
  

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Föreläsningar 
Klimat, miljö och hållbarhet på Lunds stadsbibliotek hösten 2018 

Mäns och kvinnors resande Onsdag 19 september 
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.  

 
 

Slow fashion – din guide till smart och hållbart mode Onsdag 10 oktober 

En inspirerande föreläsning om långsamt mode. Slow fashion står i 
kontrast till dagens snabba shoppingmode och värdesätter istället 
eftertanke, personlig stil och kvalitet. Inspiration samt konkreta tips 
och verktyg på hur just du kan förändra din modevardag till att bli mer 
hållbar utlovas! 
Johanna Nilsson är entreprenör och författare med 15 års erfarenhet 
av hållbart mode. 

 

 

Bostäder - behov eller begär? Onsdag 17 oktober 
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 
 

 

 

På spaning efter cirkulär ekonomi och hållbar 
konsumtion 

Onsdag 24 oktober 

Vad handlar egentligen de trendiga begreppen cirkulär ekonomi och 
hållbar konsumtion om? Finns det några belägg för att detta är på gång? 
Och vad krävs om vi vill nå en hållbarare framtid? 
Johan Jansson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan och 
K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Han forskar om 
olika aspekter av hållbarhet hos företag och konsumenter bland annat 
inom transport och kollektivtrafik. 

 

 

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.  
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Hur långt räcker biobränslena? Onsdag 31 oktober 
I omställningen till ett fossilfritt samhälle finns det många 
förhoppningar om att biodrivmedel är en viktig pusselbit. Samtidigt 
finns det farhågor om att biomassan inte räcker eller att dess 
framställning skapar nya miljöproblem. 
Pål Börjesson är professor i miljö- och energisystem vid Lunds 
universitet och forskar om hållbar produktion av biobränslen.  

 

 

Är klimatkompensation en rättvis lösning? Onsdag 7 november 
Att finansiera klimatåtgärder i utvecklingsländer för att kompensera utsläpp av växthusgaser i 
industrialiserade länder har blivit allt mer populärt. Men är det självklart att till exempel 
trädplantering alltid är positivt för klimat, biologisk mångfald och lokalbefolkning? Forskarna 
Elina Andersson och Wim Carton från LUCSUS berättar om sin forskning kring hur afrikanska 
småbönder upplever trädplantering som klimatkompensation.  

 

1.5 eller 2 grader – eller ännu mer Onsdag 14 november 

FNs klimatpanel IPCC ger i början av oktober ut en rapport om vad 
som krävs för att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader. 
Professorn i klimatologi Markku Rummukainen diskuterar 
möjligheterna att nå Parisavtalets mål om långt under 2 grader och 
ambitionen att uppnå ett 1,5-gradersmål. Han är Sveriges officiella 
kontakt med IPCC och har medverkat i dess tidigare 
kunskapsutvärderingar. 

 

 

 

Vad behövs för en bra cykelstad? Onsdag 21 november 
Väg- och transportforskningsinstitutet VTI ansvarar sedan i våras för 
ett nationellt Cykelcentrum för forskning och utbildning om cykling. 
Dess föreståndare Anna Niska resonerar om hur cykling kan göras 
mer lockande. Hur ser ett bra cykelvägnät ut, hur kan vintercykling 
underlättas och hur kan säkerheten ökas? 
 

 

 

Ljudet av is som smälter Onsdag 28 november 
Musiken har ofta avspeglat naturens växlingsrika fenomen. Men vad 
händer med musiken när naturen håller på att bli drastiskt 
förändrad? Lektorn i musikvetenskap Sanne Krogh Groth ger en bild 
av förhållandet mellan natur och musik, och diskuterar hur den 
moderna konstmusiken och ljudkonsten avspeglar dagens 
människopåverkade natur. Föredraget är på "dansk-svenska". 

 

 

 


