 Diskutera och kritiskt förhålla sig till olika förklaringar av de grundläggande 

orsakerna till hållbarhetsproblematiken; 

 I hållbarhetsdebatten utläsa och jämföra skilda förståelser av centrala teman och 

ideologier.  
 

 

Bakgrund och syfte 

Denna hemtentamen är avsedd att ge er möjlighet att göra en djupare analys och reflektion över delar 

av kursens innehåll. Era svar ska grundas på kursens litteratur och föreläsningar, men vi uppmuntrar 

även till att ni använder er av externa källor. Era argument ska vara väl underbyggda med tydlig 

källhänvisning.     

 

Instruktioner 

Hemtentan har sex frågor av vilka du väljer tre frågor som du besvarar. Dina svar ska vara på 

sammanlagt 2000 – 2500 ord. Läs igenom alla instruktioner noggrant innan du börjar. Dina 

resonemang ska vara underbyggda med källor från kursens litteratur samt föreläsningar. Kom ihåg att 

inkludera en referenslista i slutet av din uppgift. Totalt ska du referera till minst 7 källor, varav minst 

en ska vara en av kursens böcker. Till vissa frågorna finns föreslagna perspektiv – kom ihåg att ni kan 

er av fler än dessa! Vi uppmuntrar även användandet av externa källor, dock utöver det efterfrågade 

antalet referenser. Ladda upp ditt dokument på studentportalen (www.studentportalen.uu.se) senast 

fredag 16 mars 17.00.  
 

Uppgiften betygsätts U-3-4-5 enligt CEMUS gemensamma betygskriterier, se sist i uppgiften. 
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Uppgift: Välj ut och besvara tre av frågorna nedan.  
 

 

Fråga 1 – En fenomenologisk världssyn?  

 

Redogör för den Cartesianska världsbilden samt fenomenologins grundtankar och identifiera de 

huvudsakliga skillnaderna mellan dessa två perspektiv. Resonera och diskutera därefter om och hur ett 

fenomenologiskt tankesätt kan vara vägledande i hur människor kan forma en mer hållbar relation till 

sin omvärld. 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

 

Fråga 2 – Ramverk för hållbar mänsklig migration 

 

Under kursen har vi återkommande diskuterat politiska begrepp som negativ och positiv frihet samt 

olika definitioner av populism. Hur kan dessa begrepp hjälpa oss att förklara och arbeta med de 

ökande utmaningarna kring mänsklig migration som beskrivs i Gränsbrytarna? I den här frågan ska du 
utveckla ett ramverk för mänsklig frihet utifrån målet att skapa långsiktig hållbar mänsklig migration. I 

ditt resonemang kan du dels fundera över hur relationen ser ut mellan de olika definitionerna av frihet 

och populism och dels hur populism i dess olika former påverkar människors relation till migration.  
 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

 

Fråga 3 – Om ekosystemtjänster  

 

De senaste åren har konceptet ekosystemtjänster blivit allt mer etablerat, såväl inom akademin som 

politiken och näringslivet. På Naturvårdsverkets hemsida står det att läsa: 

 
“Ekostystemtjänster är de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vårt 

välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som spannmål, kaffebönor och träråvara samt tjänster som att rena 

vatten, reglera klimat och pollinera växter. 

 

Genom att värdera ekosystemtjänster synliggör vi hur människans välbefinnande och välfärd är helt beroende av 

fungerande natur. Många värden reflekteras inte i marknadspriser vilket leder till att vi sällan beräknar värdena när vi 

fattar beslut. Till exempel kan den kyleffekt som vegetation har på omgivande luft inte köpas eller säljas på en marknad. 

När vi inte ser ekosystems tjänster riskerar vi att omedvetet påverka dem negativt - till den dag då vi märker att 

tjänsterna störs eller uteblir.” 

 

Din uppgift är att ta ställning för eller emot begreppet ekosystemtjänster och utifrån teman i kursen 

formulera en argumenterande text för din ståndpunkt. Ha även i åtanke att bemöta och beakta möjliga 

motargument. Till din hjälp har du Bilaga 1 där du hittar en katalogisering av olika ekosystemtjänster.    

  

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
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Fråga 4 – Om värderingar och agerande 

 

I The Common Cause Handbook argumenteras det för att individers och organisationers värderings och 

synsätt på världen påverkar hur de agerar i olika frågor. I texten poängteras värdet av att stärka “soft 

values”, såsom kreativitet och frihet för att lyckas I arbetet med hållbarhetsfrågorna. 

 
“Prioritizing intrinsic values such as freedom, creativity and self-respect (self-direction values), or equality and unity with 

nature (universalism values) is closely related to political engagement, concern about social justice, environmental friendly 

behaviours and lower levels of prejudice” – The Common Cause Handbook s.24 
 

För en diskussion där du nyanserar detta ställningstagande och lyfter in både för- och motargument 

om antagandet att det är våra värderingar som styr vårt handlande, samt eventuella andra faktorer än 

värderingar som spelar roll för hur människor agerar. Diskutera och argumentera för ditt 

förhållningssätt. Utgå från materialet om värderingar, men även de artiklar och den föreläsning från 

kursen som berörde psykologi och hållbar utveckling.  

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

 

Fråga 5 – En ny miljörörelse? 

 

Den röda tråden genom Natural Alien är Evernden’s kritik mot dåtidens miljörörelse. Boken är 

skriven 1985, anser du att hans kritik äger relevans för dagens rörelser inom miljö- och 

hållbarhetsdiskursen? Varför/Varför inte? Vidare, om du fick möjlighet att revidera hans kritik till 

miljörörelsens synsätt och målbild, hur skulle du gå tillväga och vad skulle du ge för tips till förbättring? 

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
  

 

Fråga 6 – Film, människa, natur 

 
I den här frågan har du möjlighet att utveckla din analys om någon av filmerna som du eller dina 

kurskamrater tittade på under den fristående veckan. Granska filmen kritiskt och basera din analys på 

såväl bild- som ljudspråk, det som visas och det som sägs, men även det som utesluts. Diskutera hur 
djur, natur och människa, samt deras relationer, skildras samt vilken natursyn det kan spegla. Basera 

din analys på kurslitteraturen och exemplifiera gärna med nedskrivna citat eller återgivelser från filmen 

du sett. I CEMUS bibliotek finns boken Naturlikt av Hillevi Ganetz (2012) som kan vara ett stöd. Ni kan 

även använda antalogin Exploring the animal turn där ni hittar Amelie Björcks artikel men även andra 

texter som kan vara relevanta. 
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EKOSYSTEMTJÄNSTER

I den hållbara staden är ekosystemtjänster en nyckeltillgång som står för en mångfald av värden: ekologiska, ekonomiska och sociala. Nedan ges några konkreta exempel. 
Ekosystemtjänsterna är indelade enligt TEEB:s (The Economics och Ecosystem an Biodiversity) modell. Symbolbilderna kommer också därifrån.

GRUPP TJÄNST EXEMPEL

FÖRSÖRJANDE

Mat Naturen ger fisk, frukt, bär, svamp och mark att odla på. Stadsodling är en nödvändighet i framtiden och kommer att vara en 
viktig pusselbit när vi ställer om till ett lågenergisamhälle med mer lokal matproduktion.

Råmaterial Ved till bränsle och virke att bygga med är ett par viktiga exempel.

Frisk vatten Grundvatten. Ett exempel på vad det kan vara värt: Catskill Mountains förser New York med rent dricksvatten. Att spara det
avverkningshotade området som fungerade som ett naturligt reningsverk kostade två miljarder USD. En avverkning hade
krävt ett nytt reningsverk till en kostnad av nio miljarder USD.

Medicin 80 procent av världens befolkning är fortfarande beroende av traditionella växter. Medicin som är tillverkade av växter säljs
för ett värde av 57 miljarder USD per år.

REGLERANDE

Lokalklimat Här återfinns faktorer som kyler, värmer, ger skugga och renar luften. 40 procent av alla trafikutsläpp av koldioxid tas upp
av Stockholms grönområden. Det är 80 procent mindre föroreningar i en park än utanför. Träden sänker lufttemperaturen
i städerna under värmeböljor, eftersom varje träd använder värme för att kunna ”svettas ut” vatten genom bladen. Den ef-
fekten kommer att bli än viktigare för oss när klimatet blir varmare.

Koldioxid
bindning

Växthuseffekten. Gröna växter tar genom sin fotosyntes upp koldioxid och avger syre.

Buffert mot 
extremt väder

Kraftiga regn, erosion och stormar hotar. Naturmarker och i synnerhet våtmarker har en utjämnade effekt. Avrinning och
flöden dämpas.



GRUPP TJÄNST EXEMPEL

Rening av 
vatten

Naturlig infiltration renar dagvatten och minskar övergödning. Vatten för med sig bakterier, näringsämnen, kväve, fosfor,
metaller, oljor med mera från tak, byggnader och vägar. Vägtrafik leder ofta till fler slags föroreningar av dagvattnet genom
utsläpp och slitage på vägbana och däck. Naturliga eller konstruerade våtmarker kan rena vattnet och dämpa flödena.

Skydd mot 
erosion

Växtligheten binder jorden, vilket minskar risken för erosion. Det är särskilt viktigt i områden där större variationer i vädret – 
bl.a. häftigare vindar och regn – väntas. Före orkanen Katrina såg man röjning av strandskogar i Louisiana som investeringar ef-
tersom de höjde värdet på strandtomterna. Idag inser man att skogen hade ett stort värde som skydd mot stormar och flodvågor.

Pollinering 70 procent av det vi äter är pollinerat. Värdet av binas pollinering är 1900 miljarder kr/år globalt. Med ökat boende i städer
blir trädgårdar och stadsodlingar allt viktigare platser för pollinatörer. Kolonilotter har en betydligt högre förekomst av bin
och humlor än kyrkogårdar och parker i Stockholm. Rik tillgång på pollinatörer gynnar även den biologiska mångfalden.

Biologisk 
kontroll

Grundvatten. Ett exempel på vad det kan vara värt: Catskill Mountains förser New York med rent dricksvatten. Att spara det
avverkningshotade området som fungerade som ett naturligt reningsverk kostade två miljarder USD. En avverkning hade
krävt ett nytt reningsverk till en kostnad av nio miljarder USD.

STÖDJANDE

Habitat för 
olika arter

Biologisk mångfald. En gammal ek kan hysa uppåt tusen arter. Många olika organismgrupper samsas i äldre ekar: lavar,
mossor, fåglar, insekter, fladdermöss och andra däggdjursarter.

Genetisk 
variation

Miljögifter kan snabbt leda till minskad genetisk variation. Samtidigt kan en värdefull mångfald och variation finnas även
i stråken utmed vägar och inne i städernas unika miljöer. Grundläggande processer som näringsämnescirkulation, vattnets
kretslopp och jordmånsbildning måste fungera för att vi ska få behålla den viktiga variationen.

KULTURELLA

Rekreation, 
fysikt och 
psykiskt

Barn som vistas mycket i naturen är ofta friskare, mindre stressade, har bättre motorik och en högre koncentrationsförmåga
än andra barn. En amerikansk studie har påvisats samband mellan tillgång till grönområden och barns psykiska hälsa, även
efter kontroll för familjernas inkomst. Barn med ADHD har också visats sig få mindre symptom efter utomhusaktiviteter i
grönområden. En ny studie från Glascow visar att fysisk aktivitet i naturen är den bästa träningen för den mentala hälsan.

Turism Natur- och kulturarv är en viktig tillgång för turismen, också ekonomiskt. De flesta spenderar bara en mindre del av de pengarna 
på aktiviteter och upplevelser – men försäljningen ökar i natur- och kulturmiljöer. SCB har uppskattat det totala rekreations-
värdet från skogen till cirka 20 miljarder kr årligen. Det är samma storleksordning som skogens virkesproduktionsvärde.

Estetiskt,  
inspiration osv.

Natursköna miljöer, som ett varierande landskap eller Stockholms inlopp, höjer värdet på bostäder. De ger också inspiration
till böcker, film, arkitektur, landskaps- och stadsplanering.

Spirituell Rik natur ger andlig kraft och symboler för många människor. Den inspirerar också till sång, musik och konst.


