
Sustainability Day
CHALLENGES

GLOBALA UTMANINGAR I SPÅREN AV COVID-19
På Handelshögskolan vrider och vänder vi på framtidens utmaningar och funderar kring lösningar på de  
globala hållbarhetsmålen i forskning, utbildning och tillsammans med partners från näringsliv, offentliga 
organisationer och ihop med våra internationella samarbetspartners. 
I dag, kanske mer än någonsin tidigare, krävs kunskap och förståelse för sociala, ekologiska och  
ekonomiska hållbarhetsfrågor, både i näringslivet och i den offentliga sektorn. Dessa framtidsfrågor får  
allt större plats i vår forskning och i vår utbildning. Vi ser det därför som centralt att du vid din examen har 
tillräckliga kunskaper för att kunna hantera frågor kring etik, socialt ansvar och miljö i ditt yrkesliv.

Sustainability Day: Challenges
Din första hållbarhetsdag på programmet är 
en dag med fokus på globala utmaningar för 
en hållbar samhällsutveckling. Dagen börjar i 
samtal mellan forskare från olika discipliner där 
den centrala frågan är; Vad kommer att krävas 
för att gå från ord till handling och åstadkomma 
den hållbara omställning som krävs för att nå de 
högt ställda globala hållbarhetsmål som världens 
länder enades om redan 2015? 

Går det att tackla fattigdom, klimat, naturresurs-
frågor och frågor om jämlikhet/jäm- ställdhet 
samt ekonomisk utveckling samtidigt?
Hur påverkas alla dessa strävanden av att värl-
den plötsligt drogs in i en global pandemi där det 
internationella samarbetet i många fall visade sin 
bräcklighet och oförmåga. 

Under dagen kommer du att få lyssna på ett 
antal spännande föreläsare som ger dig inblick i 
och förståelse för dessa problem och utmaningar 
och varför de är relevanta för dig i din komman-
de yrkesroll.

Skräddarsy din dag
Sustainability Day: Challenges är upplagd som 
en konferens där du skräddarsyr din eftermid-
dag och väljer vad du vill fördjupa dig i. Global 

ojämlikhet, förutsättningar för internationell 
samverkan eller lokala utmaningar i Göteborg 
är exempel på teman på dagen. Du medverkar 
på ett gemensamt pass och väljer därefter fritt 
mellan fyra olika pass.

Challenges – första dagen av tre
Sustainability Day: Challenges är den första av 
tre heldagar för alla programstudenter. 
Nästkommande dagar äger rum under ditt andra 
och tredje studieår och kommer att fokusera på 
Responsibility respektive Solutions.

Praktisk information 
Sustainablility Day: Challenges  arrangeras den 
11/9 och ingår som en del i alla program. 
Anmälan till de olika spåren öppnar ett par 
dagar innan. I år arrangeras dagen online, mer 
information kommer via plattformen Canvas.

Välkommen!
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SPÅR B1

Smutsig läkemedelsproduktion och antibiotika 
– Hur mikrobiologi och ekonomi tillsammans bidrar i kampen  
mot antibiotikaresistens
De flesta av våra mediciner tillverkas numera i låglöneländer. Professor Joakim Larsson har visat att  
tillverkningen där ibland är förknippad med närmast ofattbart stora utsläpp till miljön, inte minst av  
antibiotika. Den svenska prispressen på läkemedel riskerar därför att förstöra naturmiljöer på andra sidan 
jorden. Men det finns en kanske ännu allvarligare aspekt med utsläppen, som direkt berör vår egen hälsa: 
risken att bakterier utvecklar resistens mot antibiotika och att dessa sedan sprider sig över hela världen. 
Varför ser situationen ut så här? Vilka är konsekvenserna? Vem tar ansvar och vad kan vi göra åt det?  

Problemet med antibiotikaresistens är inte enbart ett medicinskt dilemma. Det är i högsta grad  
beroende på hur mycket vi konsumerar antibiotika. Att studera och i förhoppningsvis förändra normer  
och beteende om hur och när man ska använda antibiotika är avgörande för att behålla antibiotika  
effektivt, och då behövs det samhällsvetarnas insatser. I många fall arbetar man tvärvetenskapligt för att 
lösa en av framtidens absolut största utmaningar, en sådan är problemet med antibiotikaresistensen.

Vilka är vi som medverkar? 
Joakim Larsson är professor vid Sahlgrenska 
Akademin och föreståndare för Centrum för 
Antibiotikaresistensforskning (CARe) vid  
Göteborg Universitet (www.care.gu.se). Den 
egna gruppens forskning rör särskilt miljöns be-
tydelse för utveckling och spridning av  
antibiotikaresistens.

Elina Lampi är docent i nationalekonomi på 
Handelshögskolan och forskare i CARe. Elinas 
forskning närmar sig antibiotikaresistens från  
en samhällsvetarens synvinkel, med fokus på 
attityder till användning och utskrivning av  
antibiotika vilket är avgörande för att antibioti-
ka ska kunna vara effektivt även i framtiden.  

Detta hoppas jag att du får med dig: 
 – Medvetenhet kring risker med läkemedel i 
   miljön. 
 – Kunskap om miljöns roll i utveckling  
    antibiotikaresistens, ett av de största hoten 
    mot folkhälsan globalt. 

 – Förståelse för hur vårt agerande i Sverige  
    kan påverka processer i andra länder som  
    sedan riskerar slå tillbaka på oss själva.
    Förståelse för att i kampen mot 
    antibiotikaresistens behövs också  
    samhällsvetare.

Så skulle jag önska att du förbereder dig:  
Fundera gärna över:
 – Hur medveten du är om antibiotikaresis  
    tensproblemet och
 – Hur du själv skulle reagera om en läkare  
    inte skulle skriva ut antibiotika även om  
    du önskade det.

Om du inte kan närvara, se följande: 
Se den norska dokumentärfilmen  
Bakterietrusselen.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

INGEN
FATTIGDOM

https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2016/MDDP11000416/avspiller
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SPÅR B2

Varför sabbar vi miljön?
Vad som gör att vi som individer och företag sabbar miljön fastän vi vet att det är dåligt, och varför  
samarbete är så viktigt för att lösa de globala utmaningar som vi står inför.

Vilka är vi som medverkar? 
Sverker Jagers, Professor vid Göteborgs  
universitet och föreståndare för CeCAR (Centre 
for Collective Action Research at University of 
Gothenburg). Sverker forskar inom miljöpolitik 
och är särskilt intresserad av klimatpolitik,  
havsförsurning och fiske. 

Åsa Löfgren, Docent och forskare i nationaleko-
nomi med särskilt fokus på miljöekonomiska 
styrmedel, klimatekonomi och beteendeekonomi. 
Sverker och Åsa har lång erfarenhet av att sam-
arbeta över disciplingränser och har utvecklat 
och undervisat på flera kurser och program med 
fokus på hållbarhet och miljö

Detta hoppas jag att du får med dig: 
Under det här passet får du introducerande 
kunskaper i vilka mekanismer som förkla-
rar varför individer och företag gör val som 
påverkar miljön negativt. Du kommer också 
en få inblick i vad som händer med dessa 
mekanismer när vi går från lokala miljö- och 
resursproblem till globala utmaningar och 
hur det påverkar vilken typ av lösningar som 
krävs.

Så skulle jag önska att du förbereder dig:  
Du behöver inte läsa något innan men ställ 
gärna frågor och var aktiv i diskussionen 
under passet.

Om du inte kan närvara, se följande:
Se den här youtube filmen och läs Jagers, 
S.C., Harring, N., Löfgren, Å. et al. 2020. 
On the preconditions for large-scale collecti-
ve action. Ambio 49, 1282–1296

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UawtT2ABfGk&feature=emb_logo
https://doi.org/10.1007/s13280-019-01284-w
https://doi.org/10.1007/s13280-019-01284-w
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SPÅR B3

Vad har hållbara städer med juridik att göra?
Samtal om Göteborgs hållbarhetsutmaningar, såsom klimat, ojämlikhet och segregation med fakta, 
initiativ och åtgärder. Uppdelat på 3 moment. Samtal om Göteborgs hållbarhetsutmaningar. Diskussions-
uppgift för studenterna att diskutera enskilt i grupper och rapporteras in. Uppsummering av resultat och 
diskussion kring frågorna i panelen.

Vilka är vi som medverkar? 
Filip Bladini, Docent i civilrätt, Juridiska  
institutionen, Handelshögskolan vid GU

Ulf Petrusson, Professor i rättsvetenskap,  
Föreståndare, Institutet för Innovation och  
Samhällsförändring, GU

Kristian Käll, Processledare social hållbarhet  
på Älvstranden Utveckling

Hannele Engdahl, Miljörättsjurist på  
Fastighetskontoret, Göteborgs Stad

Susanne Stenberg, Senior Forskare/ Rättslig  
expert, RISE

Jessica Andersson, Projektledare Strategiska  
avdelningen, Stadsbyggnadskontoret
Göteborgs Stad

Detta hoppas jag att du får med dig: 
Att våra stora samhällsutmaningar alla har 
en rättslig sida och jurister kan förverkliga 
en hållbar utveckling inom ramen för sin 
juristprofession.  

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA



Sustainability Day
CHALLENGES

SPÅR B4

Global ojämlikhet – Om de superrika, världens fattigaste  
och resten av befolkningen. Vart pekar trenderna? Vad säger 
forskningen om sambandet mellan ojämlikhet och utveckling?

De globala inkomst- och förmögenhetsskillnaderna har på senare år diskuterats intensivt även utanför 
nationalekonomiska kretsar. Hur ser egentligen utvecklingen ut för världens allra rikaste, de fattigaste 
och alla andra? Vilka är den globaliserade ekonomins vinnare och förlorare och hur påverkas allt detta 
av den pågående pandemin? 

Vilka är vi som medverkar? 
Jesper Roine är forskare och lärare vid Handels-
högskolan i Stockholm. Jespers forskning rör 
bland annat inkomst- och förmögenhetsfördel-
ning och långsiktig ekonomisk utveckling. Jesper 
är också en av de ansvariga bakom kursen Glo-
bal Challenges som ges för skolans ekonompro-
gram från hösten 2016. Han skriver regelbundet 
på ekonomistas.se som han också varit med och 
grundat.

Katarina Nordblom (moderator) är docent i 
nationalekonomi och forskar främst om offentlig 
ekonomi, bl.a. om skatter. Katarina undervisar 
också på ekonomprogrammet och på master-
programmet i nationalekonomi och kommer att 
vara passets moderator.

Detta hoppas jag att du får med dig: 
– En förståelse för vad som faktiskt hänt med 
inkomst- och förmögenhetsskillnader de senaste 
decennierna och hur detta relaterar till hur det 
sett ut historiskt, både inom länder och mellan 
länder, och i absoluta och relativa tal. (Om du 
inte förstår skillnaden eller vad det betyder så 
kommer du göra det efter föreläsningen). Jag 
kommer också kort beröra vilka effekter den 
pågående pandemin kan tänkas ha på ekonomisk 
ojämlikhet.

Så skulle jag önska att du förbereder dig:  
Googla ”Global Inequality” och försök 
bilda dig en uppfattning av vad som hänt de 
senaste årtiondena. Här världen blivit mer 
eller mindre ”ojämlik”? Vad är det egentli-
gen man menar med ”ojämlikhet”? (Bli inte 
förvånad om uppgifterna är motstridiga, och 
inte heller om du hittar stöd och argument 
för både att ”ojämlikheten” ökat och att den 
minskat).

Om du inte kan närvara, se följande: 
Det finns ett antal bra sidor på nätet med 
mycket relevant statistik på området. Kolla 
till exempel in: ourworldindata.org, wid.
world, gapminder.org. 

Det finns också många översikter på  
temat från till exempel: OECD & WEF

Artiklar:
Se tex Jespers översikt om global  
inkomstfördelning här
 
Korta texter av Jesper om inkomstskillnader 
på bloggen Ekonomistas: om inkomstskill-
nader och tillväxt, om skillnader mellan 
inkomst och löneskillnader och inkomstskill-
nader och teknisk utv

INGEN
FATTIGDOM

https://ourworldindata.org/global-economic-inequality
https://wid.world/
https://wid.world/
https://www.gapminder.org/
https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
https://www.weforum.org/focus/fixing-inequality
https://www.hhs.se/en/about-us/news/site-publications/2016/global-inequality--what-do-we-mean-and-what-do-we-know/
https://ekonomistas.se/2016/04/29/vad-har-egentligen-hant-med-globala-inkomstskillnader/
https://ekonomistas.se/2016/04/29/vad-har-egentligen-hant-med-globala-inkomstskillnader/
https://ekonomistas.se/2018/04/20/okande-inkomstskillnader-fran-laga-nivaer/
https://ekonomistas.se/2018/04/20/okande-inkomstskillnader-fran-laga-nivaer/
https://ekonomistas.se/2015/05/05/forklarar-teknologisk-utveckling-okade-inkomstklyftor/
https://ekonomistas.se/2015/05/05/forklarar-teknologisk-utveckling-okade-inkomstklyftor/


SPÅR A1 Världen har enats om 17 globala hållbarhetsmål. Hinner vi ställa om och vad kommer att krävas?  
Med John Holmberg, Lena Gipperth, Åsa Löfgren, Kerstin Johanesson, Niklas Egels Zandén och Martin Larsson
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