
      
 

Skrivuppgift 4: Klimat, energi och ekologiska gränser, 2 hp 

 

Syftet är att få en grundläggande förståelse för peak oil och dess effekter samt att kritiskt diskutera 

lösningsförslag på klimatrelaterade orättvisor. 

 

Skrivuppgiften behandlar kursmålen: 

1. Redogöra för och diskutera globala maktförhållanden och anlägga ett rättviseperspektiv på 

hållbarhetsproblematiken.   

2. Redogör för och diskutera klimat-, energi- och resursfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

3. Utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv redogör för och sammanfatta grundläggande begrepp och 

centrala ramverk för en hållbar samhällsutveckling. 

 

1) Hall et al. hävdar att med en övergripande minskning av EROI kommer en större del av samhällets 

resurser att behöva dirigeras till att framta den energin som samhället är i behov av för att fungera.1 

Diskutera, med stöd i kurslitteraturen, vilka effekter en minskning av EROI kan komma att ha på det 

svenska samhället och kom med minst ett förslag på hur dessa effekter skulle kunna lindras.  

 

2) Larsson et al. skriver i boken Hållbar utveckling och ekonomi inom planetens gränser att ”Klimatfrågan 

är långt ifrån bara en miljöfråga, utan i högsta grad även en rättvisefråga.”2  

a) Utgå från blockets kurslitteratur och föreläsningar och lyft fram och diskutera två sätt att öka 

matsäkerhet och samhällelig resiliens på lokal, regional eller global nivå.  

b) Utgå från blockets föreläsningar och litteratur och definiera en klimatrelaterad orättvisa på lokal, 

regional eller global nivå. Diskutera sedan hur dina ”lösningar” från fråga 2 a skulle kunna minska 

(eller förstärka) din definierade orättvisa.  

 

Läs noga igenom uppgiften och formulera ett svar på totalt max 4 sidor (Storlek: 12. Radavstånd: 1,5). 

I texten ska du totalt referera till minst 4 artiklar/böcker ur kurslitteraturen. Du ska även referera till 1 

föreläsning ur block 4. Instruktioner för hur man refererar finns i infohäftet, som finns på hemsidan.  

 

Posta ditt svar på studentportalen (www.studentportalen.uu.se) senast 21/11 kl 17.00. Skriv namn högst 

upp på alla papper (lämpligen i sidhuvudet). 

 

Lycka till! /Kursledningen 

                                                           
1 Hall, Powers & Schoenberg (2008) “Peak Oil, EROI, Investments and the Economy in an Uncertain Future”, 
Pimentel (red.), Biofuels, Solar and Wind as Renewable Energy Systems: Benefits and Risks, s. 109-130. 
2 Larsson et.al. (2011), ”Klimatförändringar”, Hållbar utveckling och ekonomi inom planetens gränser, Lund: 
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