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HANDLINGSPLAN FÖR EN BÄTTRE VÄRLD !
”The question is: Are we, the wealthy ‘few per cent’ – principally, the Annex 1 countries of the 
world (but also about 200-300 million Chinese are, for example, in the same group) – suffici-
ently concerned to pass the necessary legislation and make substantial personal sacrifices and 
changes to our lifestyles now in order to help the rest of the population and future genera-
tions?” Kevin Anderson (2012) s. 36 i Hällström, Niclas (red.) (2012) Development Dialogue no. 
61. What Next Volume III – Climate, Development and Equity.  !

Den 23 oktober 2014 avslutades EUs klimat- och energiförhandlingar. Där besluta-
des det om mål på minskade koldioxidutsläpp med 40 % till 2030. Detta kommer 
ligga till grund för EUs förhandlingslinje inför COP 21 i Paris  då förhoppningen är i

att enas om ett globalt avtal. Minskningarna kommer dock ej att vara tillräckliga 
menar forskare. Forskning visar på att utsläpp av växthusgaser bör minska med 
80% för att världen ska ha en chans att hålla den globala temperaturökningen 
under två grader. Johan Rockström, chef för Stockholm Resillience center, menar 
att världens utsläpp måste minska med 80% till år 2050 jämfört med år 1990 
och för att nå dit krävs att EU har en minskning på 60% till år 2030. Om utveck-
lingen i övriga världen även skall fortgå måste EU egentligen minska sina utsläpp 
med 100% till år 2030 menar vissa forskare. !
Du ser detta som ett tillfälle att ta ett initiativ på individuell basis, där du vill fö-
regripa politikerna och påskynda processen mot ett fossilfritt samhälle.  
Din uppgift är att skriva en handlingplan där du visar att det är möjligt att 
göra omfattande utsläppsminskningar på individuell nivå. Hur ser din kli-
matpåverkan ut? samt vad skulle du kunna göra för att minimera din kli-
matpåverkan?  !
Din handlingsplan kommer att användas för att visa vägen mot en nollutsläppslivs-
stil. Det handlar inte enbart om att göra uppoffringar utan tänk att ett fossilfritt liv 
kan innebära även mervärde och glädje vilket du bör ha i åtanke när du funderar 
på frågorna nedan.  !
Till din hjälp har du de föreläsningar, artiklar från kurskompendiet (på studentpor-
talen) samt publikationen från What Next!. Här får du även två rapporter kring 
klimatpåverkan från ett konsumtionsperspektiv som kan hjälpa dig att positionera 
dig i frågan. Dessa två rapporter hittar du genom att följa dessa två länkar: 

• http://cemusstudent.se/wp-content/uploads/2013/11/konsumtion-klimat-
nvv.pdf 

• http://cemusstudent.se/wp-content/uploads/2013/11/tio-myter-om-konsum-
tion.pdf 
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Din handlingsplan ska innehålla en redogörelse för dina egna utsläppsposter. Där-
efter vill vi att du analyserar ditt resultat i förhållande till följande frågor. 

• Vilka utsläppsposter ser du som betydelsefulla för att uppnå dina ut-
släppsminskningar? 

• Ser du att dina val och åtgärder till dessa utsläppsminskningar är applicer-
bara för människor i andra situationer än din egen? Exemplifiera gärna. 

• Diskutera fördelar och nackdelar med att se klimatfrågan som en fråga om 
konsumtion, individuella val och livsstil 

Du kan utforma din handlingsplan utifrån egna preferenser men tänk på att du 
bör underbygga dina argument med referenser från kurslitteraturen och minst två 
föreläsningar. Det går även bra att använda andra externa källor. Omfånget skall 
vara 2-3 sidor. Använd text/font storlek 12p i valfritt typsnitt med 1,5 radavstånd. !
BEDÖMNING 
När den skriftliga kritiska reflektionen läses och bedöms kommer dessa kriterier att användas: 

• Fullständighet – Är alla delar av uppgiften besvarade? 
• Argumentation – Om det ingår argumentation i uppgiften, är argumenten relevanta, av vikt, 

adekvata? 
• Förhållningssätt till källor – används ett kritiskt och självständigt förhållningssätt till den för-

medlade informationen (eller ”köps” argument rakt av)? 
• Litteraturhänvisningar – Görs relevanta hänvisningar till litteraturen? Har studenten tillgo-

dogjort sig litteraturen? 
• Språklig och innehållsmässig precision – Språklig klarhet, är texten begriplig? Är innehållet 

rätt tolkat, eller finns rena missuppfattningar eller felaktiga påståenden? 
• Självständiga, nyskapande och kreativa kopplingar mellan litteratur, artiklar och föreläsningar !

INLÄMNING 
Inlämning sker via Uppsala universitets studentportal. Sista datum för inlämning är 
onsdag 12 november kl 23.59. !!!!!!
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