
18/9  Den accelererande artdöden
Enligt IPBES, världens ledande forskarsamfund rörande biologisk 
mångfald, är en miljon av världens arter utrotningshotade, en  
accelererande trend som kommer ha allvarliga konsekvenser både för 
våra ekosystems stabilitet och för mänskligheten. Torsten Krause,  
forskare vid Lunds Universitets Center för Hållbarhetsforskning 
presenterar rapportens innehåll, med exempel från sitt expertområde – 
Skogen.

25/9 Kan en stad vara hållbar?
Det sägs ibland att den pågående urbaniseringen är bra för miljön, 
eftersom städer ger större möjligheter att leva hållbart. Men stämmer 
det verkligen – finns det hållbara städer? Och hur mäter man  
egentligen hållbarheten i en stadsmiljö? Josefin Wangel från SLU 
forskar om stadsutveckling och hur en stad kan utformas så att den ger 
medborgarna maximal möjlighet till ett hållbart liv. 

2/10 Gruppens grepp
Vi människor har utvecklats i mindre grupper på kanske hundra  
personer och är anpassade till de sociala relationer som behövs i en 
sådan grupp. Vår grundläggande motivation är social, inte ekonomisk 
eller ekologisk. Vi gör som de andra gör. Gruppens normer är dock  
föränderliga och kan påverkas av enskilda medlemmar. Mikael  
Klintman är professor i sociologi och ger några råd till miljörörelsen.

9/10 Bör företags hållbarhetsarbete betraktas med 
skepticism?
Hållbarhet står högt på agenda både inom politiken, näringslivet och 
i akademin. Utvecklingen har dock kantats av skepticism där företag 
anklagats för green-, blue och nu även SDG-washing. Finns det  
fortfarande fog för denna skepticism eller har insikten om att ett  
prioriterat hållbarhetsarbete är god affärsnytta förändrat deras  
verksamhet? Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan hjälper 
oss navigera näringslivsdjungeln.

16/10 Hållbar matförsörjning för alla
En rapport nyligen från FN:s klimatpanel varnar för många problem 
med världens jordbruk. Torka och extremväder, utarmning av jordarna, 
övergödning och bekämpningsmedel minskar matproduktionen. Med 
kloka metoder är det ändå möjligt att försörja alla människor i världen 
med mat. Lennart Olsson,professor vid LUCSUS, Lund University 
Centre for Sustainability Studies och är medförfattare rapporten. 

23/10 Bin och människor 
I Lotte Möllers senaste bok står relationen mellan människor och bin i 
centrum. Det blir en vindlande och stundtals stingslig resa från antiken 
till dagens biodlarvärld. Förhållandet mellan människa och natur löper 
som en röd tråd: hur det har sett ut genom historien, men också hur 
det tar sig uttryck idag, när den oroväckande bidöden gör binas  
framtid mycket osäker. Vad händer då med oss?

6/11 Proteinframtider: Raps och odlat kött?
Flera tunga instanser har visat på klimat och miljöpåverkan från  
storskalig djurhållning – vi behöver alltså konsumera och producera 
mindre kött och mer växt-baserade produkter. Men vilket protein ska 
vi ersätta köttet med? Tobias Linné och Karolina Östbring forskar 
inom projektet ’the protein shifts’ och kommer presentera två möjliga 
vägar framåt: Raps och Odlat Kött.

13/11 Hållbar konsumtion & kreativa kompetenser 
Hållbar konsumtion är en stark trend idag och vi ser hur nya rörelser 
förändrar vårt sätt att konsumera. Hur hanterar vi detta på en vardaglig 
nivå? Hur ser läroprocesserna ut och vilka kompetenser är det som 
krävs? Cecilia Fredriksson är professor i etnologi och  
konsumtionskultur vid institutionen för service management och 
tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet..

20/11 Hela Sverige ställer om
Rapporterna om tillståndet för jordens klimat samt om den pågående 
utrotningen av ett stort antal arter har ruskat om. Forskarna säger 
med eftertryck att det krävs en genomgripande omställning av våra 
nuvarande samhällen för att undvika de värsta scenarierna. Hur ska vi 
agera? Naturskyddsföreningens generalsekreterare, Karin Lexén,  
presenterar föreningens satsning på den stora omställningen
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