Problemformuleringar till case Forskningsförslag i smågrupper
Lånade från tidigare b-uppsatser på CEMUS...
1) FAO:s (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) rapport Livestock´s long shadow,
environmental issues and options som utkom 2006, uppmärksammade utsläppen av växthusgaser
i samband med köttproduktion. Rapporten visade bland annat att köttproduktionen, i synnerhet
nötköttet, står för nästan 18 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i världen. Trots
vetskapen om detta har den svenska totalkonsumtionen av kött mellan 1980 och 2010 ökat med
33 procent till 85 kilo per person och år. Kritiska röster menar att köttkonsumtionen måste
minska för att reducera utsläppen den bidrar till.

2) Agroforestry är en alternativ odlingsmetod som inte används i Sverige idag, med undantag för
ett fåtal försöksodlingar. Min studie syftar till att undersöka vilka faktorer som är bidragande till
att agroforestry inte är mer utbrett i Sverige idag. Studien är av st örsta vikt då dagens
konventionella odling, även den ekologiska, är beroende av fossila bränslen och därför inte
långsiktigt hållbart.

3) Vi slås av ca 3000 reklambudskap dagligen och det är något som påverkar oss vare sig vi vill det
eller inte (Grusell 2006). Idealet som speglas av kvinnan i reklam är en orättvis bild (Lindner 2004).
Detta ideal som målas upp i reklam och media ses som en möjlig orsak till att ätstörningar ökar
bland barn och unga (Medivia AB, ND). Reklam och media skapar en känsla av att vi kvinnor kan
bli sexigare, smalare och lyckligare genom att konsumera istället för att vi ska vara nöjda med oss
själva som vi är (Lindner, 2004).

4) Eﬀekterna av den globala uppvärmningen ter sig ytterst olika i olika delar av världen. I den
svenska fjällvärlden finns det stor risk att klimatförändringar påverkar alpin skidåkning. I denna
uppsats kommer jag utgå från FN:s hållbarhetsrapport Our Common Futures (1987) definition av
hållbar utveckling: tillfredställandet av dagens behov ska inte påverka möjligheten för framtida
generationer att tillfredsställa sina behov. Utgångspunkten är att fjällturismen och skidåkningen
bör bevaras för framtiden, samtidigt som man ska kunna utföra den i dag.

5) Gullberg et al. (2007) framhåller att ”Den nutida stadsutvecklingen med utspridning,
utglesning, utbredning av stora tekniska system och befolkningsökning genererar ett stegrat
resursutnyttjande per capita när det gäller såväl energi som land med påtagliga hot mot globala,
regionala och lokala miljövärden som följd.” Med utgångspunkt ur ovanstående citat kan det
konstateras att vi medborgare på sätt och vis låst in oss vid system som medför en allt större
påfrestning på vår miljö. Energikonsumtion är vid sidan av överutnyttjande av naturresurser en
central faktor som spelar stor roll för hur våra framtid kan komma att se ut. Produktion och
användning av drivmedel är här en fråga som berör både energikonsumtion och användning av
naturresurser.

