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I kapitel 5 presenterar och diskuterar Österbergh och Malmaeus (2018) modellen
Happy Planet Index som ett nytt sätt att mäta välfärd och utveckling i samhällen. Vad
innebär HPI och vilka olika faktorer ingår/ingår inte i beräkningen? Vad skulle ni säga
är indexets styrkor respektive svagheter?
Av vilken anledning inkluderas just faktorn ''upplevd välfärd'' inom HPI som
Österbergh och Malmaeus beskriver?
Vad betyder det att HPI är ''ojämlikhetsjusterad''?
Titta på filmen om BNP. Vad är det BNP mäter? Vilka olika metoder kan man
använda för att mäta BNP och vad använder man BNP-måttet till? Vilka
begränsningar har BNP-måttet?
Se filmen om Amartya Sen’s Capability Approach. Vad innebär Sen's ''Capability
Approach'' till utveckling? Hur menar Sen att vi kan mäta utveckling genom det
ramverket?
Vad är postkolonial kritik enligt Sidi (2012) och hur förhåller den sig till dominerande
idéer om utveckling?
På vilket sätt menar Sidi att en hegemonisk (ledande) epistemologi påverkar synen på
hur samhällen bör utvecklas och vad som kan ses som ett utvecklat samhälle? Vad
bygger Sidi sin argumentation på? Vad tror ni att den hegemoniska synen skulle kunna
få för konsekvenser för hur samhällen rankas i olika index som mäter välfärd och
utveckling?
Vilken kritik riktar O'Hearn (2009) mot den välrenommerade ekonomen Amartya
Sen's inflytelserika koncept om utveckling?
Diskussionsfråga till filmvisningen 18/9: Hur menar Rosling att världen utvecklas?
Vilka anledningar ser han ligga till grund för denna utveckling?
Diskussionsfråga till filmvisningen 18/9: Vilka förtjänster/brister ser ni med
Roslings resonemang?
Diskussionsfråga till filmvisningen 18/9: På vilket sätt menar Paulsen att mätning av
nationell medelinkomst kan ge en felaktig bild av hur den socioekonomiska
förutsättningarna ser ut för hela befolkningen?
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Diskussionsfråga till filmvisningen 18/9: Vad tror ni Rosling skulle säga om
Paulsens framställning av världens utveckling? Vad tror ni Wiberg, Sidi, Abdallah och
Jeffery eller Amartya Sen skulle säga om resonemanget?
Diskussionsfråga till filmvisningen 18/9: Vilka förtjänster/brister ser ni med
Paulsens resonemang?
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