
 

HÅLLBAR UTVECKLING A| HT 2018 | CEMUS utbildning | Villavägen 16, 752 36 Uppsala  
  018-471 72 94 | www.web.cemus.se  

 

 
 

Ljuva drömmar om en rimligare jord – om delarna i 
morgondagens hållbara välfärdssamhälle 

Du är en del av ett underjordiskt författarkollektiv som har bestämt sig för att ge ut 
brandskriften ”Ljuva drömmar om en rimligare jord – om 
delarna i morgondagens hållbara välfärdssamhälle”. 
Tanken är att med brandskriften sprida kunskap om ett 
antal alternativa sätt att ordna ett samhälle på, som 
tillsammans kan utgöra grunden för ett mer hållbart 
välfärdssamhälle. Du har blivit ombedd att skriva ett av 
dessa kapitel. Med omsorg för att era idéer ska tas emot 
på ett seriöst sätt har ni bestämt att noggrant underbygga 
och motivera era förslag utifrån forskning och 
dokumenterade erfarenheter. 

Instruktioner 

I ditt kapitel ska du beskriva en eller två beståndsdelar som du tycker borde finnas i ett 
framtida hållbart välfärdssamhälle. De behöver inte beskriva hela samhället, utan kan beröra 
avgränsade delar, t.ex. relationen mellan stad och land, ekonomi, fördelning, handel, rättvisa 
eller mätbarhet. Beskriv dina föreslagna idéer engagerat och visionärt men var noga med att 
fånga de aspekter som behövs för att förslaget ska fungera i praktiken.  

Beskriv även vilka utmaningar dessa beståndsdelar löser ifall de 
implementeras. Försök att förutse eventuella motargument och 
bemöt dessa övertygande. Ta stöd i kursens litteratur och 
gästföreläsningar och argumentera för varför det är rimligt att anta 
att dina förslag skulle lösa dessa problem. 

I ert arbete att ta fram, berätta om och argumentera för de olika 
beståndsdelarna har medlemmarna i författarkollektivet kommit 
överens om att reflektera över följande punkter: 

 

• Hur motverkar dina föreslagna beståndsdelar ojämna globala och regionala 
maktförhållanden? 

• På vilket sätt tar de hänsyn till biosfärens gränser? 
• Vilka grupper i samhället riskerar att påverkas negativt? 
• Vilken roll kan beståndsdelarna spela i en attraktiv framtid? 

 

 

Beståndsdelar i ett hållbart 
välfärdssamhälle kan t.ex. vara: 

Cirkulär ekonomi, 
Ekosystemtjänster, Not for profit 
business, Nya sätt att mäta lycka 

och välfärd, Policydokument 
kring världssystemteori, Lokal 

ekonomi mm.  

Utmaningar kan t.ex. 
vara: Välfärd inom 
planetens gränser, 

globala maktstrukturer, 
ekosystemkollaps, 

rättvisa mellan stad och 
landsbygd mm.  
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Form och innehåll 

I din text ska du som minst referera till tre föreläsningar och tre texter ur den obligatoriska 
läsningen på Välfärd, utveckling och globalisering. Din text ska omfatta 1500-2000 ord och 
lämnas in på Studentportalen senast 26 oktober kl. 17.00. Din uppgift ska ha en sammanställd 
litteraturlista med samtliga referenser. Kom ihåg att inkludera ditt namn i dokumentet, 
lämpligen i sidhuvudet, och i filnamnet. 
 
Inlämning utkast. Till seminariet den 5 oktober ska du lämna in ett utkast som kommer att 
diskuteras under förmiddagen. Utkastet ska ge en överblick av vilka beståndsdelar du vill 
skriva om och vilka utmaningar de kan kopplas till.  
 

. . . . . . . 
 

Kompetenser 

I den här uppgiften kan du träna dig i de anticipatoriska och normativa kompetenserna. 
Förmågan att förhålla sig till 
potentiella framtida scenarier är en 
stor del av uppgiftens syften 
tillsammans med förmågan att kunna 
förstå och diskutera olika perspektiv 
på vad som utgör rimliga eller 
attraktiva lösningar på utmaningar 
som samhället står inför.     

 

Kursmål 
Redogöra för och diskutera olika sätt 
att mäta välfärd, utveckling, 
fattigdom och miljö; 
 

Redogöra för och diskutera globala 
maktförhållanden och anlägga ett 
rättviseperspektiv på 
hållbarhetsproblematiken 

 


