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Den ohållbara hållbarheten.  
Hur hållbart är tjänstesamhället? 

Välkommen till en eftermiddag med kortare, populärvetenskapliga 
föredrag där forskare från den tvärvetenskapliga Institutionen för 
service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, 
talar om och ger exempel från pågående forskning som belyser och 
problematiserar hållbarhet i konsumtionssamhället. Det handlar 
om handel, stadsplanering, grönytors betydelse, fiske, infrastruktur,  
ensamkommande flyktingbarn, jämlikhet samt avfallshantering. 

Moderator: 

Carina Sjöholm är docent i etnologi vid Institutionen för service management 
och tjänstevetenskap samt arrangör av arrangemanget.

Diskutant: 

Karin Salomonsson är docent i etnologi vid Institutionen för kulturveten-
skaper, LU, och har tidigare varit prefekt för Institutionen för service  
management och tjänstevetenskap.
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Program

17 MAJ, KL 13:15 - 17:00 | PALAESTRA ET ODEUM

Ulrika Westrup & Annika Nilsson
Nya utmaningar i välfärdens stuprör – nyanlända ungdomar utan 
läs- och skrivkunskaper

Elisabeth Högdahl
Att sätta jämställdheten på plats. Om problematiken kring långsiktig 
jämställdhet i platsutveckling

Jan Henrik Nilsson
Den ohållbara turismen

Torleif Bramryd
Vegetationens betydelse i tätortsmiljön

PAUS

Cecilia Fredriksson
Om hållbarhet, köpstopp och alternativ konsumtion

Hervé Corvellec
Återtagssystem i klädhandelskedjor: steg mot cirkulär ekonomi eller 
försvar av fast fashion

Anette Svingstedt
Är avfall för billigt?

Filippa Säwe & Johan Hultman
”Skräpfisk”: politik och konsumtion för hållbarhet

Paneldebatt med samtliga föreläsare
Under ledning av Karin Salomonsson.
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Nya utmaningar i välfärdens  
stuprör – nyanlända ungdomar utan  
läs- och skrivkunskaper 

Att sätta jämställdheten på plats.  
Om problematiken kring långsiktig 
jämställdhet i platsutveckling

Att tänka nytt inom våra välfärdsorganisationer är därför nödvändigt för att ge dessa ungdomar 
förutsättningar för god språk- och kunskapsutveckling, framgång i skolan, identitetsutveckling 
och integration i samhällets alla delar. För att lyckas med detta krävs bland annat att lärare, 
coacher på boende, handläggare, socialsekreterare, gode män med flera tillsammans arbetar 
på ett sätt som underlättar för ungdomen att erövra sin handlingskapacitet och förändra sina 
livsvillkor. Nya och annorlunda krav ställs därmed på samverkan mellan organisationer och 
medarbetare i välfärdens stuprör. I projektet Integration Unga analfabeter arbetar forskare 
tillsammans med praktiker inom skolan, i socialtjänsten och från arbetsmarknadsförvaltningen 
i Helsingborgs stad med att åstadkomma en sådan samverkan.

Ulrika Westrup är lektor och har disputerat i företagsekonomi.
Annika Nilsson, FoU Helsingborg.

Boverket har under de senaste åren stöttat många projekt kring just jämställd stadsutveckling, 
och Vinnova riktar delar av sitt forskningsstöd till normkritisk innovation. Allmänt finns en 
föreställning att en hållbar platsutveckling också måste bära en hållbar jämställdhet. Men hur 
gör man en hållbar, jämställd och inkluderande platsutveckling? Utifrån vilka perspektiv, utifrån 
vems premisser? Sedan några år tillbaka arbetar Elisabeth och Karin Book (Malmö högskola) 
tillsammans med Nyréns arkitektbyrå med jämställd platsutveckling. Hur gör man det på ett 
hållbart sätt, och vilka svårigheter uppstår?

Elisabeth Högdahl är lektor och har disputerat i etnologi.

Nyanlända ungdomar utan läs- och skrivkunskaper är en särskilt 
utsatt grupp som riskerar hamna i ett utanförskap inom flera sam-
hällsområden. 

Att arbeta med jämställdhetsfrågor har blivit allt viktigare i stads-
planering och platsutveckling. 
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Den ohållbara turismen

Vegetationens betydelse i tätortsmiljön

Nilssons forskningsfält handlar om transporter och hållbar turismutveckling och han har bland 
annat skrivit om lågprisflygets utveckling och resurser. Detta föredrag handlar om hållbarhets-
frågor inom turism med speciellt fokus på transporter. Det börjar med att ge en kort beskrivning 
av turismens utveckling och dess påverkan på miljön, därefter gör vi en liten utflykt i några 
utvecklingslinjer som för närvarande påverkan turistnäringen och oss turister.

Jan Henrik Nilsson är docent och har disputerat i kulturgeografi.

Avstressande miljöer skapas, som ökar det mänskliga välbefinnandet. Ur ekologisk och tek-
nisk synvinkel utgör grönområdena viktiga avdunstningsytor för regnvatten för att motverka 
översvämning och spridning av vattenföroreningar, samtidigt som träd och buskar utgör fil-
ter mot luftföroreningar, klimatskydd och till viss del bullerskydd. Tillsammans med dessa 
ekosystemtjänster är grönytorna vidare viktiga för artdiversitet, biologisk mångfald, skydd 
och övervintringsplatser för t.ex. vissa rovfågelarter och en fortsatt ekologisk balans i t.ex. 
staden. Detta gäller inte minst vegetationens och markens betydelse för upptag av CO2 och 
ackumulering av organiskt bundet kol. 

En ekologiskt anpassad stadsutveckling med en hållbar mobilitet, innefattande t.ex. bil- och 
cykelpooler, skapar möjligheter för att reducera behovet av hårdgjorde ytor, t.ex. parkerings-
platser, som i stället kan bevaras som grönytor. Detta skapar en attraktivare stadsmiljö.

Torleif Bramryd är professor och har disputerat i ekologi.

Vi ser ofta turismen som en ren tjänstenäring, men även ”rena nä-
ringar” skapar ekologiska fotavtryck.

Grönområdena i den urbana miljön har stor social betydelse som 
mötesplats med multifunktionella aktivitetsytor för miljöpedagogisk 
lek och rekreation. 
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Om hållbarhet, köpstopp  
och alternativ konsumtion

Återtagssystem i klädhandelskedjor:  
steg mot cirkulär ekonomi eller försvar  
av fast fashion

Fenomenet har under senare år tagit sig nya uttryck och kan beskrivas som en växande trend 
och samhällelig formation med brett fokus på livsstil, miljö och hållbarhet. Ur ett konsum-
tionshistoriskt perspektiv kan man se denna sparsmakade återhållsamhet som ett uttryck för 
en pågående läroprocess. Ett liv med färre saker kan på många sätt vara ett lättare liv. Men 
det tar tid och kräver viss kompetens att bli en medveten och organiserad konsument. Att 
avhålla sig, sortera och inte låta sig förledas av tillfälliga trender är en praktik att lära. Vårt 
konsumtionsbegär regleras i allt högre grad av olika utsorterings- och avhållsamhetspraktiker. 
För att etablera nya vanor och nå djupare insikter finns idag mer eller mindre utarbetade 
strategier att ta del av. 

Kopplingen mellan identitet och konsumtion innebär vidare en förväntan på individens aktiva 
och kreativa självförverkligande. Med utgångspunkt i alternativa konsumtionspraktiker belyses 
kopplingen mellan hållbarhet, köpstopp och en förändrad syn på status. Forskningen sker i 
samverkan med Centrum för handelsforskning..

Cecilia Fredriksson är professor och har disputerat i etnologi.

Kedjorna framställer sina återtagssystem som ett sätt att göra modeindustrin mer cirkulär och 
därmed mer hållbar. Men man kan också se dessa system som ett sätt att försvara affärsmodel-
ler byggda på att göra modet allt snabbare. Återtagssystem illustrerar flera av dagens dilemma 
när det gäller övergången till ett mer hållbart samhälle.

Hervé Corvellec är professor och har disputerat i företagsekonomi.

I detta bidrag analyseras ett fenomen som blivit allt vanligare i det 
västerländska välfärdssamhället: aktivt avståndstagande till över-
flödskonsumtion, onödig shopping och modets tvingande krafter. 

Allt fler klädhandelskedjor erbjuder idag att ta tillbaka gamla textiler 
och kläder.
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Är avfall för billigt? 

”Skräpfisk”:  
politik och konsumtion för hållbarhet

Är det för billigt att orsaka avfall och göra sig av med det? Utifrån vår studie om hinder för ökat 
avfallsförebyggande ger vi några förklaringar till varför det går så långsamt med det avfalls-
förebyggande arbetet. Det handlar om svårigheter som uppstår i hur man i avfallsbranschen i 
gör affärer, vanor och föreställningar, regelverk samt
infrastruktur.

Anette Svingstedt är lektor och har disputerat i tjänstevetenskap.

Fisken – även om fiskaren inte vill ha den – får inte kastas överbord och bli avfall. Hållbarhets-
utmaningen ligger i att hitta nytt värde för något som tidigare var värdelöst. ”Skräpfisk” är ett 
nytt begrepp som trendiga krogar myntat för att få oss att äta allt på fisken och nya sorter som 
innan inte haft något kommersiellt värde. Konsumenten måste lära nytt och kocken bli kreativ 
i denna sammansmältning av naturresursförvaltning, avfallsförebyggande och tjänsteekonomi.

Filippa Säwe är lektor och har disputerat i sociologi. 
Johan Hultman är professor och har disputerat i kulturgeografi.

Det avfallsförebyggande arbetet går för långsamt när det gäller  
verksamhetsavfall, det vill säga avfall som produceras av industrin 
och handeln.

Landningsskyldighet är ett nytt EU-direktiv som innebär att all fisk 
som fångas i yrkesfisket måste tas i land. 



Under 15-20 maj 2017 sluter Lund upp kring en hållbarhetsvecka. 
Vi vill involvera hela samhället i omställningen till en hållbar värld. 
Kom och bli inspirerad och få nya idéer på temat hållbarhet! Ta 
del av lunchföreläsningar, forskningsseminarier och debatter där 
det ges utrymme för samtal mellan forskare, studenter, allmänhet, 
organisationer och politiker. Arrangemanget är en del av Lunds  
universitets 350-årsjubileum och en av fem vetenskapsveckor under 
jubileumsåret. Detta inslag, Den ohållbara hållbarheten, är ett av den 
Samhällsvetenskapliga fakultetens bidrag.

Se hela programmet på www.hallbarhet.lu.se/hallbarhetsvecka

Hållbarhetsveckan

LUNDS UNIVERSITET

Campus Helsingborg

Institutionen för  
service management och  
tjänstevetenskap

Universitetsplatsen 2

Helsingborg

Tel 042-35 66 20

info@ism.lu.se

www.ism.lu.se/forskning

www.sam.lu.se/forskning
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