
  

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Föreläsningar 
Klimat, miljö och hållbarhet på Lunds stadsbibliotek våren 2018 

 

Den stora ätstörningen Onsdag 31 januari 
Gunnar Rundgren visar att mycket av den mat vi idag äter bestäms av 
den globala marknaden. En marknad som kräver en allt större 
specialisering av jordbruket. Och en specialisering som medför stora 
miljöproblem både i Sverige och globalt. I våra affärer hittar vi mat från 
hela världen samtidigt som den regionala matmångfalden försvinner. 
Ett ökat intresse för lokal och ekologisk mat ger dock hopp. 

 

 

Drivkrafter för förändring – vad ska vi göra? Onsdag 7 februari 

Det som händer när utsläppen ökar och det blir varmare är bara början 
på klimatfrågan. Ett antal scenarier visar att vi kan leva ett gott liv utan 
utsläpp, men trots att det finns många lösningar går omställningen 
långsamt. Vilka är drivkrafterna för förändring och hur kan 
miljörörelsen påverka utvecklingen i rätt riktning? 
Tomas Björnsson är ordförande i Lunds Naturskyddsförening och 
resonerar om några möjliga framtider utifrån ett antal 
forskningsrapporter. 

 

 

Bostäder - behov eller begär? Onsdag 28 februari 
Skånska kommuner planerar för en kraftig utbyggnad av tätorterna och 
pekar på en stor bostadsbrist. Det som sedan byggs vänder sig till en 
köpstark grupp. Det är inte lika lätt att få byggbolagen att bygga bostäder 
som är överkomliga att bo i. 

Carina Listerborn är professor i stadsbyggnad vid Malmö högskola och 
forskar om hur olika maktrelationer påverkar urbana utvecklings- och 
förändringsprocesser 

 

 

Gröna finanser och lokala valutor Onsdag 7 mars 
För att komma till rätta med koldioxidutsläpp, miljöförstöring och klimatförändring krävs att 
ekonomin förändras. Hur kan det finansiella systemet bidra till en sådan ”grön” omvandling? 
Vilken roll kan lokala valutor spela i en sådan transformation? Och vilka exempel finns det 
historiskt och i nutid, både i Sverige och omvärlden?  
Föreläsning och diskussion med Ester Barinaga, professor i socialt entreprenörskap vid 
Copenhagen Business School och Anders Ögren, docent i ekonomisk historia vid 
Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. 

Mäns och kvinnors resande Onsdag 14 mars 
Ny forskning visar att 25% av befolkningen står för hela 91% av det totala 
bilåkandet. Skillnaderna mellan män och kvinnor – utom bland yngre – 
är stora. Män reser längre sträckor och mer bil för alla ärenden och mest 
för pendling. De är mindre villiga att ändra sina vanor samtidigt som de 
har mer makt över transportbeslut. 
Lena Smidfeldt Rosqvist forskar om resandet 
med koppling till makt och jämställdhet.   
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Förändrad natur i Skåne Onsdag 11 april 
Främmande, invasiva arter utgör ett av de största hoten mot den 
biologiska mångfalden idag, hjälpta på traven av både 
globaliseringen och klimatförändringarna. Nils Carlsson är 
länsstyrelsens expert på invasiva arter. Han berättar i sitt föredrag 
om växter och djur som – med vilja eller av misstag – flyttats hit från 
andra ekosystem, och nu riskerar att slå ut delar av vår inhemska 
fauna och flora.  

 

 

Fermentera med Surtanten Onsdag 25 april 
Jenny Neikell berättar om fermentering, att konservera mat med 
hjälp av bakterier som även gör maten smakrik och hälsosam.  
Hon har skrivit en prisbelönt bok i ämnet, hennes företag Surtantens 
syrade blev årets matproducent i Skåne 2016 och hon håller kurser i 
fermentering. 

 

 

Försvinner våra bin–spelar det någon roll? Onsdag 26 april 
En stor del av den globala matförsörjningen bygger på att vi får hjälp 
av pollinerare som bin och humlor. Samtidigt visar flera 
forskningsstudier att insekterna får det allt svårare att klara sig i en 
värld med klimatförändringar, urbanisering och högintensivt 
jordbruk.  
Henrik Smith är professor i zooekologi och föreståndare för Centrum 
för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet. Hans forskning 
rör framför allt biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. 

 

 

Klimatetik Onsdag 9 maj 
Klimatförändringarna är ett komplext globalt problem som mänskligheten står inför. Men 
varför ska jag bry mig? Ibland glöms det bort att klimatförändringarna ställer oss inför ett 
moraliskt problem. 
Bengt Brülde är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet och har skrivit boken 
“Klimatetik: rättvisa, politik och individens ansvar” med statsvetaren Göran Duus-Otterström. 

En grönare stad Onsdag 23 maj 
Gröna tak, gröna fasader och väggar, och skogsbiotoper på 
bostadsgårdar och i parker. Det är några idéer som genomförts inom 
projektet BiodiverCity i Malmö, som provat olika sätt att skapa mer 
urban grönska med hög biologisk mångfald.  
Annika Kruuse från Malmö kommun berättar om hur projektets 
erfarenheter kan tillämpas för att skapa en grönare och mer 
hälsosam stad. 

 

Föreläsningarna är ett samarbete med Lunds universitets Hållbarhetsforum och Lunds 
Stadsbibliotek. De äger alla rum i Stadsbibliotekets atrium med början kl. 18 och följs av en 
frågestund och möjlighet till diskussion.  


