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”Jag ser stora 
möJligheter”

Tema: Hållbarhet

Clara Norell, byggnadsingenjör och kulturentreprenör, 
vill bygga hållbart i Sydafrikas kåkstäder.



Your energy shapes the future.

Här står Martin och 
ställer om det svenska 
energisystemet.
Varje år investerar vi på E.ON cirka 1 miljard kronor i nya svenska vind-
kraftverk. Det gör vi för att öka andelen förnybar energi i energisystemet 
 – och på så sätt ge hushåll och företag tillgång till långsiktigt hållbar 
elförsörjning. Det är också därför våra projektledare tillbringar så mycket 
tid ute i naturen.

Vill du hjälpa Martin och hans kollegor att hitta Sveriges blåsigaste 
platser? Läs mer om att jobba hos oss på eon.se/jobb.

EONS-193_HR-annons_Vind_Ingenjören_204x275.indd   1 2013-03-13   11.21
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P
rag är en av mina favoritstäder i Europa. Eller var. Senast jag var 
där såg jag inte så mycket av den. Karlsbron var borta, nej den var 
säkert där, men helt osynlig, i en tätt packad massa av turister. Säg 
det p roblem som inte kan lösas med litet teknik. Louvren, för övrigt 
v ärldens mest besökta museum, kan jag numer ta mig in på när som 
helst hemifrån s offan. Och Picassomuseet, som har stängt för renove

ring, var jag på i går. Digitalt förstås. Det finns mycket man kan göra både enklare 
och mer miljövänligt med hjälp av teknik. 

Jag funderar ofta över hur jag kan leva mer hållbart. Samtidigt är mitt fotavtryck 
blytungt. Bor man i Stockholms innerstad tassar man inte lätt på jorden, det visade 
Karin Bradley, KTH, i sin avhandling 2009. De miljövänliga stockholmarna bor i 
miljonprogrammet och i de mindre bemedlade förorterna. Deras pengar räcker inte 
till för så mycket koldioxidgenererande.

för några veckor sedan var jag och lyssnade på filmaren John Liu som gör dokumen
tärer om människor som restaurerar utarmade och förstörda ekosystem. Han fick 
frågan om privatpersoner verkligen behöver bry sig. Är det inte på fel nivå, för futtigt 
med sopsorteringen och linsgrytan. Nej, tyckte han, vi måste alla bry oss. Eftersom 
det är vi som väljer politikerna som drar upp de stora linjerna för utvecklingen måste 
vi verkligen bry oss. Vi ger dem mandat att ta tag i stora problem och framtidsfrå
gor även om deras lösningar innebär att vi måste tänka om och anstränga oss. En 
ingenjör jag nyligen intervjuade sa att hon blir så trött när hon hör någon säga 
att Sverige är så litet och svenskarna så få att vi faktiskt inte behöver ha någon 
miljöpolitik eller försöka minska våra utsläpp av växthusgaser. ”Tänk om vi 
resonerade så om ekonomin, att vi är så få att vi inte behöver någon ekonomisk 
politik, eller om sjukvården, alla dör ändå – lägg ned sjukhusen!”

Det var Världsbanken som skickade ut John Liu på åtminstone ett av hans 
uppdrag. Brittiska regeringen låg bakom Sternrapporten och Frankrikes 
förre president tillsatte en utredning om alternativa sätt att mäta välfärd, 
ledd av nobelpristagaren Joseph Stiglitz. Vad en hållbar framtid och ett 
gott liv betyder är satt under lupp och det är hög tid att agera. 

Det berättas att statsminister Reinfeldt efter en dragning av en klimat
expert 2011 sa ungefär: ”Vad fan kan man göra?” 

Sverige har några av världens ledande klimatforskare, lyssna på dem! 
Du har mandat att agera. Och känner du dig missmodig, läs Ingenjören! 
Vi skriver i varje nummer om dem som arbetar för att lösa utmaningarna.

Trevlig läsning!

Jenny grensman
Chefredaktör

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Jenny Grensman 08-613 81 48 jenny.grensman@sverigesingenjorer.se  Redaktör: Karin Virgin 08-613 81 51 
karin.virgin@sverigesingenjorer.se  Redaktör: Sture Henckel 08-613 81 49 sture.henckel@sverigesingenjorer.se  Webbredaktör/redaktions assistent: 
Anna Eriksson 08-613 81 79 anna.eriksson@sverigesingenjorer.se  Bildredaktör: Anna Simonsson (föräldraledig) T.f. Sara Mac Key 

0703-57 92 07 saramckey@gmail.com  Art direction/layout: Magasinet Filter AB 031-13 79 81 ola@magasinetfilter.se  Postadress: Ingenjören, Box 1419, 111 84 Stockholm  Besöks-
adress: Malmskillnads gatan 48, Stockholm Annons & Marknad: Lasse Nerbe 070-593 64 74 lasse.nerbe@ingenjoren.se Richard Kruuse 0708-124 300 richard.kruuse@ingenjoren.se 
TS-kontrollerad upplaga: 128 200 (2011)  Tryck: Sörmlands G rafiska AB • Medlem i Sveriges Tidskrifter • ISSN: 1101-8704 För icke beställt material ansvaras ej. Allt material i Ingenjören 
publiceras även på ingenjoren.se samt lagras elektroniskt i tidningens arkiv. Förbehåll mot denna publicering medges normalt inte.  Sveriges Ingenjörers kontaktuppgifter finns på sidan 89.

ledare

Är du hållbar lille vän?

 

jenny hissar:

jenny dissar:

jenny gissar:

EU-kommissionens önskningar 
om mer långsiktiga investeringar 
för en hållbar framtid. Undrar om 
de som sysslar med finanskrisen 
har hört om dem?

alla som tjatar om att vi måste 
konsumera mer för att få fart på 
ekonomin. Jag behöver  mer tid 
för att hinna använda det jag 
redan har.

att Spyker har små chanser att 
vinna striden mot GM om att 
fordonsjätten orsakade Saabs 
konkurs. Men det känns ändå bra 
att de försöker.

341 078
TRYCKSAK
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Per Segerbäck 
tyckte jobbet var 
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fick sparken och 
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Till Koglin vill 
att cyklar och 
fotgängare ska 
få större plats än 
bilarna.
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utmaningen: 
Anna Linusson 
vill att vi ska göra 
 precis som skol-
barnen.
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Skiten blev till guld
Svenska bönder tvekar att använda avloppsslam på 
åkrarna eftersom det innehåller tungmetaller. Men 
slammet kan visa sig vara guld värt. 

Vad gör Vi för dem?”  
Clara Norell sökte utmaningar jorden runt och 
nästan dog på kuppen. Nu arbetar hon för hållbar 
stadsutveckling i Malmö och Sydafrika.

40-årskris i förorten
Drömmen om miljonprogrammet har blivit fastighets
ägarnas mardröm. Att renovera till dagens standard 
kan göra att invånarna inte längre har råd att bo kvar. 

dags att Välja Väg
När Indiens medelklass växer har fortfarande 
hundra tals miljoner fattiga inte tillgång till rent 
v atten eller elektricitet. Vad skulle gandhi ha gjort?

iq
Helt packad ....................................................97
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GUIDEN
Utbildning 
är a och o
Parul Sharma, hållbarhets-expert, tycker att många företag fokuserar mer på att berätta utåt vad man gör i stället för att utbilda sina anställda. Sidan 82

Färre ska 
flyga i jobbetPå två år ska landstinget i Västernorrland lyckas halv-era koldioxidutsläppen från tjänsteresor. Flygresor straff as sedan årsskiftet med en intern ”miljöskatt” på 30 procent. Sidan 88
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Bankens 
gröna filter
Anna Nilsson på Swedbank Robur granskar vilka bolag som platsar i bankens hållbara fonder. Hon berättar varför olje-bolag kan ingå i en hållbar fond och hur de resonerar om företag som har verksamhet i diktaturer.   Sidan 86 

En renodlad ingenjörskarriär kan vara aldrig så spännande, men den ger knappast den bästa utdelningen lönemässigt. Konstruktörer och andra experter halkar konsekvent efter. Sidan 90

Bolag gör 
läxan
Allt fl er bolag över hela världen gör en hållbarhetsredovisning. Bland de etthundra största bolagen i Sverige hållbarhetsre-dovisar 72 procent. Det placerar Sverige på trettondeplatsen på världslistan. Sidan  89

Att göra rätt är svårt Globala företag vill till varje pris undvika anklagelser om 
miljöförstöring, slavlöner eller korruption. Hållbarhet har 
blivit ett honnörsord men det krävs hårt arbete, kunskap och 
tålamod för att få kontroll och undvika riskerna.  

ETT NYTT SORTS SKRIVPAPPER. VÄLDIGT NYTT.

WWW.W H I T E L I N E S . S E / L I N K

Whitelines Link är ett papper + app som tillsammans gör 
det enkelt att skanna spara och dela anteckningar. 

GUIDEN Dörren för 
klimatmålen 
håller på att 

stängas.” 
Martina Krüger,

 energi- och klimat-
expert på Greenpeace.

GUIDENGUIDEN
T E M A : H Å L L B A R A  F Ö R E TA G
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Läs om Ingenjörer och hållbara  
företag på  sidan 79.
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andLIgt. Tack för en bra artikel om ”Ingen-
jören som blev kallad”! Vi är nog inte så få 
civilingenjörer som delar Saras uppfattning 
om att tro och vetenskap inte är motståndare 
utan angriper frågor och situationer från 
olika håll. 
Roligt att 
en naturve-
tenskaplig 
tidskrift ger tron en naturlig plats mitt i ett 
alltför bevis- och faktainriktat samhälle!

LeIf åberg

förkortnIng. Ni har aldrig övervägt att 
förklara vad cSR betyder i er artikel. Eller vet 
alla det utom jag? PS: Jag kan en massa andra 
trebokstavsförkortningar, så jag är inte helt 
borta, än. DS

oLLe H

Redaktionen svarar: Oj då, ursäkta! Man blir 
så van att svänga sig med vissa uttryck att 
förklaringen liksom försvinner. CSR betyder 
Corporate Social Responsibility och handlar 
om företagens sociala ansvar. Förresten verkar 
det vara på utgång. Vi har hört att det bara 
heter CR nu.

tILLIt. I Ingenjören nr 5 finns ett kort 
reportage om att man hittat hjärnaktivitet i 
en död lax, som ett bevis på att statistiken 
som används för dessa undersökningar inte 

fungerar. Det står även att tekniken på grund 
av detta finslipats, vilket inte alls stämmer. 
Jag har forskat om fMRI i 5 år och fortfarande 
används väldigt enkel statistik. En anled-
ning till detta är många beteendevetare och 

psykologer, som 
använder fMRI som 
ett verktyg, inte är 
experter på statistik 

eller programvaruutveckling. Dessa forskare 
litar i stället blint på att existerande program-
varor gör rätt. Min studie som publicerades 
förra året visade att man med den mest 
använda programvaran för fMRI-analys hittar 
signifikant aktivitet i 70 procent av 1484 
vilodataset, som inte ska innehålla speciella 
typer av hjärnaktivitet.

www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S1053811912003825

Ingenjörer måste alltså fortsätta att verka 
för att metoderna förbättras.

anders ekLund
CiVilingenjöR & teknOlOgie dOktOR

kÄrLek. Först lite feedback till er: Jag älskar 
tidningen ingenjören. Ni gör ett superfint 
arbete verkligen, och bara det att man får tid-
ningen hem i brevlådan några gånger per år 
gör att avgiften till Sveriges Ingenjörer känns 
väldigt värt det hela. Jag känner till och med 
folk som inte är ingenjörer som läser den på 
grund av dess höga kvalitet och intressanta 

inslag och artiklar. Men, nu skedde en liten 
liten olycka i helgen. Då jag skulle spola upp 
ett badkar för att lägga mig och njuta och läsa 
Ingenjören så åkte den ner i vattnet och blev 
helt förstörd. Skulle ni möjligen kunna skicka 
mig ett nytt exemplar av senaste, nummer 1, 
2013? Jag vore väldigt tacksam för det! 

JoeL f

Redaktionen svarar: givetvis skickar vi en 
ny. Vilken tur att du inte hade PdF-versionen. 
det hade varit svårare att ordna en vattentät 
läsplatta.

båtkrock. Jag har precis läst den utmärkta 
artikeln om Thomas Öström som jobbar så 
hårt för att lösa världens energiproblem. Han 
har jobbat med sin idé efter att han insåg 
att vi inte kan fortsätta att förstöra vår värld 
genom att förbruka fossila bränslen.

När jag läst klart artikeln fastnar ögat på 
en helsidesannons för ”Nöjesmaskinen”. Up-
penbarligen en båt där nöjet består i att man 
kan köra fort genom skärgården hjälpt av 
starka bensinmotorer. Artikeln om Thomas 
avslutas med ett citat: ”okej då, jag vill för-
ändra världen, men vem vill inte det”. Själv 
kommer jag inte på något slagkraftigt nog att 
avsluta denna insändare med.

gustav knutsson

insändare

I börJan av 2011 skrev vi om företaget 
Behaviosec vars programvara kunde se vem 
som satt vid datorn genom hur tangenterna 
trycks ner. Nu jobbar de med mobiltillverkare 
över hela världen.
Vad har hänt sedan sist?

– Vi jobbar med Darpa, som byggde första 
delen av internet. Vi kör ett forskningspro-
gram för att känna igen användare. De beta-
lar forskningen och vi levererar tekniken. 
Hur går företaget, då?

– Vi fick nyligen lite fler banker som 
kunder. Både i Norden och i Storbritannien. 

Vi tycker nog att det har släppt lite. Numera 
handlar det om att leverera, inte bara att 
prata om att vi finns. 
Vad satsar ni på i dag?

– Vi har börjat jobba med mobiltillverkare, 
både i Asien och i Nordamerika. De flesta 
mobiltillverkare är intresserade. På mobiler 
finns en hel del inbyggda skydd, men det 
används inte för att det är lite krångligt. Ingen 
vill ju ha med sig bankdosan med mobilen. 
Vi jobbar med hur man skriver, drar över 
skärmen och trycker. 

sture HenckeL

Skriv gärna! Skriv kort! Skriv till:  
redax@ingenjoren.se 

Vad hände sen?

Om vådan av att budskapet i artiklarna och annonserna krockar, andliga 
ingenjörer och död fisk handlar insändarna den här gången. Och så har vi 
slarvat med förkortningen CSR.  

kärlek, tro och vetenskap





kraftPaket. Anna Linusson tror på 
att utbilda barn och unga. Det är de 
som vanligtvis får gnuggtatueringen 
med den välkända loggan.
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Enklare än så här  
blir det inte

utmaningen

O
m man bara ser till antalet 
deltagare i de aktiviteter 
som Håll Sverige Rent 
inspirerar till har Anna 
Linusson all anledning att 
vara nöjd. Hon är ganska 
ensam om att leda en 

verksamhet som förra året engagerade 
675 000 deltagare. Samtidigt är det 
många svenskar som inte vet att hennes 
jobb finns kvar. Vi minns 70-talet och 
dekalerna med en stiliserad skog som 
speglar sig i en stiliserad sjö på var sin 
sida om de tre orden: Håll Sverige rent! 
Men vad hände sedan? när dekalerna 
hade försvunnit från lyktstolpar elskåp 
och anslagstavlor.

– Jag blev själv överraskad när jag såg 
det här jobbet, säger Anna Linusson, 
civilingenjör som blev utsedd till vd för 
två år sedan. jag minns ju också 70-talets 
stora kampanj. Men min tioårige son 
visste vad Håll Sverige Rent var, så det är 
fortfarande väl känt i skolorna.

Hon skulle vilja ha resurserna att 
göra en nutida version av den kampan
jen med modern teknik, Twitter och 
Facebook. Men eftersom hennes budget 
beror på hur många projekt och sam
arbeten med företag och myndigheter 
hon och medarbetarna kan få till stånd 
lever organisationen under knapphetens 
stjärna. Knapphetens och diskretionens. 
Inga aktivister som klättrar runt på 
kärnkraftverken här inte. I stället sker 
merparten av jobbet genom pedago
gisk påverkan ute i skolor och genom 
skräpplockardagarna. Det viktiga är inte 
att folk plockar skräp för det är egent
ligen kommunernas uppgift. Skräp
plockandet är ett medvetandegörande. 

– Har man själv varit ute och samlat 

skräp så är det svårare att bara låta 
glasspappret falla till marken, säger 
Anna Linusson. När jag har varit ute och 
plockat ser jag skräp överallt ett bra tag 
efteråt. 

– Att arbeta med barn och ungdomar 
och få dem att tänka rätt från början ger 
mesta möjliga påverkan för våra kronor 
och ören och dessutom är det en bra 
grund för en framtid där vi tar bättre 
hänsyn till miljöoch resursfrågorna.

nÄr anna LInusson blev civilingenjör var 
miljöfrågan inget som skapade entusi
asm. Hon fick höra ”att 
hon slängde bort sig” 
på miljöengagemanget 
och att hon borde 
skaffa ett riktigt jobb. 
Men redan i slutet av 
80-talet hade hon iden
tifierat miljöfrågorna 
som viktiga för män
niskans överlevnad. 
Alla hennes jobb har 
handlat om miljö
frågor – från Natur
vårdsverket till jobb på 
en konsultfirma och 
sedan som miljöchef på 
landstinget i Stockholm.

Men det här med att hålla skräpfritt 
låter som ett sisyfosarbete. Allt vi köper 
och förbrukar innebär mer och mer avfall. 
En färdigköpt lunch kan bestå av fem 
förpackningar av plast och papper som 
ska tas om hand. Just nu ligger de i drivor 
i parkerna. Papperskorgarna bågnar.

– Skräpfrågan är otroligt tacksam, 
säger Anna Linusson. Den är så enkel. 
Minsta barn kan genom skräpfrågan lära 
sig ta ansvar för det man släpper ifrån sig 

vilket är grunden för allt miljötänk.  Det 
går inte heller att ifrågasätta veten
skapligt för att det kommer någon ny 
studie eller livscykelanalys. Det är inte 
som med miljöbilar att det beror på var 
bränslet är producerat eller hur mate
rialet är framtaget. I förlängningen vet 
vi också att ökad nedskräpning leder till 
otrygghet och kriminalitet. 

Alla vet att vi måste ta hand om vårt 
avfall och ändå gör vi det inte?

– Nej och där skulle jag önska att vi 
hade så bra med resurser att vi kunde 
skapa tryck i frågan. Vi behöver inte få 

alla att plocka skräp 
men om alla tycker att 
det är pinsamt att slänga 
skräp och att få höra att 
”du tappade något” har 
vi kommit långt.  

Håll Sverige Rent har 
också tillsammans med 
SCB tagit fram en metod 
för att mäta nedskräp
ning i kommunerna 
och tillsammans med 
Finland och Estland har 
man mätt nedskräp
ningen av Östersjöns 
stränder. Mycket skräp 

bryts inte ner utan finns kvar. Sjöfåglar 
och fiskar har ofta magarna fulla av 
skräp. Inte sällan dör de av det.

– Plastpåsen din mormor slängde 
finns kvar. Det är inte så att vi ska vara 
litet snälla mot naturen, den kommer 
att klara sig utan oss. Kackerlackorna 
kommer säkert att överleva men förstör 
vi ekosystemen är vi illa ute.

Jenny grensman

foto  sara mac key

Viss miljövård är så enkel att en treåring förstår utan problem. 
Och ändå svår. Alla vet vad man gör och alla vill att någon annan 

ska göra det. Anna Linusson försöker ändra på den saken.

a n n a  l i n u s s o n

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik 
från Chalmers.
Största utmaning i jobbet: Just nu att se 
till att Håll Sverige Rent märks mer utan-
för skolans värld, skapa kreativa företags-
samarbeten.
Största utmaning privat: Jag har snart två 
tonårsbarn…
Om fem år: Vem vet?
Offrat på vägen: Min potentiella skåde-
spelarkarriär, mina författardrömmar och 
en alternativ karriär som psykolog. Men 
det kanske inte är försent än?
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utrikeskorren

Norge satsar kollektivt
I Norge satsas det just nu stort på järnvägen och med på plats är väg- och 
vatteningenjören Martin Carrick. ”Det bästa med att jobba här är att 
man får ett annat perspektiv på arbetskulturen”, säger han.  

Vad jobbar du med?
– Jag är distriktschef för Peabs anläggningsverksamhet i 

Norge, från Narvik och norr över. Vi har i dag produktion i 
Narvik och Tromsö.
Berätta kort om din bakgrund.

– Jag är uppvuxen i Södertälje och har studerat väg 
och vatten på Chalmers. Jag började på Peab direkt efter 
Chalmers och har sedan dess jobbat med projekt runt om i 
Sverige.
Hur skulle du beskriva norska ingenjörer?

– Jag har upplevt att de är kompetenta och lätta att 
samarbeta med. Ibland är det som Petter Stordalen sa i 
Skavlan ”I Sverige så har ni möten och följer besluten som 
fattas medan i Norge så har vi möten men vi skiter i det som 
beslutas”.
Hur tacklar du det här som chef?

– Jag tycker att jag får lägga mer fokus på uppföljning av 
det som beslutats och vara mer tydlig. Ett protokoll bety
der inte alltid så mycket med avseende på det som folk har 
blivit tilldelade att göra. Sen är det ju som alltid, många är 
effektiva och levererar det som krävs i rätt tid. 
Hur blir du bemött som svensk ingenjör?

– Mycket bra! Det märks att norrmännen är vana med 
svensk arbetskraft. Jag känner mig välkommen och norr

männen vet mycket om Sverige och om oss svenskar, mer än vad vi vet om dem. Det 
var dock en tung vecka när det var VM i längdskidor. Jag försökte undvika lunch
rasterna för att inte bli trakasserad.
Finns det ett miljötänk i Norge?

– Inte lika mycket som i Sverige men det är på frammarsch tror jag. Det finns en 
bra kompetens i att ta hand om förorenade massor men inget större fokus på hante
ring av dagvatten. På kontoret i Narvik har jag infört pappersåtervinning. 

anna erIksson

m a r t i n  C a r r i C k

Familj: Fru och dotter på två år
Vad är ditt drömjobb: Något 
inom flyget
Häftigaste upplevelse: När min 
dotter föddes
Ser fram emot: Veckolång fjäll-
tur i finnmarken i sommar
Tips till blivande ingenjörer: 
Var dig själv och ta chanserna 
som kommer. Om du presterar 
så skapas karriärvägar åt dig. 

är framtiden 
hållbar?
Sakta vinner idéerna om att 
värna om naturresurserna 
insteg i det offentliga tänkan-
det. I flera av de senaste stora 
framtidsutredningarna tar 
man upp långsiktig hållbar-
het som ett mål. Hur verklig-
heten blir återstår att se.

Regeringen diskuterar BNP- 
måttet: I Framtidskommissionen 
tar en utredning tillsatt av reger-
ingen för första gången upp tanken 
att ersätta det penningfixerade BNP 
som välfärdsmått, eller åtminstone 
komplettera det. 

Regeringens färdplan mot  
koldioxidfrihet: I slutet av förra 
året lämnade Naturvårdsverket 
över sin Färdplan 2050 till reger-
ingen. Målet är att Sveriges netto-
utsläpp av koldioxid ska ned till 
noll. Färdplanen är kopplad till det 
internationella målet att försöka 
hålla den globala temperatur-
ökningen till högst två grader.

Industrin tar fram en färdplan  
för fler elbilar: I slutet av mars i år 
lämnade industrin över en färdplan 
till näringsminister Annie Lööf för 
att främja elfordon i Sverige. Hon 
siktar på  tydliga spelregler där 
utsläppstunga fordon betalar straff-
avgifter som finansierar premier till 
fordon med låga utsläpp.

Regeringens mineralstrategi 
siktar på hållbarhet: Här poäng-
teras att den svenska gruvdriften 
ska vara hållbar. Uttjänta produkter 
ska i ökad utsträckning tas till vara, 
heter det i strategin. Återvinningen 
ska öka, särskilt för ovanliga metall-
ler som väntas bli ännu viktigare i 
framtiden.

naturskönt. Oldervik är 
en fiskeby i Tromsö.



Trött på alla ”goda råd” om 
pensioner och försäkringar?
Nu finns det en gratis webbtjänst för dig som har ITP. Vi ger

dig oberoende råd om pensioner och försäkringar, anpassade  

för dig och din familjs situation. PTK Rådgivningstjänst ger dig  

en samlad bild över ditt försäkringsskydd idag – och hur det  

kan förbättras. Gå in på rådgivningstjänst.se och kolla vad 

som gäller just för dig.



*2011 års siffra

ekosystemens tjänster 
långt ifrån gratis
Det har uppskattats att jordens ekosystem bidrar med 
200 000 miljarder kronor per år till världsekonomin. 
Ekosystemens bidrag i form av timmer, biobränsle, 
v atten och syre syns inte i någon budget. Stoppad 
e rosion, produktion av mylla och kvävefixering kommer 
inte heller med i räkenskaperna. Som framgår av dia-
grammet är det mycket svårt,  kanske omöjligt, att säga 
exakt hur mycket de olika e kosystemen är värda. Men de 
många försöken att uppskatta värdet av dem visar att de 
utgör en bas för all ekonomi i samhället. Och att det kan 
stå oss dyrt att förstöra dem.

vidvinkel

tre sätt att bedöma Värdet 
aV ett ekosystem

öVerfiske fiCk ekosystem att kollapsa

 1    Bedömning av marknadsvärdet, 
exempelvis för turism. 

Frågor om hur mycket människor 
är beredda att betala för eko-
systemtjänster.

Bedömning av kostnaden för att 
ersätta tjänsterna eller förhindra 
att de försvinner.

 2   

 3   

Grafik: Paloma Perez Lucero/Svenska Grafikbyrån 
Källa: Millennium Ecosystem Assessment, 2005, The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity for Water and Wetlands, 2013
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så myCket är ekosystemen 
Värda per hektar oCh år

exakta Värden är sVåra att hitta

Öppet hav (14)
Skogsmark (21)

Savann (32)

Tempererad skog (58)

Regnskog (96)

Våtmarker (168)

Kustsystem (28)

Kustnära våtmarker (139)
Korallrev (94)

Floder och sjöar (15)

1 10 100 1 000 10 000 100 000 1 000 000 10 000 000

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

Siffran inom parentes anger antal publicerade bedömningar. 

Typer av ekosystemtjänster

* anger medelvärdet på staplarna.

Intervall av värden för alla ekosystemtjänster som tillhandahålls av olika 
typer av livsmiljöer, dollar per hektar per år, 2007 års penningvärde. 
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resan

Kroppen fick aldrig 
vila från strålningen

De allra första 
symptomen kom 
runt 1986. jag fick 
en del hudbesvär 
av den nya dator
skärmen. Jag tyckte 

först att den var bra. Den visade svart 
text på vit bakgrund. Men det knastrade 
om den. När man satt och jobbade blev 
man bombarderad i ögonen av små 
dammpartiklar. Men det lättade när 
jag smörjde in skärmen med antista
tisk spray och flyttade längre ifrån den. 
Vi döpte skämtsamt om modellen till 
Tjernobyl.

Vi konstruerade avancerade kiselkret
sar. Det var ju så roligt, så jag kopplade 
upp mig med modemet hemma och 
körde dubbla skift. Vi var flera på jobbet 
som jobbade över mycket, både på jobbet 
och hemma. Det fanns också en hel del 
giftiga ämnen i elektroniken, som isocya
nater och bromerade flamskyddsmedel. 

1988 började flera av ingenjörerna i 
min grupp på kretstillverkningen bli 
sjuka. Och till slut även jag. Det var hud
problem, yrsel, illamående och huvud
värk. Tolv av fjorton stycken på arbets
platsen fick liknande symptom. Efter 
något år var det över 50 på företaget.

Vi hade en bra arbetsgivare då. Vi lejde 
in experter från Fortum och Chalmers 
och elsanerade våra arbetsrum. Vi 
byggde egna lågstrålande bildskärmar 
och satte kopparplåt i väggar, golv och 
tak i ett rum, och mitt rum fick en tjock 
pansardörr. Vi fick pengar från Arbets
miljöfonden, och Ericsson satsade ett 

tiotal miljoner kronor. I den miljön 
kunde vi jobba vidare i nästan tio år. 

Sedan kom problemen slag i slag. 1997 
gjorde man en stor satsning på GSM
utbyggnaden i Stockholm. Då klarade 
jag inte längre av resan till Älvsjö, trots 
att själva arbetsrummet var bra. I slutet 
på 1998 satte Tele2 upp en mobilmast 
200 meter från mitt hem i Vällingby. 
En av mina vänner ringde Tele2 och 
bad dem att inte sätta upp masten. Det 
hjälpte inte. 

Jag flyttade till Lovön, inte så långt 
från Försvarets radioanstalt, FRA. Där 
får man inte sätta upp mobilmaster, 
eftersom de kan störa avlyssningsverk
samheten. Jag och min sambo, som 
också är ingenjör och elöverkänslig, fick 
lov av Fastighetsverket att ställa en hus
vagn där. På vintern hade vi noll grader 
inomhus. Men jag jobbade vidare från en 
gammal medeltida gård i närheten som 
var ombyggd till kontor.

Samtidigt måste ryktet om mitt pro
blem med telemasten ha nått ledningen, 
för årsskiftet 1998–99 fick jag via facket 
höra att ledningen ville bli av med mig. 
De föreslog att jag skulle säga upp mig 
men jobba kvar som konsult. Men mitt 
jobb, att konstruera sådana avancerade 
kretsar på kisel som jag gjorde, kunde 
jag bara göra på Ericsson. Det var ett 
försök att bli av med mig.

Nu började påtryckningarna på allvar. 
Man meddelade att jag hade fått ett nytt 
kontor, som inte var elsanerat, och att jag 
måste komma dit och jobba. Men skydds
ombudet stängde av min arbetsplats. 

Arbetsgivaren kallade in yrkesinspektio
nen, men de hade ingen invändning mot 
avstängningen. Då meddelade företaget 
att jag måste sjukskriva mig, trots att jag 
jobbade heltid med mitt ordinarie arbete. 
När jag inte gjorde det, blev jag beordrad 
att sluta jobba. Men dataavdelningen 
vägrade att stänga av mig. 

Då blev jag till slut uppsagd ’av per
sonliga skäl’. De uppgav först samarbets
svårigheter, men ändrade det till att jag 
var för sjuk för att arbeta. 

Jag gick till Arbetsdomstolen men 
de dömde till arbetsgivarens fördel. Vi 
hade hoppats på en ny lagparagraf mot 
diskriminering. Men den visade sig vara 
felskriven. Den omfattade inte personal 
som redan var anställd. Rättegången 
ledde åtminstone till att man skrev om 
lagen.

I dag är jag förtidspensionär och bor 
med min sambo på en gård, sydväst om 
Hallstavik i Uppland. Jag är motvillig 
ordförande för Elöverkänsligas riks
förbund. Jag lever i dag med en svår 
njursjukdom men klarar mig med en 
specialdiet som jag fått av min läkare.  

Det här visar hur viktigt det är med en 
sund arbetsmiljö, att man minimerar 
strålningen. De två på min avdelning 
som inte drabbades var just de två som 
ägnade fritiden åt andra saker. Deras 
kroppar fick vila från strålningen. Vi 
andra var sådana som satt med näsan 
framför datorn jämt.”

BERäTTAT FÖR  sture HenckeL

FoTo sara mac key

Per Segerbäck tyckte att han hade världens roligaste jobb, och han 
j obbade jämt. I dag konstaterar han att kombinationen av strålning 
och giftiga ämnen i elektroniken har satt ödesdigra spår i hans hälsa. 



rÄdsLa. ”Jag tror att folk är rädda att tala 
om elöverkänslighet med arbetsgivaren. Folk 

säger hellre upp sig”, säger Per Segerbäck.
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Sol på flaska lyser upp
En petflaska halvvägs nedstucken genom ett tak av korrugerad plåt. Det 
är en enkel och billig lösning på ett av många problem i ett slumområde.  

diagrammet

 K ä L L A :  T H E  G E N U I N E  P R o G R E S S  I N D I c A T o R  2 0 0 6  -  A  T o o L  F o R  S U S T A I N A B L E  D E V E L o P M E N T

Allt färre tror att klimatet 
stannar vid två graders 
uppvärmning. Det talas  
allt mer om konstgjorda  
mot åtgärder. 

Vad kan geo-
engineering 
åstadkomma?

Anders Hansson, tekniksociolog 
vid Linköpings universitet
– Spridning av aerosoler i atmos-
fären kan ta bort några procent 
av solens strålning. Men också 
rubba monsunregnen, med enorma 
konsekvenser.

19
96

 d
ol

la
rs

 p
er

 c
ap

it
a

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
1950 1960 1970 1980 1990 2000

BNP är 
bara halva 
sanningen
Stiger BNP per capita? 
Räkna bort miljöför
störing och förbruk
ning av naturresurser 
så blir resultatet ett 
annat. USA:s utveckling 
1950–2004. Valuta 
från 2000. 

O
fta står husen i kåkstäderna i Afrika, Asien 
och Latinamerika så tätt att de knappt 
släpper in något ljus mellan husen. Ännu 

mindre in i hemmen som förblir mörka även 
mitt på dagen. 

En lösning har varit att dra in el och en lampa. 
Men det kostar pengar, och elsäkerheten är säl
lan prioriterad i slummen. Utvecklingsländerna 
har inte råd att importera patenterade eller 
fabrikstillverkade lösningar från industrilän
derna. Men de har heller inte råd att vänta på att 
få råd med dem.

i Manila startade 2011 den lokala hjälporga
nisationen Myshelter Foundation, med hjälp 
av studenter från MIT i USA, ett projekt vid 
namnet en liter sol. De började samla in 1- och 
1,5-liters petflaskor som de fyllde med renat vat
ten och en skvätt klorin – för att slippa mögel och 
algtillväxt i vattnet. Ett hål borras i taket och flas

kan sticks ner. En gummitätning runt flaskan hindrar regnvatten från att rinna in. 
Resultatet är att solljuset som träffar flaskan sprids i vattnet och lyser upp bosta

den. En flaska ger förstås bara ljus på dagtid. Men då lyser den ungefär lika starkt 
som en 50-watts glödlampa. Den kostar ett par amerikanska dollar att tillverka och 
håller i två till fem år. Sedan måste den bytas ut. Tills dess ger den ljus till hemarbete, 
läxor och lek.

Sammanlagt satte Myshelter Foundation under 2011 och 2012 upp runt en miljon 
flasklampor i Manila.  sture HenckeL

mILJövÄnLIgt. Den enkla lampan 
fungerar bara dagtid, men underlättar 
oerhört för dem som läser eller jobbar 
hemma. 

Genuine Progress Indicator (GPI)
(Ungefär ”Äkta framstegsindikator”)

Bruttonationalprodukt (BNP)

USA:s BNP jämfört med GPI  
(som tar hänsyn till miljöfaktorer)

Henrik Karlsson, vd för Biorecro
– Vi jobbar inte med geoengine-
ering. Vi tar koldioxid från anlägg-
ningar som eldar biomassa och 
trycker ner den i jorden. Det minskar 
koldioxiden i atmosfären.

Erik Blomqvist, ordförande för 
Jordens Vänner
– Antingen lyckas man inte, eller så 
skapar man helt nya problem. Men 
planerna ger också människor ett 
falskt hopp om enkla lösningar.
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feLtÄnkt. Till Koglin menar att svenskarna 
fortfarande planerar all trafik utifrån 
bilisternas behov. Cyklister och fotgängare 
kommer i andra hand.
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Sverige är byggt för bilar
I Köpenhamn trampar en direktör med portfölj och kostym till jobbet 

på en gammal damcykel. I Stockholm spurtar män på racercyklar längs 
Skeppsbron. Till Koglin vet varför svenska cyklister nästan   

kör över fotgängarna.

nytänkaren

M
otion, pengar, och att 
det är praktiskt är de 
argument svenska 
cyklister lägger fram 
för sitt transportval 
enligt Till Koglin. 
Och så miljön. 

Till Koglin är doktorand vid Lunds 
tekniska högskola och undersöker 
förutsättningarna för utveckling av vårt 
cyklande. 

Han är bra placerad. Flera av hans 
resonemang bygger på jämförelser 
med D anmark. Cyklandets utveckling 
i Köpenhamn och i Stockholm visar på 
samhällen som vuxit fram på helt olika 
sätt. 

– Om man ska bygga en ny stad 
kan man tänka rätt från början, säger 
Till Koglin och tillägger att ingenting 
garanterar att det blir rätt ändå. Men 
har man en gammal stad är det svårt att 
plötslig bygga ut cykelbanor. Husen står 
där, gatorna är så breda som de är och 
förmodligen fyllda av… bilar. Man måste 
prioritera.

– Trafikplanering är komplext, säger 
han. I Sverige tänker man mycket säker
het, man kollar hur andra gör och försö
ker härma men grunden för prioritering
arna i trafiken har historiska rötter. Vet 
man inte det missar man mycket.

Det han syftar på är skillnaden mellan 
den cyklande danske direktören och den 
racande stockholmaren. På skillnaden 
mellan ett litet ganska tättbefolkat land 
med en stolthet byggd på pilsner och ett 
mer långsmalt glest befolkat land med 
två egna bilmärken som grundstenar i 
den nationella självkänslan. I Danmark 
heter det ”If you’re a true Dane you 

bike”. Inget om bilen som får Danmark 
att rulla. Danmark har ju ingen egen 
bilindustri.

– Köpenhamn var fattigare än Stock
holm och privatbilismen har aldrig varit 
samma stora grej där. De byggde sina 
första cykelbanor i slutet av 1800-talet 
eftersom bryggarhästarna och cyklarna 
inte trivdes tillsammans. I Köpenhamn 
tänker man ofta cykel på samma sätt 
som man tänker bil när man planerar. 
I Sverige buntar man ihop fotgängare, 
cykel, moped. Det blir fel. Tänk om man 
begärde att bilisterna 
skulle stänga av motorn, 
gå ut ur bilen och trycka 
på knappen på en stolpe 
för att få grönt ljus.

 
I köPenHamn forsar cyk
larna fram på samma vill
kor som bilarna. Det går 
inte att av misstag komma 
upp på gångbanan som i 
Sverige. Kommunen ord
nar kurser för nyinflyttade 
för att lära dem cykla rätt. 

– Man får inte stanna hur som helst, 
säger Till. Jag fick en utskällning när 
jag gjorde det. Man måste ta hänsyn till 
annan trafik och ge tecken precis som 
om man kör bil. Och det går fort här 
också. Men cykling är mer vardagstran
sport, inte ett livsstilsval. Därmed inte 
sagt att allt är perfekt i Köpenhamn och 
att inte cyklisterna där skulle vilja ha 
ännu bättre planering.

Medan det moderna Stockholm anam
made le Corbusiers tes om att gatan är 
död och satte fokus på trafikflödena sat
sade det fattigare Köpenhamn på cykel

banor. i början av 2000-talet vann en 
politiker kommunalvalet genom att bara 
tala om hur han skulle satsa på cykel
trafiken. Kommunen har en hel avdel
ning med cykelplanerare som är med vid 
om och nybyggnader. I Stockholm hade 
man fram till 2010 en cykel planerare 
och enligt hörsägen var ett av hans kla
gomål att han alltid blev kontaktad när 
allt annat redan var bestämt.

– Svenskar tänker fortfarande mest 
bil, säger Till Koglin. Hur ska vi få plats 
med bilarna, trafikflödena får inte hin

dras. Ni vet otroligt mycket 
om biltrafik och bilisters 
b eteenden men väldigt litet 
om cykeltrafik.
Den ultimata cykelmiljön, 
vad skapar den?

– Smart samhälls
planering. I Tyskland, 
där jag kommer ifrån, har 
regionerna mycket att 
säga till om när det gäller 
samhällsutveckling. De 
kan bestämma att i den här 

staden får det inte finnas några externa 
etableringar utan all handel ska ske inne 
i staden. Det är en bra åtgärd om man 
vill få ner biltrafiken. Dessutom blir 
städerna trevligare när affärerna finns i 
staden i stället för i stora lador utanför. I 
Münster till exempel, är det så och det är 
också en av de bästa cykelstäderna. Tysk
land har också begränsat med utrymme 
och mycket folk. I Sverige konkurrerar 
städerna ut varandra med köpcenter. 
Resultatet blir tömda stadskärnor och 
massor av bilvägar.

Jenny grensman

foto  danIeL nILsson

t i l l  ko g l i n

 
Utbildning: Master i Social and 
Economic Geography.
Största utmaningen i jobbet: 
Kommunikation över ämnes-
gränser.
Största utmaningen privat: Flyt-
ten till Sverige.
Gör om fem år: Förhoppningsvis 
forskar jag vid ett universitet eller 
en högskola.
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koldioxidsnåla 
museibesök
Alla museer har väl en 
webbsida, men allt fler 
går steget längre och öpp-
nar för virtuella besök via 
internet. Testa länkarna 
till dessa allmänbildning-
ens högborgar.

1 Smithsonian National 
Museum of Natural History

Världens största museum, säger 
de själva. Här hittar du alltifrån 
bloddrypande rovdinosaurier 
och trilobiter till blåvalar och 
förtidsmänniskor.  
www.mnh.si.edu/panoramas

2 Eyes on the solar system
Nasa låter dig resa fritt i 

solsystemet. Här hittar du alla 
möjliga fakta om planeter, satel-
liter och rymdsonder. Spana in 
solsystemet från Voyager I och II, 
eller rymdstationen och gyttret 
av satelliter runt jorden.
http://eyes.nasa.gov

3 Sixtinska kapellet
Från en plats mitt i Sixtinska 

kapellet kan du se ”den gudom-
lige” Michelangelos hyllade 
målningar: Skapelseberättelsen 
i taket och yttersta domen på 
altarväggen.
www.vatican.va/various/cap-
pelle/sistina_vr/index.html

4 Anne Franks museum
Besöket börjar med en 

till synes vanlig bokhylla. Men 
bakom den finns en dörr som 
leder in till den gömda judiska 
familjen som bara nästan und-
kom förintelsen. Titta in i deras 
hemliga lägenhet.
www.annefrank.org/en/Subsi-
tes/Home/Enter-the-3D-house

av all elektricitet som producerades i USA mellan 1995 och 
2013 kom från ryska stridsspetsar. Under de arton åren 
har 500 ton uran från 20 000 stridsspetsar omvandlats 
från vapen till bränsle. USA betalade sammanlagt cirka 8 
miljarder dollar för bränslet. 

Den utlöser minor genom att rulla över dem. 
Varje explosion kostar ett ben, men den kan 
förlora flera ben och ändå rulla vidare, driven 
av vinden. I navet sitter en GPS som plottar en 
säkrad rutt genom minfältet. Den afghanske 
konstruktören Massoud Hassani har gjort den 
extremt billig. Cirka 50 dollar per styck.

minröjare i medvind
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J
ohn Maynard Keynes, 1900-talets störste ekonom, hade en fast tilltro till teknisk 
utveckling. I en berömd essä förutspådde han att vi inom överskådlig tid skulle 
kunna lösa ”det ekonomiska problemet” och inte behöva slita längre för att klara 

våra behov. Hans barnbarn, menade han, borde kunna klara sig med femton tim
mars arbete i veckan. 

Detta kunde gälla dig och mig eftersom Keynes kunde ha varit vår farfar. Men så 
blev det inte. Jo, produktiviteten steg, inte minst tack vare goda ingenjörers insatser, 
men det togs ut som mer konsumtion. Behoven tycktes omättliga. Och alla sade att 
det var ju viktigt att vi konsumerade för annars skulle jobben sina. 

Men Keynes tanke var att se arbetet som ett beting som man utför tills man fått 
nog. Sedan går man hem och lever livet. Vi valde en annan väg.

Det var min ena utgångspunkt för några år sedan i min bok ”Keynes barnbarn”. 
Den andra var att detta myckna konsumerande är ekologiskt ohållbart. Alltså blev 
formeln ”Jobba mindre – rädda världen!”. Boken slutar med en öppen fråga om det 

finns ”en framtid 
att se fram emot”. 
Eller måste vi – som 
en ledarskribent 
i Dagens Nyheter 
skrev häromåret – 
återgå till ”hästkärra 
och stampat jord
golv” för att leva håll

bart? Kan vi fortsätta att leva ett modernt och bekvämt liv och ändå ”rädda världen”? 
Som gammal ingenjör har jag försökt att räkna på det och i brant förenkling tror 

jag att vi om tjugo år skulle kunna leva på något som liknar vår 90-talsstandard (fast 
med 2030-talets teknik). Det kräver en viss återhållsamhet i livsstilen men en stor 
bonus är samtidigt att vi, i Keynes anda, också skulle få mycket mer fritid. Och gott 
samvete för planetens väl.

Det här verkar inte vara så svårsmält för individer. De flesta tycks rycka på axlarna 
och mena att vi ändå skulle ha det tillräckligt bra. Fast – det säger all psykologisk 
kunskap – under förutsättning att alla begränsar sig i samma mån.

Men det går inte att blunda för att det skulle krävas stora omställningar. Vissa före
tag skulle drabbas hårt, många jobb skulle försvinna och hela orter kan förlora. Det 
händer även i marknadsekonomin men här skulle det ske genom en uttalad politik 
för hållbarhet. Märkligt nog tycks en sådan målmedveten styrning väcka mycket 
kritik medan marknadens godtyckliga utslag accepteras som naturliga.

Dessutom gäller Machiavellis lag här: de som drabbas är väl definie
rade och kan lida tydlig skada medan de som skulle gynnas är många 
och splittrade och vinsten för var och en av dem kanske är mer begrän
sad. Det kan ge en obalanserad situation där de drabbade kommer att 
göra mycket väsen av sig medan det är svårt att engagera dem som 
gynnas. Ännu mer obalanserat blir det eftersom de drabbade, om 
de är företag, kan mönstra stora resurser: pengar, anställda, poli
tiskt inflytande etcetera. De har också fördelen att tala i välkända 
samhällstermer: förlorade jobb och skatteintäkter, mindre tillväxt 
etcetera. Vem försvarar det som står på spel: livskvalitet, hälsa, 
naturvärden och naturresurser? Det är svårare att tala om i dagens 
debattklimat; liksom att tala för ännu ofödda generationer. 

Men det gjorde Keynes och vi, som har facit av 80 års ohämmad 
tillväxt, borde vara lika kloka. Låt våra barnbarn kunna se fram 
emot sin framtid!

Christer Sanne är civilingenjör och fri forskare. i november kom  
hans rapport ”Hur kan vi leva hållbart 2030” för naturvårdsverket.

strulet

zoom

Christer Sanne: 

”sen går man hem oCh 
 leVer liVet”

Vision 2025

Elskrot värt  
sin vikt i guld 
Hur återvinner man ett 
simkort som består av 
både plast och metaller? 
Jan-Olof Eriksson, vd 
för återvinningsbolaget 
Elkretsen, förklarar.

I vilken grad återvinner folk 
sina simkort egentligen?

– Simkort är ju inte precis det 
största avfallet vad gäller vikt eller 
storlek. ofta slängs det inte alls. 
Många sparar flera av sina gamla 
mobiler och har dem hemma i en 
låda.

Vad händer med återvunna 
simkort?

– Det kommer in 80 000 ton 
elektroniska produkter varje år. 
Simkorten är en pytteliten del av 
allt det. Men simkorten hamnar till-
sammans med annan återvunnen 
elektronik. Det transporteras till 

Boliden där man separerar 
ut de hög värdiga 
metaller som 
finns i elektroni-
ken.

Hur går det till?
– Återvun-

net material är 
den nya gruvan. 

Sjuttio procent av 
Bolidens guld kommer 

från uttjänt teknik, och 
bara trettio procent från själva 
gruvan. Guldhalten i den uttjänta 
elektroniken är mycket högre 
än i malmen. Processen kräver 
dessutom ingen energi, utan får 
energi från plasten som följer 
med. Man använder i grunden 
samma teknik som när man 
anrikar malm.
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AB Akademikerförsäkring
Svarspost
Kundnummer 11 090 41 00
110 30 Stockholm

Frankeras ej.
Akademiker-
försäkring
betalar portot

Namn ____________________________________________

Telefonnummer:  ___________________________________

Personnummer:  ___________________________________

Vi på Akademikerförsäkring ägs av ditt fackförbund, 
och baserar vårt erbjudande på dina behov. Vi 
erbjuder personlig rådgivning och ser till att du får 
rätt försäkringar till ett bra pris. Våra utbildade  
förmedlare arbetar oberoende och utan provision. 

Fyll i dina kontaktuppgifter, klipp av talongen och 
lägg på brevlådan så ringer vi när det passar dig.

Jag vill helst bli kontaktad:

Klipp och lägg på lådan

Dagtid Kvällstid

OSÄKER?

Om du inte vill klippa sönder tidningen kan du meddela oss via www.akademikerforsakring.se/talongen



ifl.se

Ett särskilt framtaget program för ingenjörer som  
vill ha den företagsekonomiska kompetens som  
krävs för att kunna ta ett större ansvar i sin 
organisation. Genom åren har drygt 2 000 
personer deltagit.

Programmet består av två delar:

Affärsekonomi och verksamhetsstyrning - 10 dagar  
Nästa programstart: oktober

• Affärsredovisning
• Investeringskalkylering
• Budgetering 

Affärsutveckling - 21 dagar  
Nästa programstart: augusti

• Företagsanalys 
• Affärsjuridik
• Nationalekonomi
• Företagsstrategier 
• Verksamhetsstrategi 
• Affärsutveckling
• Organisation

Informationsmöte den 14 maj kl 12-13. Vi bjuder på lunch.
För mer information kontakta Eva Ståhlnacke,
tel 08 586 175 41, eva.stahlnacke@ifl.se

Civilingenjörs-
Programmet
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Solenergi på burk
Solenergi är jättebra på många sätt. Bränslet i form av 
solstrålning är gratis. I solcellsanläggningar finns få 
rörliga delar som går sönder. De håller länge, kanske så 
länge som 50 år, och även om de ännu är ganska dyra 
sjunker de snabbt i pris. Det stora problemet är att sol-
energin är svår att lagra. I synnerhet om den produceras 
på sommaren och ska lagras ända till vintern. Men 
svårt behöver inte betyda omöjligt. Det kluras på detta 
runtom i världen, inte minst i Sverige.

Va r k e n  ko l  e l l e r  V ä t e

3
Gigantiska batterier av billiga komponenter. Det 
amerikanska företaget Ambri tillverkar batterier 
med elektroder av antimon och magnesium 

och elektrolyt av salt. Metaller och salt hettas upp av 
strömmen till 500 grader celsius och blir flytande. Tack 
vare helt flytande komponenter behåller batterierna sin 
kapacitet över tid när de laddas och laddas ur.

vägval

ko l  o C h  V ä t e

1
Ett forskarlag på chalmers i Göteborg har designat 
ett konstgjort kolväte, diruteniumfulvalen. När den 
utsätts för solljus övergår det i en högenergiform. 

Energin binds i en stabil kemisk förening som kan trans-
porteras och lagras i flera år utan förlust. Energin utvinns 
vid lämpligt tillfälle via en katalysator. Molekylen kan 
användas många gånger.

b a r a  V ä t e

2
Flera forskarlag runtom i världen försöker tämja 
fotosyntesen. Men i stället för cellulosa, produ-
cerar forskarna vätgas. Somliga använder sig av 

genmodifierade mikroorganismer. Andra imiterar växter-
nas kloroplaster i kemilabbet. Nyligen har KTH-forskare 
lyckats stärka en svag länk i produktionen: effektiv 
oxidation av vatten till vätgas.

I L L U S T R A T I o N :  G U S T AV  D E J E R T
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ingenjoren.se
den här symbolen betyder att 
du hittar mer information eller 
läsning på vår hemsida.

tipsa oss!  
vet du något som vi borde skriva 
om på ingenjoren.se? Våra bästa 
artiklar börjar ofta med tips från 
någon av er läsare. Mejla oss på 
ingenjoren@sverigesingenjorer.se.

nya jobb!  
under fLIken ”ingenjörsjobb.se” 
på hemsidan hittar du dagligen 
nya spännande ingenjörsjobb.  
Gå in på  ingenjoren.se och 
r egistrera dig!

ingenjören 
bloggar!    
du Har vÄL Inte mIssat 
I ngenjörens blogg? Här delar 
m edarbetarna på redaktionen 
med sig av tankar om teknik-
utveckling, arbetsmarknad eller 
annat viktigt i livet.  
www.ingenjoren.se/bloggen

ingenjören 
digitalt!  
du vet vÄL att du kan köpa en 
digital version av Ingenjören på 
qiozk.com.

A 
ram Seddigh är doktorand på 
Stressforskningsinstitutet och hans 
forskning berör sambanden mellan 

olika kontorstyper och hälsa, trivsel och 
produktivitet hos medarbetare. Han talar om 
en modell som inom forskningen kallas ”krav- 
och kontrollmodellen” som central när man 
diskuterar stress i arbetslivet.

– Kontroll är en aspekt kopplad till hälsa. 
Telefonförsäljare som har höga krav på sig, 
på så sätt att de måste ringa ett visst antal 
samtal under en viss tid, samtidigt som de 
har låg kontroll över sin arbetssituation, har 
större risk för att drabbas av stressrelaterade 
problem, säger Aram Seddigh som menar att 
det är lättare att undvika stress om man lär 
sig att känna igen sina egna stressymptom.

Vårt sätt att reagera på stress är både 
fysiskt och psykiskt. En del får problem med 
magen, andra med sömnen. Andra tecken 
på stress är att man blir sämre på att hålla 
koncentrationen, inlärning försvåras, man 
blir nedstämd, lättirriterad och minnet 
försämras.

– Vi vet att det också finns genetiska 
skillnader och kvinnor är mer sårbara mot 
stress än män, sen beror det också på vilken 
personlighet man har. En så kallad typ 

På IngenJoren.se publicerar vi varje vardag artiklar om det 
senaste inom arbetsmarknadsområdet, forskning, cool teknik 
och annat spännande. Vi hoppas att vår webb tidning fungerar 

som ett komplement till magasinet. Besök oss gärna!. 

  

  

  

A-människa som alltid har bråttom och vill 
prova nya projekt löper också större risk att 
bli stressad. 

Förutom att lära känna sina egna stress-
signaler kan man för att undvika stress för-
söka planera sin arbetsdag så långt det går.

– Försök skapa förutsägbarhet. Skriv 
exempelvis en lista på vad du måste göra, 
upptäcker du efterhand att du aldrig hinner 
med det du ska var inte rädd för att tala med 
chefen så att ni tillsammans kan se till att 
justera kraven. Var inte rädd för att uttrycka 
dina behov, det är bra för arbetsgivaren att 
veta hur det är ställt innan det går för långt. 
och se till att avskärma dig när det behövs, 
stäng av telefonen och mejlen för en stund, 
säger Aram Seddigh. 

Som chef har man flera verktyg i sin hand 
för att minska stressnivån på arbetsplatsen. 
När det gäller chefens sätt att agera bör han 
eller hon vara tydlig med sina förväntningar 
samt lyhörd för medarbetarnas behov. Har 
exempelvis medarbetarna de resurser som 
behövs för att göra ett bra jobb?

 
anna erIksson

Artikeln är förkortad. Hela versionen 
 hittar du på ingenjoren.se 

Lär dig känna igen dina stressymptom och våga tala om för 
chefen vad som stressar dig, tipsar stressforskaren och  
psykologen Aram Seddigh.

  anna erIksson, webbredaktör

så undviker du  
stress på jobbet



All kunskap kräver uppdatering. Vilken kunskap behöver du för att gå vidare i karriären och 
öka din löneutveckling? Kanske har du ett behov av att fördjupa eller bredda din kompetens. 

kth erbjuder ett flertal spännande vidareutbildningskurser för yrkesverksamma.  
Utbildningar i framkant som ger dig unika plus i karriären.

Maxa ingenjören i dig

www.kth.se/vidareutbildning

Annons Plus Education_120612_EO.indd   3 2012-06-12   09:56



Skiten  
guld

RepoRtage



Skiten  
guld

Var skulle de lägga eländet? Ingenjörerna på 
å tervinningsföretaget hade ingenstans att göra av 
a vloppsslammet. Då fick de syn på en lösning som 

s kulle kunna hjälpa världen från framtida massvält.  

av s t u r e  h e n c k e l

foto s a r a  m a c  k e y

blir till  
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är Anders Kihl sommaren 2011 kommer till det lilla 
forskningsföretaget Easyminings laboratorium i 
Ultuna är han skeptisk. Anders är utvecklingschef 
på RagnSells, Sveriges största återvinningsföretag. 
Han har jobbat många år i återvinningsbranschen 
och vet av erfarenhet att de flesta nya uppfinningar 
inte håller ända fram, men han hoppas ändå att han 
har fel. Det är Easyminings nya teknik att utvinna 
fosfor ur aska som intresserar honom. Med litet tur 
kan den bli nyckeln till lösningen på ett problem 
som hotar en viktig del av RagnSells verksamhet. 

Anders är på jakt efter något som kan ersätta en 
affärsidé som blivit allt mer ifrågasatt: att leve
rera avloppsslam från reningsverk till bönder, för 
gödsling. Slammet får inte längre deponeras, och 
efterfrågas inte längre som anläggningsjord. Vad 
ska man göra med allt slam om det inte längre kan 
läggas på åkrarna heller?

De över 100 000 ton slam som ragn-Sells varje år 
kör ut till bönder, innehåller fosfor och annan växt
näring, men för också med sig en mängd objudna 
gäster från reningsverket. 

Förutom bromerade flamskyddsmedel, dioxin 
och PCB, är det speciellt kadmium man vill slippa. 
Den giftiga tungmetallen lagras i jorden i allt högre 
koncentrationer. Många är rädda att metallen tas 
upp av grödorna och lagras i våra kroppar som har 
svårt att göra sig av med den. Inne i kroppen skadar 
kadmium njurarna, urkalkar skelettet och är san
nolikt cancerframkallande. 

Gifterna i slammet har minskat under de senaste 
tio åren, men de sista resterna är svåra att arbeta 
bort. Att man hela tiden hittar nya gifter i slammet 
bidrar också till att oron växer. Det senaste i raden 
är alla läkemedelsrester som inte bryts ner utan 
hamnar i toaletterna och sedan i avloppsrenings
verken.

Det mesta av det slam som sprids på åkrarna kla
rar de uppsatta gränsvärdena, men det hjälper inte. 
Barnmatsproducenterna accepterar inte längre 
grödor från slamgödslade åkrar och naturskydds
föreningen varnar för följderna av slamspridningen 

N
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och i bland annat Landskrona och Lund pågår en 
debatt om att förbjuda den.

De flesta i branschen räknar med hårdare gräns
värden i framtiden, och minskad användning av 
slam på jordbruksmark. Det är därför Anders Kihl 
är så angelägen att hitta lösningen. En affärsidé 
som skrämmer allmänheten har små chanser att 
överleva. 

RagnSells idé är att elda upp slammet, utvinna 
fosfor ur askan och tillverka en kretsloppsbaserad 
konstgödsel. Och det är här Easymining kom
mer in i bilden. För Easymining som är ett ungt 
forsknings företag vore det ytterst värdefullt att 
kunna licensiera tekniken till ett så stort företag 
som RagnSells.

Forskarna på Easymining förevisar sin teknik för 
Anders. En syra löser upp askan och drar ur nittio 
procent av fosforn. När lösningen därefter blandas 
med en vätska – exakt vilken är en affärshemlighet 
– i en reaktor, binds fosforn i en organisk molekyl. I 
sista steget bildas ammoniumfosfat som kan använ
das som gödsel.

Anders ställer frågor och får svar, och ju mer 
han sätter sig in i tekniken, desto mer börjar han 
tycka att den ser lovande ut. Slutprodukten av 
Easyminings teknik är en mycket ren fosfor. Medan 
konstgödsel innehåller uppemot 15-20 milligram 
kadmium per kilo fosfor, och avloppsslam innehål
ler 30-50 milligram, så innehåller den här fosforn 
under 1,0 milligram kadmium per kilo.

Tekniken har dessutom en annan stor fördel. 
Den tål tuffa förhållanden. Den har testats på aska 
från slam, från slakteriavfall och på aska med annat 
ursprung, och den fungerar utan undantag. 

Anders Kihl liknar återvinningsprocessen vid en 
fabrik. För att få hög kvalitet på sina produkter ser 
vanliga fabriker till att ha hög kvalitet på råvarorna. 
Skillnaden är att producenter inom återvinnings
branschen har enormt många fler leverantörer.

– Hur många leverantörer har ett reningsverk? 
Jo, förutom industrierna är det i princip alla invå

nare i kommunen som går på toa. Försök att få dem 
att leverera efter en särskild kvalitetsspecifikation! 
säger han.

Om forskningsbolagets resultat går att skala upp 
så kan tekniken bli stommen i en helt ny slamhante
ring för RagnSells. Men det återstår en rad frågor. 
Hur ska slammet behandlas så att det går att elda? 
Vem vill elda illaluktande slam? innehåller askan 
från svenskt avloppsslam tillräckligt med fosfor att 
utvinna? Ska de över huvud taget få det lönsamt? 
Anders Kihl har mycket att fundera på när han 
lämnar Easymining.

Svaren på frågorna kan också bli en viktig pussel
bit till lösningen på ett mycket större, världsomfat
tande problem. 

fosforn som anvÄnds i konstgödsel är en ändlig, icke 
förnybar råvara som är på väg att ta slut. Det har 
blivit en säkerhetspolitisk fråga för stormakterna i 
klass med oljan. För några år sedan fick världen en 
föraning om vad som kan hända när det blir brist 
på fosfor.

När världsmarknadspriset på ris, vete och majs 
sköt i höjden 2008 blev det upplopp i tredje värl
den. Prisökningarna för vete och majs översteg 100 
procent, vilket innebar en katastrof för de allra fat

f o s fat e n  s t y r  p r i s e t  p å  m at
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bLandnIng. Enligt Anders Kihl, 
utvecklingschef på Ragn-Sells, kan 
avloppsslammet blandas med flis. 

Efter att blandningen eldas kan 
fosfor utvinnas ur askan. 
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tigaste. Brasilien 
och Indien stop
pade sin risexport. 
I länder som Haiti, 
Senegal, Burkina 
Faso och Indien 
gav sig folk ut på 
gatorna för att 
protestera. Sam
manstötningarna 
mellan polis och 
demonstranter var våldsamma. Men de som dog i 
upploppen var ändå bara toppen av ett isberg bestå
ende av miljoner svältande människor.

En av de främsta orsakerna till krisen var den 
snabba prisökningen på olja och naturgas under 
2007 och 2008. eftersom tillverkningen av konst
gödsel är helt beroende av fossila bränslen, sköt 
även priserna på konstgödsel i höjden. Maten blev 
dyr att producera, och steg snabbt i pris. Under 
finanskrisen som följde, sjönk priserna på fossila 
bränslen och på konstgödsel tillbaka. Men de kom 
aldrig ner till de gamla nivåerna. De ligger kvar på 
en hög nivå.

Matkrisen 2008 kan också ses som en sen 
konsekvens av den gröna revolutionen. Så kallades 
den storskaliga introduktionen av konstgödsel och 
högavkastande grödor under decennierna efter 
andra världskriget. Det moderna jordbruket drev 
upp världens befolkning från två och en halv mil
jard människor år 1950 till sju miljarder människor 
i dag. Den gröna revolutionen räddade många från 
svält, men den låste också fast mänskligheten i ett 
skruvstäd. I dag är en mycket stor del av världens 
alla hungriga munnar beroende av mat odlad med 
konstgödsel.

Det finns egentligen gott om fosfor på jorden, 
men bara på ett fåtal ställen är den billig att 
utvinna. Så gott som all fosfor för industriellt bruk 
hämtas i dag upp ur jorden ur kinesiska, marockan
ska och ryska gruvor, gruvor vars framtida stäng
ning redan kan skönjas. Den stundande fosfor
bristen har fått det internationella namnet peak 
phosphorus. När gruvorna så småningom börjar 
tömmas, minskar produktionen, med stigande 
priser på konstgödsel som följd.

Förutom fosfor som gödning behöver en män
niska fosfor för att överleva. Rekommenderat 
dagsintag är på knappt tre gram fosforoxid per dag. 
Fosfor bygger våra skelett och cellernas membran. 
Fosfor krävs för energitransporten inuti cellerna 
och utgör ryggraden i självaste DNAkedjan. En 
god tillgång till fosfor är helt livsavgörande för 
människan, precis som för allt liv.

Världens befolk
ning ska enligt 
prognoserna 
fortsätta att stiga 
till 9-10 miljarder 
runt år 2050. 
Fosforutvinningen 
från gruvorna, 
däremot, väntas 
nå sitt maximum 
runt 2030, för att 

sedan minska och kanske ta slut helt någonstans 
kring 2070. Världens fosforresurser måste börja 
återvinnas, annars väntar sannolikt massvält. Då 
kanske det inte stannar vid upplopp utan kan leda 
ända till krig. 

anders kIHL Har en Idé för hur man ska få det lön
samt att utvinna fosfor ur slam. Men han vet inte 
om den kommer att fungera.

redan 2002 blev det förbjudet att deponera 
brännbart avfall i Sverige. Förbudet följdes 2008 
av ett förbud mot att deponera organiskt avfall. 
Sedan dess har det byggts en mängd förbrännings
anläggningar. Till den grad att det blev sådan brist 
på bränsle att Sverige började importera avfall från 
utlandet för att få bränsle till alla pannorna.

RagnSells kunder, reningsverken, sitter alltså 
med ett överskott av slam, samtidigt som svenska 
förbränningsanläggningar behöver bränsle. Om 
man bara kunde elda slammet, så kan man med den 
nya tekniken utvinna extremt ren fosfor ur askan, 
ett ämne som samhället på lång sikt ändå måste 
återvinna. Då skulle alla bitarna falla på plats. Men 
så enkelt blir det förstås inte.

Att elda avloppsslam som består till över 70 pro
cent av vatten är ineffektivt och olönsamt. I Europa 
eldar man mängder med slam, så kallad mono
förbränning, till stora kostnader. Man har helt 
enkelt inte hittat någon riktigt bra lösning på vad 
man ska göra med slammet, så det eldas upp – utan 
att fosforn återvinns. 

På RagnSells sätter man igång att räkna på hur 
lång tid det skulle ta att torka slammet så att det 
kan eldas. Men det tar stopp direkt. Det visar sig att 
slammet tar flera veckor på sig för att torka. Det blir 
för dyrt. Projektet avstannar.

anders ocH Hans medarbetare byter spår. Under 
2012 börjar de blanda slammet med flis. De 
måste blanda så att fukthalten går ner till cirka 50 
procent, det vill säga samma fukthalt som i vanliga 
biobränslen.

Nu ska det brinna bra, men ägarna till pannorna 

 För att få lönsamhet i 
projektet har Anders Kihl 
räknat med att det krävs 

cirka fem procents fosfor
halt i askan.” 
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som är vana vid doften av nykrossat björkflis är 
minst sagt skeptiska till slammet. Förbrännings
anläggningarna ligger ofta centralt placerade i 
kommunerna, och ägarna är rädda för vad som 
händer när lastbilarna kommer med bränslet. De 
vill inte att kommunens centrum ska bada i skitlukt 
varje gång det kommer en leverans.

Men blandningen av slam och flis luktar inte skit. 
När fliset blandas in i slammet byter nedbrytningen 
process, från anaerobt som luktar, till aerobt som är 
luktfritt. Räknat i vikt blandar man en del avlopps
slam och tre delar träflis. Volymmässigt är skillna
den ännu större: en del slam och sex delar flis. Den 
färdiga blandningen varken liknar eller luktar som 
avloppsslam. Det luktar i stort sett ingenting.

Oron i kommunerna gör ändå att Anders får leta 
ett tag innan han hittar någon som går med på att 
testa bränslet i sin panna. Men till slut får han napp. 
Det första fullskaliga försöket görs i Uddevalla. Hös
ten 2012 köper ragn-Sells träflis, blandar med slam 
och lägger upp det i en hög inte så långt från pan
nan. Eftersom högen inte ska ligga så länge, täcks 
den bara med papp. Men just när de ska börja elda, 
havererar typiskt nog förbränningsanläggningen.

Slammet får inte ligga blandat med flisen för 
länge. Då komposterar blandningen av sig själv 
och blir omöjlig att elda upp. Men nu tvingades de 
vänta, först i en vecka, och så en till och en till. Efter 
en månad vet ingen om bränslet kan brinna längre, 
eller – om det går att elda – vilka egenskaper askan 
får. Anders Kihl biter på naglarna, men till slut får 
de tillgång till pannan. Och nu visar sig värdet av 
robusta system. Testet fungerar, trots de skrangliga 
förutsättningarna.

För att få lönsamhet i projektet har Anders Kihl 
räknat med att det krävs cirka fem procents fosfor
halt i askan. Resultatet från den första storskaliga 
eldningen blir 4,85 procent fosfor. Det fattas en 
aning, men Anders och hans kolleger vet redan 
att de kan få bättre resultat med lite justeringar. I 
princip är de hemma.

en övergång tILL en kretsloppsbaserad fosforut
vinning kommer inte så lätt. Så länge den billiga 
marockanska apatiten dominerar världsmarkna
den, förblir det svårt för mer hållbara alternativ att 
komma fram. Easyminings och RagnSells metod 
att utvinna rent fosfor ur avloppsvatten skulle ge en 
något dyrare gödsel än det vi i dag importerar från 
Finland och Ryssland. Tillverkningen måste ske i 
stordrift för att den ska löna sig. Men på RagnSells 
har man en plan för det också.

Fosforpriset har redan skjutit i höjden en gång, 
och eftersom världens reserver är begränsade, 

räknar RagnSells med högre världsmarknadspri
ser på fosfor i framtiden. De närmaste åren, medan 
fosforpriset är för lågt, ägnar RagnSells åt att elda 
avloppsslammet och lägga askan på lager. Ask
högen, som innehåller minst fem procent fosfor, 
kommer då med tiden att utgöra en egen, konst
gjord fosforgruva. När priset har blivit tillräckligt 
högt, är det dags att bygga en fabrik som drar ut 
fosforn ur askan och omvandlar det till konstgödsel.

Det som blir kvar av askan efter fosforutvin
ningen måste sannolikt deponeras. Det innehåller 
en mängd olika metaller och tungmetaller. Enligt 
Easymining skulle även det i framtiden kunna 
användas som en sorts gruva.

Anders Kihl konstaterar att de har en lösning som är 
tekniskt genomförbar. Den kommer att ha allmänhe
tens förtroende. Den ger mer än tillräckligt bra kvali

f o s f o r  f l ö d a r 
u r  sys t e m e t

Naturvårdsverket kon-
staterar i en rapport i år 
att Sverige tar emot mer 
fosfor än landet gör av 
med varje år, men också 
att det finns omfattande 
fosforkällor som inte 
utnyttjas.
* Nästan 4 500 ton fosfor 
från avloppsreningsver-
ken går till deponier.
* Nästan 2 200 ton fosfor 
från avfallshantering för-
blir outnyttjat.
* Energibranschen pro-
ducerar årligen cirka 1,5 
miljoner ton aska som 
innehåller cirka 7 500 
ton fosfor, som inte åter-
används.
* Årligen produceras 
slagg från stålindustrin 
som innehåller 1 000 ton 
fosfor.
* Slam från pappers- och 
massaindustrin innehål-
ler 700 ton fosfor som 
inte används.
* Summa: cirka 16 000 
ton fosfor flödar ur syste-
met varje år.
Källa: SLU: Analys av fos-
forflöden i Sverige, 2013.
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tet på produkten. Han poängterar också att tekniken 
förser samhället med en nödvändig njurfunktion 
eftersom den avlägsnar tung metallerna ur systemet. 

Men om det i slutändan blir lönsamt hänger, 
enligt Anders Kihl, till stor del på hur regel verken 
tolkas kring RagnSells konstgjorda gruva. Kan 
slammet klassas som biobränsle? Kommer lag
ringen, det vill säga deponeringen innan fosforn 
utvinns, att beskattas. Dagens hårda regler kring 
deponering kan ge problem.

Arno Rosmarin är doktor i biologi och forskare 
på Stockholm Environment Institute, SEI. Han är 
en av Sveriges främsta experter på fosfortillgång
arna i världen. I mars var han med och anordnade 
den allra första EUkonferensen om tillgången på 
fosfor. Han är orolig för att medvetenheten bland 
Europas politiker är så låg och för att så mycket av 

fosforn slarvas bort. Han kallar det ”nästa obe
kväma sanning”, med en blinkning åt Al Gores film 
om klimatet.

– I Bryssel har man inte bevakat problemet med 
peak fosfor. Många EUpolitiker blir fortfarande 
förvånade när jag pratar om det, säger han.

Han anser också att gruvindustrin hemlighåller 
hur mycket kommersiellt utvinningsbara fosfater 
det finns.

– Sjuttiofem procent av fosforn går förlorad på 
vägen mellan gruva och tallrik. Men industrin vill 
inte bli störd av några gröna utvecklingstankar, för då 
måste man byta och förbättra processen, säger han.

Världens absolut största fosforreserver finns i 
Västsahara som är ockuperat av Marocko. Fos
forn ligger inlagrad i en sedimentär bergart som 
skapades för flera hundra miljoner år sedan av 

texten fortsätter  
på sidan 42.

brÄnnbart. I Sverige blir reglerna allt 
hårdare kring avfall. Allt brännbart ska 

återvinnas. Återvunnet byggmaterial i trä 
väntar på att bli flis.
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ständigt strängare krav  
på samhällets njure  
Fyra mil söder om Stockholm ligger Himmerfjärdsverket, ett av Sveriges 
större avloppsreningsverk. Det betjänar cirka 300 000 människor, från 
Botkyrka, Nykvarn och Salem och allra längst bort även boende i Mälar-
höjden. 

A
nders Aronsson, affärsutvecklare på 
Himmerfjärdsverket, visar runt. 

– Vi renar hundra miljoner liter 
vatten per dygn, säger han.

När vattnet passerat de första grova 
gallren, avlägsnas sanden innan vattnet fort-

sätter till försedimenteringen, där järnsulfat 
tillsätts för att fälla ut fosforn i vattnet. Det 
sjunker till botten och skrapas ut och bildar 
huvuddelen av slammet.

Slammet går vidare till tre rötkammare 
med metanbildande bakterier. Där utvinns 

metangas ur slammet. Gasen försörjer verket 
med energi och det som blir över hämtas 
till olika tankställen. Nettoproduktionen av 
fordonsgas är 2,5 miljoner normalkubikme-
ter, vilket motsvarar ungefär 2,5 miljoner 
liter bensin i energiinnehåll. Det kvarvarande 
slammet avvattnas i centrifugen. Det kommer 
ut med en vattenhalt på cirka 75 procent och 
påminner då om fuktig blomjord i konsistens. 
Det hämtas av Ragn-Sells.

Anders Aronsson tycker att kritiken mot 
spridning av avloppsslam på åkrar är för 
hård.

– Visst, slammet innehåller en del kad-
mium, men för att sätta allt i perspektiv kan 
man säga att vi får in 2,4 kilo kadmium per 
år i vårt reningsverk, det är Sveriges femte 
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största. Jämför det med en normalsvensk åker 
som aldrig har slamgödslats. Ta en hektar av 
matjordslagret, det går cirka 25 centimeter 
ner, och mät hur mycket 
kadmium som finns där. 
Det varierar mycket 
förstås, men man hamnar 
på kanske 0,8-0,9 kilo 
kadmium. och det finns 
2,6 miljoner hektar 
åkermark i Sverige.

Efter försedimente-
ringen rinner vattnet 
vidare till mellan- och 
eftersedimentering. Vi 
kliver ut i ett omfattande 
system av bassänger ge-

nomskuret av smala gångbroar av metall med 
räcken. Det ryker lite om vattnet i kylan, och 
på många av bassängerna toppas vattenytan 

av skum eller ibland en tjock 
brun kaka.

– Det händer att vi måste 
rensa bort små björkar här från 
slammet, säger Anders Arons-
son.

Han är positiv till Easymi-
nings teknik. Men än så länge 
ser han det i första hand som 
en möjlighet till extra säkerhet, 
om de av olyckshändelse skulle 
producera slam som inte klarar 
kraven för att få spridas på 
åkermark.

Verket är anslutet till Revaq, reningsver-
kens egna certifieringssystem som tillåter att 
slammet sprids på åkerjord. Men reglerna i 
Revaq-systemet hårdnar hela tiden. År 2017 
kommer nya utsläppskrav för utgående vat-
ten. Gränserna för flera ämnen halveras, och 
för att klara det investerar verket i ny utrust-
ning för 1,3 miljarder kronor. Så det Anders 
Aronsson ser som ett säkerhetsalternativ kan 
komma att bli mycket mer än en nödutgång. 

I ett sista steg passerar vattnet stora 
sandfilter innan det rinner ut i Himmerfjär-
den. Man ser inte var röret mynnar, men man 
förstår ändå. Långt ute på isen syns en mörk 
fläck med öppet vatten.

sture HenckeL

rensnIng. 
Avloppsvattnet som 
kommer från den 5,5 mil 
långa tunneln anländer 
till reningsverket 54 
meter under marken. 
Genom åren har en 
mängd nedspolade prylar 
fastnat i de första gallren: 
leksaker, kläder och 
lösgommar. Ur det silade 
vattnet utfälls fosfor.

anders aronsson



test. Den flis som blandas 
in i slammet ger också 
hela blandningen dess 
yttre karaktär. Bränslet 
läggs upp i högar inför en 
proveldning i Enköpings 
kraftvärmeverk.







gruva. När avloppsslam 
och flis har eldats återstår 
bara aska. Stora askhögar 

från eldad slam och flis 
kan bli morgondagens 

fosforgruvor. 
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havsorganismer, 
och som kallas 
fosforit. Marocko 
anses i dag ensamt 
stå för ungefär 75 
procent av hela 
världens brytvärda 
fosfor, men exakt 
hur mycket av 
Marockos reserver 
som är kommersi
ellt utvinningsbara är inte allmänt känt.

US Geological Survey är en av få offentliga källor, 
och deras siffror påverkades av en rapport från 
International Fertilizer Development Center, IFDC, 
som kom hösten 2010. Den rapporten angav nya 
siffror för storleken på Marockos reserver. Före 
den analysen ansågs de kommersiella reserverna 
vara 5,7 gigaton sten med en fosforhalt på 20-30 
procent. Men i rapporten säger man plötsligt att 
reserverna är 51 gigaton sten. inget Fn-organ har 
kommenterat siffrorna.

– Utredningen försöker i princip säga ”glöm det 
där med peak fosfor, fortsätt med business as usual”, 
säger Arno Rosemarin. För USA är det med fosforn 
i Marocko som med oljepolitiken. rapporten 2010 
hade beställts av USAID, men den lanserades av 
CSIS, en organisation för säkerhetsforskning. Det 
kanske visar hur högt de sätter det på dag ordningen, 
att det är ett strategiskt intresse för USA.

Konflikten i Västsahara, som ockuperas av 
Marocko, ökar också osäkerheten kring fosforn. 
Vad händer om konflikten eskalerar till öppet krig 
igen? enligt Arno rosmarin för eU diskussioner 
med Marocko bakom kulisserna. 

– EU skulle egentligen kunna bli mycket mer 
självförsörjande på fosfor, men då krävs det att man 
reducerar matberget. De europeiska bönderna har 
blivit mer effektiva med gödselanvändningen per 
hektar, men producerar fortfarande mycket mer 
mat än Europa behöver. Uppemot hälften kastas i 
soporna, säger Arno Rosemarin.

Han tror att maten blir dyrare i framtiden hur vi 
än gör.

Förra året gav den svenska regeringen Natur
vårdsverket i uppdrag att kartlägga fosforflödena i 
Sverige. Myndigheten skulle också undersöka hur 
man kan förbättra återvinningen av fosfor utan att 
öka halterna av tungmetaller. De fann att jord
bruket och livsmedelsindustrin i Sverige tar emot 
mer fosfor än de släpper ifrån sig. Överskottet på 
cirka tio tusen ton fosfor per år motsvaras nästan 
precis av fosforn i den importerade konstgödseln.

Naturvårdsverket ska slutredovisa sina resultat i 

augusti i år, men 
undersökningarna 
av fosforflödena 
visar att mer
parten av fosforn 
som renings
verken plockar 
ur avloppsvattnet 
lämnar kretslop
pet. Fosfor försvin
ner också i form 

av aska efter eldning av biobränslen, som slagg från 
stålindustrin och som slam från pappersindustrin. 
Allt det här spillet innehåller sammanlagt mer 
fosfor än hela konstgödselimporten. Och inget av 
det tas tillvara.

Ovanpå detta har Sverige en fosforreserv i Malm
bergens gruvor. Bara i Kiruna plockar man upp 
cirka hundratusen ton fosfor per år, alltså tio gånger 
mer än vad som läggs på svenska åkrar. Fram till 
slutet av 1980-talet utvanns den fosforhaltiga 
apatiten som en restprodukt från gruvan och såldes 
till Norge. Den norrländska apatiten innehåller 
dessutom betydligt mindre kadmium än den som 
dominerar världsmarknaden i dag. Men verksam
heten lades ned på grund av bristande lönsamhet. 
Sedan dess har apatiten lagts på hög.

Fosforbrist behöver kanske inte bli en akut fråga för 
Sverige. Men på lite längre sikt måste hela världens 
fosforanvändning bilda ett kretslopp. För länder 
som inte har råd med konstgödsel i stor skala kan det 
finnas andra alternativ. I Kenya har majsskördarna 
ökat med hjälp av kvävefixerande träd som planteras 
med majsen, tillsammans med små givor av konst
gödsel. På Kuba som omstrukturerade sitt jordbruk 
efter USA:s handelsblockad och östblockets kollaps, 
använder man särskilda bakterier som frigör kemiskt 
bundet fosfor i jorden så att växterna kan ta upp det, 
vilket minskar behovet av konstgödsel.

Det lutar åt högre priser på fosforhaltig gödsel, 
och därmed på mat, i framtiden, men med ny 
teknik som Easyminings fosforutvinning kan man 
också skönja nya sätt att hitta tillbaka till ett håll
bart kretslopp för fosforn. Konsultföretaget Tyréns 
har på uppdrag av Naturvårdsverket också hittat 
utländsk teknik som utvinner fosfor ur slam. 

Men RagnSells har i princip en färdigpaketerad 
lösning som de hoppas kunna marknadsföra redan 
nästa år. Anders Kihl ser möjligheter till och med 
utomlands. 

– Easyminings teknik fungerar även på aska från 
de europeiska förbränningsanläggningarna. Det 
kan bidra till att Sverige och Europa blir själv
försörjande på fosfor, säger han.  

 Bara i Kiruna plockar 
man upp cirka hundra

tusen ton fosfor per år, alltså 
tio gånger mer än vad som 

läggs på svenska åkrar.” 
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Clara Cecilia Norell reste världen runt och letade 
efter utmaningar. Hon nästan dog på kuppen.  

Nu kämpar hon för att få ihop ett hållbart Malmö 
med miljöteknik för Sydafrikas kåkstäder.  
Med envishet och engagemang ska det gå. 

text j e n n y  g r e n s m a n

foto j o h a n  b ä v m a n

 VAd gör Vi 
för deM?   
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S
tora salen på Orkanen vid Malmö 
högskola är fylld till bristningsgrän
sen. Folk sitter i trapporna och trängs 
i dörren. Liveable Cities är rubriken 
och den som får åskådarna att trängas 
är Jan Gehl, dansk arkitekt och stads
byggnadsguru. Clara Norell forsar 

fram genom folkmängden. Hon hälsar till höger 
och vänster: Hej är du här, ring mig! Hej ses vi på 
fredag? Såg du att jag ringde? Hej! ibland vänder 
hon sig om med en kort förklaring om dem hon 
hälsar på. ”Det där är min chef ” ”Jag var handledare 
för hennes exjobb” ”Det där är…”. 

Föredraget börjar. Jan Gehl säger att arkitekter 
och stadsplanerare glömmer bort människorna som 
ska leva i deras byggnader, i stadslandskapet. Att de 
mest är intresserade av att det ska se fint ut från en 
helikopter. ”Bird shit architecture” kallar han det när 
man ställer ut bostadshus utan sammanhang på en 
grönyta någonstans. Applåderna vill aldrig ta slut. 
Alla vill ha en hållbar stadsmiljö med människan i 
centrum.  Alla vet också att det är långt dit. 

– Malmö kämpar för att bli en hållbar stad, säger 
Clara när vi följs åt från högskoleområdet genom 
staden bort mot Möllevången där hon ska hämta 
sjuårige IzakZion efter skolan. Mitt jobb som 
verksamhetschef på Institutet för hållbar stads
utveckling handlar om det även om vi har ett heli
kopterperspektiv och är en samverkansplattform 
för forskningen och praktiken. 

Clara har egna erfarenheter av ohållbara städer 
från många länder men även från Malmö. När hon 
tillträdde sitt jobb för ett halvår sedan fick hon och 
Izak en lägenhet på Almhög, en bit ut från city. 

– Izak tyckte att det var fantastiskt eftersom det 
var så grönt, det var typ Bird shit architecture. Hela 
området vittnar om att man struntar i dem som bor 
där. Jättelångt till närmaste affär, bussen gick kon
stiga turer på dåliga tider, saker hände. ”Mamma 

titta, titta, det står en utbränd bil på torget!” ”Ja, eh… 
vad kul! Kom genast in!” Sedan blev jag nedslagen 
och rånad och vi flyttade därifrån. 

– Jag cyklade hem en kväll genom Sevedsplan 
som är ett ruffigt område. Det kom upp en kille och 
slog ner mig med cykel och allt. Jag bara skrek att 
han skulle ta vad han ville men inte göra mig illa 
för att jag är ensamstående mamma till en liten 
pojke. Jag skrek det om och om igen och hoppades 
att det skulle nå fram genom rohypnolen eller vad 
han hade tagit. Efter det flyttade vi. Men det är inte 
alla som har kontakter och kan få hjälp med en ny 
lägenhet i ett bättre område. Alla undrar hur jag 
törs vara med Izak i Sydafrika, där det är så farligt, 
men rånet hände här, i Malmö. Hur många fler som 
den där killen finns det där ute?  Vad gör vi för dem?

ja, vad gör vi för dem? Clara säger att ett av hen
nes problem är att hon engagerar sig för mycket. 
Hon kan inte hålla saker ifrån sig om någon behö
ver hjälp eller har svårt att lösa något. Samtidigt 
är engagemanget och den sociala talangen en av 
hennes största tillgångar.  Ibland, även sedan Clara 
blev färdig byggingenjör, har hon tänkt att hon kan
ske skulle kunna leva på sin sociala och kulturella 
sida - på att vara artistbokare, dj:a och jobba med 
sitt skivbolag Illeygal Records. Musikvärlden kan 
hon på sina fem fingrar.  Men det är som byggin
genjör hon skulle kunna förverkliga drömmen om 
att skapa ett bättre liv för sin ”sydafrikanska familj” 
och för alla de som inte har rent vatten, ordentliga 
bostäder med mera.  Hon har det i bakhuvudet hela 
tiden. 

cLara fIck engagemanget med modersmjölken. När 
hon vill förklara hur hon växte upp kan hon visa 
Lukas Moodyssons film Tillsammans, om kollektiv
livet. De hade till och med samma mönster på pås
lakanen i filmen som i Claras barndomshem. 

– Min mamma arbetade bland annat med chilen
ska flyktingar. Hemma pratade hon spanska med 
mig som ju knappt förstod vad hon sa, säger Clara 
och skrattar litet. Hon var väl inne i någon process. 
På sommaren fick jag som ensam svensk åka på 
kollo med de latinamerikanska barnen. Jag tyckte 
det var jobbigt och kände mig utanför.

– Det var mycket alternativt. Fester med progg 
och punk och ändlösa diskussioner om politik, 
berättar hon. De vuxna var så himla jobbiga 

det kom upp en kille 
oCh slog ner mig med 
Cykel oCh allt.”



kuLturbÄrare. I april ska Clara 
medverka på European Music 

Council där musikens betydelse 
för en gynnsam utveckling i det 

krisande Europa ska diskuteras.

stÄmnIng. Klubbkören, där Clara 
är med, håller just på att spela 
in en skiva och har blivit rejält 
uppmärksammad för att sjunga 
hiphop och just klubbmusik.



48  i n g e n j ö r e n  2  •  2 0 1 3

och bara pratade. Vi kastade prick på en bild av 
Pinochet och fick klubbor om vi träffade. Och det 
var mycket musik. När jag hade brutit armen fick 
jag Mikael Wiehes autograf på gipset. Jag älskade 
musik och dans och varje vecka sparade jag tio kro
nor i en burk för att kunna gå på Fames dansskola 
och bli en av Michael Jacksons dansare. Dans och 
hästar var mitt stora intresse.

– I tonåren bytte jag Rör inte min kompismärket 
mot ett det stod MUF på och bestämde att jag skulle 
bli stridspilot. Det var mitt uppror. Jag förstod vilka 
vapen det var som bet på mamma! 

Hon skrattar. Tonårsupproret blev inte så långt 
och i dag är hon tacksam för sin uppväxt och för 
mammas engagemang. En stor del av dem hon ser 
som sin familj, en utvidgad sådan, mötte hon som 
liten på någon fest på landet i Skåne när hon och de 
andra barnen rasade runt medan de vuxna pratade 
politik. 

Redan tidigare hade Clara bestämt att så fort 
tillfället kom ge sig ut i världen. Hon och en kompis 
hade gjort upp om att resa tillsammans men kom
pisen fick ett guldkantat jobberbjudande. Clara gav 
sig iväg ensam.

Sedan följde sex sju år av intensivt resande med 
insprängda perioder av jobb i Stockholm och 
London. Clara tog påhugg på restauranger eller 
jobbade som dj på klubbar. Pengarna lades på 
hög tills de räckte till en ny biljett. Australien, Nya 
Zeeland, Asien. Hon gav sig ofta iväg ensam men 
hela världen var full av människor och hon kände 
sig hemma. 

i början av 2000 kom hon till Angkor Wat, tem
pelområdet i Kambodja. Landet hade öppnats för 
utlänningar under 90-talet.

– Angkor Wat gjorde mig till byggnadsingenjör. 

Jag gick omkring där i timmar och tittade och 
kände på byggnaderna. Det är en så fantastisk plats 
och när man ser allt det hantverk, all den omsorg 
som de har lagt ned när de byggde så blir det så 
klart vad fysisk planering och hur man bygger 
betyder för människorna som ska leva där.  Det var 
en mäktig upplevelse. 

– I Kambodja var människorna så vackra och 
byggnaderna så väl genomtänka. För mig blev det 
tydligt att det här vill jag jobba med i framtiden. 
Först skulle jag bara resa klart.

när Clara var 11–12 år gammal var hennes bonus
storebror Andreas med i landslaget i vindsurfing. 
En gång hade han kommit hem och visat bilder 
från Maui där han hade varit och tränat. Bilderna 
var fantastiska.  Andreas var hennes stora förebild. 
Clara visste direkt att när hon blev stor skulle hon 
också till Maui.

Många människors liv löper på, det är inte så dra
matiskt. Det glider iväg åt något håll. Men i Claras 
liv finns det ganska tydliga korsvägar när vägen 
svänger eller helt enkelt tar slut.

I april samma år som hon hade stått och klappat 
templen i Angkor Wat kom hon till Maui i ögrup
pen Hawaii. Det var en speciell resa, ett speciellt 
resmål som hon hade längtat till sedan barndomen. 
Clara hade provat att surfa i Australien men var 
ingen fena på det. Nu skulle hon lära sig. 

– Det första jag gjorde var att ringa till Andreas 
och beklaga mig, säger hon. ”Jag har inga pengar 
och inget jobb, kan du hjälpa mig?”. Och han sa 
att nu går du ner för den gatan där och så in till 
höger och längst ned hittar du det lilla huset. Gå in 
där och leta efter en liten märklig man, det är min 
kompis John, och säg att jag har bett honom att 
hjälpa dig.

k u lt u r V ä r d e
Wailers spelar på meje-
riet i Lund. Claras första 
riktiga livekonsert och en 
riktig höjdarupplevelse. I 
samma veva bytte hon sin 
mammas mockabyxor mot 
tio Bob Marley-skivor.

s tj ä r n k l a r t
Clara föds i Malmö. 
Hon får sitt namn 
eftersom det var så 
många klara stjärnor 
den natten.

rys a r e
Michael Jacksons album Thril
ler släpps. Titelspåret är en av 
Claras absoluta favoritlåtar. När 
hon var liten drömde hon om att 
en dag få dansa med honom.

m å ltaV l a
Clara växer upp i Mal-
mös vänsterkretsar och 
kastar som barn prick 
på en bild av Chiles 
diktator Pinochet. Om 
man träffade fick man 
en klubba.

m o t o w n
Varje jul när hon är liten får 
Clara en Motown-skiva av  
sin styvpappa Göran. En 
annan favorit är skivan En 
dag i Afrika med Ahmadu 
Jah, Tityos pappa. 

clara 
 norell

Ålder: 38 år
Bor: I Malmö
Familj: Sonen Izak-Sion 
och en stor familje-
och vänkrets över hela 
v ärlden.
Hobby: Nja, förutom att 
leda ISU är Clara dj, har 
sitt skivbolag Illeygal 
Records, sjunger i kör, 
yogar skriver och del 
annat.
Aktuell med: Deltar i 
arbetsgrupp för att bilda 
en svensk handels-
kammare i Sydafrika. 

19781975

b e r e d d a 
Den svenska regeringen beslutar 
sig för att under 20 år satsa 20 mil-
jarder kronor på ett nytt militärflyg-
plansystem - JAS.

1980 1989

1982
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– Jag gjorde precis som han sade och så fick jag 
bo hos John och låna en cykel så jag kunde cykla 
runt och söka jobb. Efter ett tag fick jag arbete i en 
chokladfabrik. Jag träffade andra som hade kommit 
dit för att surfa. Jag köpte en bräda och började lära 
mig hur man gör. Vi var ett helt gäng som hyrde 
ett hus i djungeln. På morgnarna surfade vi, sedan 
jobbade vi och så hann vi med ett surfingpass till på 
kvällen. Det var underbart! Ingen av oss hade något 
”green card”. Vår plan var att åka till Mexiko en tur 
efter nyår när den bästa säsongen på Maui var över 
för att sedan kunna påbörja en ny vistelse på Maui. 
Adrenalinkicken du får när du surfar blir nästan 
som ett beroende.  Hade jag fått bestämma så hade 
jag nog stannat där.

vågorna var bÄst på morgonen och en dag i decem
ber åkte hon ned till Paia beach, en av surfstränd
erna. Ett litet pass skulle hon hinna med innan 
chokladfabriken kallade. 

Det sista hon minns innan vågen kastar henne 
över ända är att hon håller i brädan som är upp 
och ner, att hon är i luften och att det är som en 
hög, mörk vägg 30 centimeter bakom henne. Hon 
förstår att hon inte är på den fyra meter höga vågen 
utan framför den och sedan slår hon runt. Brädans 
stjärtfena träffar henne med våldsam kraft och skär 
upp ett nio centimeter långt och fem centimeter 
djupt hack över knät. Instinktivt rullar hon ihop sig 
i vattnet och väntar på att flyta upp till ytan. Hon 
försöker känna var hon har sina ben men känner 
bara det ena. 

Hon lyckas ta sig in till stranden. Folk skyndar till 
och någon ringer ambulans. 

En kompis sitter plötsligt vid hennes sida. Han är 
grön i ansiktet och hon ser att han är rädd. Clara ber 

att de ska lägga tillbaka hennes sarong över ansiktet 
så hon slipper se hans oro. Efter en lång stund kom
mer ambulansen. 

Hon hade lämnat Sverige i januari 2000 med 
sin minsta ryggsäck som enda bagage, på väg mot 
Asien. Nästan precis ett år senare kommer hon till 
Kastrup i rullstol. Hon kan inte gå. Hon är förvir
rad och vet inte riktigt var hon är eller varför. Det 
kändes som om livet var slut.

– Jag tänker att det kanske fanns en mening med 
det som hände. För jag överlevde ju, jag kunde ha 
dött där. Och jag är otroligt tacksam för det livet 
jag hade. Och för det jag har nu. Men det var tungt 
både fysiskt och psykiskt att ta sig tillbaka och inse 
att det livet inte var för mig längre.

Vi sitter på ett fik på Möllevången, ett stenkast 
ifrån Claras lägenhet och pratar. Ute lyser en skarp 
marssol över ett par killar som lastar in grönsaker i 
den iranska delikatessaffären intill. Clara säger att 
hon inte funderar så mycket över Maui längre, nu är 
ju livet så annorlunda, med barn och jobb.

– Jag var helt förvirrad och nere efter olyckan, 

m i r a k e l
Clara kommer till templet 
Angkor Wat och blir så 
gripen att hon bestämmer 
att hon vill jobba med 
byggnader och fysisk pla-
nering. Samma år över-
lever hon med näppe en 
surfing olycka på Maui.

b l å s i g t
Orkanen Gudrun drabbar 
Sverige i januari. På Hanö 
i Blekinge når den orkan-
styrka med 33 m/s. Flygplat-
ser stängs, strömavbrott och 
stor förödelse i bland annat 
Smålands skogar.

m ö l l e V å n g e n
Jobbar som projektledare 
och utformar ”Mitt I Möllan” 
en gata som ska uppmuntra 
till mänskliga möten och 
gatuliv vid Möllevångstorget 
i Malmö.

ä n t l i g e n
USA får sin första 
svarta president när 
demokraternas Barack 
Obama besegrar John 
McCain. 

sys s e l s at t
Blir verksamhetsledare 
för Malmös Institut för 
hållbar stadsutveck-
ling. Spelar in en skiva 
med ”Klubbkören”. 
Påbörjar diskussio-
nerna om att bilda en 
svensk handelskam-
mare i Sydafrika.

f r i g i V n i n g
Apartheidmotståndaren och 
Sydafrikas blivande presi-
dent Nelson Mandela frigavs 
efter 28 års fängelse.

1994

2013

a pa r t h e i d 
Sydafrikas apartheidsystem som 
varit i bruk sedan 1948 avskaffas. 
Systemet hade delat in befolk-
ningen i fyra olika grupper bero-
ende på hudfärg och ursprung.

s e g r e g at i o n 
Clara kommer till Kapsta-
den som utbytesstudent 
och blir helt chockad av 
segregationen, fattigdo-
men och rasismen. Träffar 
kärleken och får många 
nya kontakter och vänner 
i Gugulethu.
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 det aVstånds-
tagande som de  
Vita uttryCkte  
mot de sVarta Var 
ChoCkerande.”

fa l l e r
International Energy Association, 
som varit tveksam till begreppet 
Peak Oil, säger att utvinningen av 
konventionell olja förmodligen 
 peakade 2006.
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2000 2003 2007

2008
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säger hon. Och i Malmö hade jag ju inte bott på sju 
år. Jag var van vid ett atletliv på en helt fantastisk 
plats och nu satt jag här. 

Undan för undan tar hon sig upp. Hon lyckas få 
kontakt med en mottagning som arbetar med idrot
tare och får hjälp med att träna. Efter sex månader 
kan hon gå och springa igen och hon lever oerhört 
hälsosamt. Men hon kan inte dansa professionellt 
längre och hon har alltid litet ont i vänster ben. Hon 
surfar när hon kan, och tränar på att simma under 
vatten för att komma över de panikkänslor som 
kroppens minne av olyckan på Maui fortfarande 
kan väcka liv i. 

För att ta sig framåt börjar hon läsa upp sina 
gymnasiebetyg på komvux. Efter en sejour på Eons 
kundtjänst bestämmer hon sig för att börja plugga 
på riktigt. Minnet av Angkor Wat gör sig påmint 

och efter litet funderande väljer hon högskole
ingenjörsutbildning för samhällsplanering med 
inriktning på byggdesign. Hon beskriver det som 
en jättebra utbildning. Via den kommer hon som 
utbytesstudent till Kapstaden 2003.

– Jag tyckte ju att jag var erfaren, säger hon. Men 
rasismen, segregationen och fattigdomen där var en 
riktig käftsmäll.

Det var en sommarsöndag i januari 2003 Clara 
Norell steg ut på flygplatsen i Kapstaden första 
gången.

Solen stekte. Vad gjorde hon här, hon som var 
intresserad av asiatisk byggnadskonst och stads
planering? Det korta svaret är att byggingenjörs
utbildningen på Malmö Högskola inte hade något 
utbyte med Asien. Eftersom Clara redan hade varit i 
Australien och Nya Zeeland fick det bli Afrika. Och 

möLLan. Trots att Malmö är en stad 
med invånare från jordens alla hörn 
tycker Clara att hon möter rasism varje 
dag. Vägen till hållbarhet är lång.
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Sydafrika i stället för Botswana eftersom Botswana 
saknade kust. Drömmen om ett liv där hon åter 
skulle kunna stå på en bräda och känna adrenalin
kicken fanns kvar någonstans.

”Titta inte, det här är så fult”, sade professorn som 
hade kommit för att möta henne när de började 
närma sig staden och körde igenom kåkstäderna.  
”Det här låtsas vi inte om”. Clara förstod inte riktigt 
vad han menade. När de gick genom korridoren 
på studenthemmet för flickor där hon skulle bo 
läste professorn och institutionsföreståndaren 
högt från namnskyltarna. ”Herregud vilka konstiga 
namn! Tre konsonanter i rad!  Hur kan man heta 
så?” Clara visste inte vad hon skulle säga. Det var 
väl afrikanska namn?  De hittade hennes rum och 
öppnade. 1,5 gånger 2 meter. Brun matta, bruna 
trämöbler. Och så galler. Galler för fönstret, galler 

för att komma in i huset, och när hon gick ut på 
gatan, galler framför alla hus hon gick förbi.  

– Jag fick nästan panik. Det var som en spökstad. 
Inget var öppet, bara skumma typer ute och beväp
nade vakter överallt. Jag trodde att jag hade missat 
att det var inbördeskrig. Det var otäckt. 

Utanför husen hon passerade på sin första 
promenad stod män med automatvapen på vakt. 
Skyltar signalerade armed respons (Vi skjuter).

Till slut hittade hon ett öppet kafé. På hennes 
fråga svarade servitrisen att inget var öppet på 
söndagar. Och det var inte inbördeskrig. Det var 
Sydafrika. Clara förstod att det Sydafrika hon hade 
läst om, det där apartheid hade avskaffats nio år 
tidigare, som var en demokrati och som stod så nära 
Sverige, i mycket var ett annat land än det där hon 
hade landat. Hon gick tillbaka till sitt bruna rum 
med galler för fönstret. För första gången någonsin 
under en resa längtade hon hem.

Clara Cecilia Norell är inte den som ger upp i 
första taget. Så hon höll i. Hon gick på sina kurser, 
peppad av att få läsa water management och urban 
planning. På fritiden såg hon på TV:s populäraste 
såpopera Generations tillsammans med de andra 
tjejerna på studenthemmet och försökte bli kompis 
med dem. Hon var 27 år, ensam vit europé i ett gäng 
sydafrikanska Xhosa och Zulu tjejer i tonåren 
som bodde hemifrån för första gången.

– Jag var helt utanför, så fullständigt annorlunda, 
säger hon. 

– De trodde inte att vita människor kan laga mat 
eller tvätta. Det var första gången de såg det. Och en 
tjej sa att det var första gången hon träffade en vit 
människa som var snäll. 

– Rasismen var det värsta. Jag blev ju drabbad 
av alla deras fördomar om vita människor. Men 
det avståndstagande som de vita uttryckte mot de 
svarta var chockerande, säger hon. De forskare och 
akademiker som jag arbetade tillsammans med 
och verkligen respekterade och gillade för vårt 
samarbete och deras kunskap uttryckte ett sådant 
förakt för svarta människor. När jag sedan blev 
ihop med Izaks pappa var det så att en av dem fick 
kväljningar. För dem var det helt klart att svarta 
människor är mindre värda. 

Det var via Teba Shumba, en Xhosakille hon 
lärde känna som hon första gången kom till kåk
staden Gugulethu i utkanten av Kapstaden. Clara 
kom in i ett hus där och såg att innertaket… inte 
fanns. Trots att solen skiner många timmar i Syd
afrika och trots att det regelbundet regnar i Kap
staden hade invånarna inte regelbunden tillgång till 
el eller vatten. Barnen fick gå smutsiga, ofta fanns 
det inte toaletter inomhus.  Clara tyckte att det var 
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absurt. Det skulle ju krävas så ynka litet för att ge 
dem det allra nödvändigaste men det skedde inte. 
Inte ens i de billiga bostäder som byggs specifikt 
för sydafrikaner som har ont om pengar fanns det 
solel eller regnvattentank. Och det trots att man på 
senare år har arbetat för att göra kåkstäderna till 
mer av moderna förorter. Turister erbjuds i dag gui
dade turer runt Gugulethu som också har hippare 
gator med musikställen och restauranger. 

– Jag började genast fundera på varför man inte 
samlar in regnvatten, varför man inte har solenergi. 
I mitt exjobb på högskoleingenjörsutbildningen 
har jag skissat och planerat för att hållbart husbyg
gande med regnvattentank och solceller. Jag har 
presenterat det för vattenförvaltningen i Kapsta
den. Som det är nu kan ett hushåll på tio personer 
ha en dagstilldelning vatten på 450 liter, det säger 
sig självt att det inte räcker. 

cLara vet. Hon har försökt få vattnet att räcka. För 
när Teba tog med henne till Gugulethu var det för 
att presentera henne för en av sina vänner, Zolile 
”Zoro” Matikinca, som är musiker. Clara och Zoro 
blev stormförälskade och har i dag sonen Izak till
sammans. Långa perioder när Izak var liten bodde 
hela familjen i Gugulethu och där finns farmor, 
kusiner, fastrar och kompisar. 2009 gjorde Clara 
sitt exjobb om hållbart byggande för kåkstädernas 
invånare. Drömmen är att kunna förena livet i Sve
rige med Sydafrika och kunna bidra till en hållbar 
utveckling både socialt och kulturellt och vad gäller 
byggande. Det låter nästan ouppnåeligt kompli
cerat men visar sig närmare än jag trodde. Samma 
dag som vi möts får Clara besked att en delegation 

från Malmö stads miljöförvaltning, som ska på 
studie resa till Namibia, också ska åka till Kap
staden. Clara ska, förutom att etablera nya kontak
ter och underhålla de gamla för Malmö Högskolas 
räkning, också sy ihop ett program för besöket som 
kan visa på möjliga samarbetsområden.  

– Sverige har ett väldigt bra anseende i Sydafrika 
och vi borde vara med nu när Afrika utvecklas så 
snabbt, säger hon. Kina investerar enorma pengar 
i Afrika. Och de bryr sig oftast inte om demokrati, 
arbetsmiljö och hälsomål. Mitt mål är främst att 
försöka göra något för alla de människor som lever 
under väldigt tuffa förhållanden. Jag vill vara med 
och bygga upp ett mer hållbart Sydafrika. För 
Sveriges del är Sydafrika en möjlighet att exportera 
hållbar stadsutveckling och kunnande.

Några dagar innan hon ska åka med delegationen 
från Malmö till Sydafrika berättar Clara att hon nu 
är med i diskussionerna om det går att starta en 
svensk handelskammare i Sydafrika.

– Det vore fantastiskt, säger hon. Jag ser stora 
möjligheter för Sydafrika att utvecklas. Jag vill 
bidra genom min interkulturella och ingenjörs
mässiga kompetens. Jag kan lagar, regler och har 
ett nätverk som sträcker sig från gatans artister 
till högt ansedda ägare till ingenjörsföretag, 
universitets professorer och gräsrotsorganisationer.  
För mig går kultur och fysisk planering hand i hand. 

– När jag kom ut från ingenjörsutbildningen fick 
jag höra att man inte kan vara både kultur entre
prenör och byggnadsingenjör på samma gång, det 
blir för svårt att förstå för utomstående. Men det 
var då det. Nu kan det vara precis vad vi behöver för 
en hållbar utveckling.  

stadsutveckLIng. 
Claras arbetsplats på 
Malmö Högskola är 
som en frilanslokal 
mitt i högskolan som 
ligger på det gamla 
Kockumsområdet i 
hamnen.
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peRspektiv



Indien är en av de asiatiska tigerekonomierna med en 
b lomstrade entreprenörskår. Men vilken väg ska landets ta 
för att ge sina miljoner fattiga el, värme och transporter? 

Vad skulle Gandhi ha gjort?

av g e o r g e  b l a c k

illustration c h r i s t o f f e r  P e t t e r s s o n

Dags att  
välja väg



lekar, men det är indier på sådana här ställen som 
besvarar telefonförfrågningarna om kreditkorts
räkningar eller flygbiljetter. Varje samtal bidrar 
till att bygga upp Indiens outsourcingbransch som 
omsätter tiotals miljarder dollar om året.

I detta nya Indien kommer det vatten ur kra
narna hela dagen. Lamporna är tända hela natten. 
Blänkande nya bilar susar in i Delhis centrum på 
DnD Flyway. Vatten, energi, rörlighet: tre känne-
tecken på flykten från fattigdomen. Blygsamma 
mål, men fortfarande plågsamt svåra att nå för de 
flesta indier.

Där jag tittar ut på NOIDA, på skyskraporna 
och smogen, undrar jag om Indien skulle kunna 
fortsätta på den inslagna vägen men ändå behålla 
det gamla. Skulle över en miljard människor 
kunna leva i välstånd utan miljöförstörelse i ett 
land som redan kämpar med effekterna av klimat
förändringen? Premiärminister Manmohan Singh 
antydde något sådant i ett tal 2008 när han lanse
rade Indiens nationella handlingsplan för klimat
förändring. Den snabba ekonomiska tillväxten var 
inte förhandlingsbar om människor skulle kunna 
”göra sig kvitt den utbredda fattigdomens nesa”, 
sade Singh. Samtidigt lovade han att Indien skulle 
följa ”den ekonomiskt hållbara utvecklingens väg”. I 
sitt försök att förena dessa båda mål pekade han på 
landets ”civiliserande arv, som behandlar naturen 
som en källa till andlig näring och inte som en mörk 
kraft att erövra och binda vid människans strävan
den”.

Vad hade detta med nOiDA att göra? en antydan 
ligger kanske i ett avsnitt i Aravind Adigas succé
roman The White Tiger, som vann Man Booker
priset samma år som Singhs handlingsplan 
lanserades. Bokens sardoniske antihjälte skriver 

lockan 7 en morgon 
i slutet av januari är scenen ungefär som man har 
tänkt sig den, något i stil med vad man redan har 
sett, kanske i en rad allvarliga dokumentärer eller 
på bilder. (…) i Delhis slum trampar en man fram 
på en cykel lastad med mjölkflaskor i en smal, 
dammig gränd myllrande av folk. En familj på fem 
klämmer in sig i en grön och gulmålad motor
driven rickshaw avsedd för tre. Sömniga kor ligger 
bland en massa avskräde bredvid järnvägsspåren, 
där en oändlig rad rostiga kolvagnar rullar förbi 
på väg med bränsle till någon fabrik eller något 
kraftverk söder om staden. Halvnakna barn sitter 
på huk bland kasserade plastpåsar och engångs
förpackningar för mat och förrättar sina behov efter 
natten. Ingen vet hur många som bor här i Okhlas 
ruckel, kanske 80 000. Och inte en slumdog-
miljonär i sikte. 

Uppe på gångbron över spåren hasar en gam
mal man i smutsig dhoti och turban förbi en trasig 
affisch som annonserar ut arbetstillfällen för ”mark
nadsförare och telefonförsäljare”. Annonsen är en 
depesch från ett annat Indien, det nya Indien, som 
både bokstavligt och bildligt ligger på andra sidan 
järnvägen. Just nu kan man inte se det, men det 
finns någonstans där i smogen som målas ogenom
skinligt gulbrun av den uppgående solen. Medan 
timmarna går och lite av diset bränns bort börjar 
former framträda: skogen av kranar, skyskraporna 
av blått stål och spegelglas, affischpelarna med 
ord som Vodafone och Airtel och Intelenet, Center 
Stage Mall och Spice World Mall, och callcentren 
som hör till New Okhla Industrial Development 
Authority (nOiDA). Det är kinesiska arbetare som 
fyller hyllorna på Walmart med julgransdekoratio
ner och förpackningar med hylsnycklar i olika stor
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till Kinas regeringschef: ”ni kineser ligger uppen
barligen långt före oss i alla avseenden, utom att ni 
inte har några entreprenörer. Och vår nation saknar 
visserligen dricksvatten, elektricitet, kloaksystem, 
offentliga transporter, sinne för hygien, disciplin, 
hövlighet och punktlighet, men entreprenörer har 
vi. I tusental och åter tusental.”

Skulle denna nya entreprenörsanda kunna tyglas 
till att förse Indiens fattiga med de tre livsviktiga 
ting som NOIDA tar för givna – vatten, energi och 
rörlighet? Det fanns bara ett sätt att ta reda på hur 
det låg till: att göra en resa där jag kunde ta stick
prov på detta häpnadsväckande mångskiftande och 
komplicerade land, från berg till öknar och tillbaka 
till storstaden. Och premiärministerns tal visade 
var jag borde börja leta efter svaren – vid den flod 
som är vaggan till Indiens civiliserande arv.

Hinduernas vallfartsort Rishikesh i Himalayas 
utlöpare, där John, Paul, George och Ringo till
bringade de första månaderna 1968 trollbundna av 
yogin Maharishi Mahesh, ligger vid Ganges strän
der. Indierna själva säger Ganga.

I stadens utkanter vandrar en imponerande rad 
högspänningsmaster söderut från bergen och för el 
till Delhi och storstäderna på slätten. I närheten ser 
jag en affisch som gör reklam för företaget Ambuja 
Cement. En man med svällande muskler och hakan 
lyft håller blicken fäst på framtiden och en gigantisk 
fördämning under armen. (…) 

Kol står fortfarande för 53 procent av indiens 
energimix (2010) men drygt 17 procent kommer 
från vattenkraft (27 procent av den installerade 
kraften).  indiens klimatplan utgår ifrån att vatten
kraften kommer att expandera i jämn takt. Planen 
talar också utförligt om potentialen för storskalig 
solenergi eftersom större delen av landet har klart 
och soligt väder mellan 250 och 300 av årets dagar. 
Men solenergi är dyr, och trots den enorma eko
nomiska och miljömässiga kostnaden för dammar 
är och förblir vattenkraften den billigaste av alla 
konventionella energikällor.

Några kilome
ter uppströms 
på andra sidan 
Rishikesh sitter 
den engagerade 
unga Priya Patel 
med korslagda ben 
i trädgården till en 
ashram och visar 
mig en karta över 
Gangas källfloder. 
Små rektangulära 
symboler mar

kerar platser för tilltänkta vattenkraftverk. Patel 
är den inofficiella ledaren för Ganga Ahvaan, en 
kampanj för att stoppa dem.

Det finns redan en kolossal damm vid flodens 
övre lopp i Tehri, som började drivas år 2006 och 
producerar omkring 2 400 megawatt. De nya dam
marna, indämningen och avledningstunnlarna på 
Patels karta skulle tillföra ytterligare 5 000 mega
watt till mixen. Jag räknade till ungefär tjugofem 
nya verk, mer eller mindre jämnt fördelade mellan 
Bhagirathi och Alaknanda, de båda floder som fly
ter samman i den lilla staden Devaprayag och bildar 
gangas huvudfåra. (…)

De nya dammarna, de beräknade minimiflödena 
och avledningstunnlarna kommer att torrlägga 
flodfåran kilometervis, och till råga på eländet 
planeras alla dessa enorma ingenjörsprojekt i en av 
världens mest riskutsatta jordbävningszoner. När 
ett skalv med magnituden 6,6 på Richterskalan 
drabbade Bhagiratidalen 1991 krävdes de flesta 
dödsoffren i en by som ligger ovanpå en av dessa 
nya tunnlar.

”Men visst har de väl gjort en miljökonsekvens
utredning?” frågar jag.

Hon ler snett och räknar upp några försäkringar 
som National Thermal Power Corporation har 
utfärdat, bland annat en om att ”inga historiska, 
religiösa eller kulturella minnesmärken” ska påver
kas av dammarna. Ganga själv är ju det helgade 
hjärtat i Indiens nationella identitet, men ironin i 
detta verkar ha undgått regeringen.

Indiens heliga flod har mycket mer än lokal bety
delse. En femtedel av jordens invånare är beroende 
för sin överlevnad av de stora floder som föds bland 
Himalayas glaciärer. Somliga kallar dem Asiens 
vattentorn. Men medan efterfrågan på vatten ökar 
nedströms minskar tillgången uppströms därför att 
glaciärerna smälter, och det fort.

Innan jag lämnade Delhi och for upp till ber
gen talade jag med Indiens mest kände glaciolog, 
Syed Iqbal Hasnain. Denne jovialiske, vithårige, 

far faderlige man 
interpunkte
rade sina dystra 
iakttagelser med 
oväntade skratt.

”Gangasystemet 
består till mel
lan 60 och 70 
procent av snö och 
is. Det finns över 
800 glaciärer i 
Gangabäckenet. 
Gangotriglaciären 

 Mer glaciärsmältning 
betyder mer slam, och mer 

slam betyder tilltäppta 
turbiner och dammar som 

inte fungerar. Ingen har 
tänkt på det heller.” 
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är störst. Förr täckte den över 250 kvadratkilometer 
men nu spricker den upp på många ställen. Man 
ser döda isblock som inte längre hänger samman 
med den stora iskroppen. Jag är rädd att de flesta 
glaciärer kommer att smälta inom trettio eller fyrtio 
år om trenden fortsätter.” Han skrockade.

Ingen kunde undgå att lägga märke till föränd
ringarna i Himalayas väder: ”Monsunerna påverkas 
av klimatförändringen. Vi får inte de västliga vindar 
som ger snö på vintern. Grödor som potatis, ärter 
och äpplen växer på högre höjder nu. På lägre höjd 
lämpar sig inte temperaturerna längre.

Så har vi det atmosfäriska ’bruna molnet’, ett 
partikellager som är tre kilometer tjockt, värmer 
upp glaciärerna och skapar alla dessa onormala 
förhållanden. Och svart sot fälls ut på Tibetplatåns 
vita is.” 

Tillsammans minskar sotet och partiklarna den 
mängd solstrålning som reflekteras tillbaka in i 
atmosfären. Den absorberas i stället av den nu inte 
längre vita isen. Partiklarna kommer huvudsakli
gen från utsläpp av fossilt bränsle och Kina är den 
främsta boven. Sotet kommer mest från spisar på 
den indiska sidan, en till synes trivial källa som 
i själva verket genererar väldiga mängder starkt 
förorenande ”svart kol”. Det förvånade mig att höra 
att till och med den ved och fotogen som de allt fler 
pilgrimerna till Gangotritemplet och närbelägna 
ashram bränner påverkar glaciären i avsevärd 
utsträckning.

Regeringen misstolkar dessa symtom, kanske 
medvetet, sade Hasnain. ”Eftersom glaciärerna 
smälter rinner mycket vatten nedströms. Vattnet 
kommer och folk blir glada, tänker de, så varför dra 
upp alla de här frågorna om en klimatförändring?”

Avsmältningen utgör också ett direkt hot mot de 
nya vattenkraftprojekten. Mer glaciärsmältning 
betyder mer slam, och mer slam betyder tilltäppta 
turbiner och dammar som inte fungerar. Ingen har 
tänkt på det heller.

”Det är vattentäta skott mellan konstruktörerna 
av dessa kraftverk och det som händer i käll
floderna.” Hasnain skrattade på nytt.

Det är inte lätt att mäta exakt hur mycket av 
glaciärerna som smälter bort, och med denna brist 
på fakta lägger regeringen fram en syn på proble
met som är oroande okunnig. Det enda som står i 
planen är att ”det är för tidigt att slå fast långsiktiga 
trender” och att det finns ”flera hypoteser” om 
orsakerna till den stora avsmältningen. En annan 
svårighet är att inspektörer utifrån inte är välkomna 
i områden som gränsar till Kina och Pakistan. Det 
är en nationell säkerhetsfråga. Man kan räkna fram 
en viss mängd avsmältning med hjälp av satellitbil

der – till och med genom att titta på Google Earth 
– och det är ingen konst att mäta hur mycket en viss 
glaciär har ökat eller minskat. Den avgörande frå
gan är dock vad glaciologerna kallar massbalansen, 
den känsligaste indikatorn på klimatförändringens 
effekter, och för att fastställa den måste man klättra 
upp på de höga topparna och ta prov på iskärnan. 

Hasnain har börjat samarbeta med den berömde 
glaciologen Lonnie Thompson vid Ohios del
statsuniversitet. ”Han är den ledande experten på 
iskärnor, så om fyra eller fem år har vi kanske en 
trovärdig databas.” Nu skrattade han inte längre.

Ganga Ahvaankampanjen inleddes på ett 
osannolikt ställe: i palatset som en gång tillhörde 
maharadja Gaj Singh Ji av MarwarJodhpur vid 
Tharöknens rand i västra Rajasthan, Indiens mest 
torkdrabbade delstat. Den är också störst med 56 
miljoner invånare på en yta drygt så stor som Fin
lands. Om Indien någonsin förverkligar sin ambi
tion att bygga storskaliga solenergiinstallationer till 
rimliga kostnader blir detta ett av de bästa lägena.

att HItta tILLrÄckLIgt med vatten är ett problem i 
nästan hela Indien och det blir svårare hela tiden. 
Teoretiskt borde det finnas nog för alla eftersom 
nederbördsnivåerna är otroliga. Men nästan all 
nederbörd faller under den tre månader långa 
monsunperioden, och på senare år har den varit 
allt mer koncentrerad till några få häftiga hällregn. 
På ett enda dygn år 2005 fick Mumbai 900 mil
limeter regn, och det är bara ett exempel. Men om 
vattnet inte fångas upp i tid går det förlorat, och 
Indien lyckas förlora det på otaliga vis, bland annat 
genom att bevattna slösaktigt, inte underhålla 
infra strukturen och inte ta vara på spillvatten och 
återanvända det.

i Delhi hade ramaswamy Yier, som 1987 skis
serade Indiens första nationella plan för vattenför
sörjning, berättat för mig att han såg tre möjligheter 
att hantera vattenkrisen. Man kan öka tillförseln 
med väldiga ingenjörsprojekt – dammar, kanaler, 
hopkoppling av stora flodsystem. Man kan överlåta 
åt marknaden att leverera och prissätta vatten som 
vilken annan vara som helst. Eller också kan man 
behandla vatten som en gemensam resurs, fatta 
beslut på lokal nivå och lära människor sparsamhet. 
Den indiska regeringen har gjort sig beroende av de 
båda första strategierna. 

I byn Trisingadi Sodha hänger medlemmarna av 
vattenkonsumenternas förening, jal sabha – ålder
män med örringar av guld och turbaner i lysande 
rött, vitt, gult och lila – på oss girlanger av oleander 
och stryker cinnoberröd färg på våra pannor. Vi slår 
följe med dem till en stor damm, kanske 100 meter 
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i diameter, som samlar upp regn kanaliserat från en 
rad sandstenskullar av varierande höjd 8 kilometer 
bort. Dammen rymmer så mycket vatten att det 
räcker året runt för 10 000 personer. en man pekar 
på en flock flyttfåglar, sibiriska tranor som trippar 
omkring i de leriga pölarna på andra sidan. När 
vi sedan sitter och dricker sött masala chai kom
mer åldermännen med sina anteckningar som vi 
får studera – hundörade anteckningsböcker med 
protokoll och beslut från deras månatliga möten, 
undertecknade med prydlig hindiskrift eller med 
tumavtryck, noggrant bokförda penningsummor 
som tagits emot och betalats ut. Somliga föreningar 
av detta slag tar ut månatliga avgifter av konsumen
terna. Andra säljer det i tankbilskvantiteter. Dessa 
intäkter finansierar det nödvändiga underhållet och 
varje by utformar sitt eget system – till exempel att 
postera en vakt vid dammen så att någon som får 
lust att urinera eller tömma tarmen i den skräms 
bort, eller kanske utbilda en ung man att hålla pum
par och filter i gott skick.

Jag får Intrycket att något viktigt pågår här. Jal 
sabha blandar traditionella principer för samhälls
organisation med en modernare entreprenörsanda. 
På så sätt kanske Indien kan mildra en del av de 
historiska spänningarna mellan by och storstad. 
Gandhi ansåg att byn var Indiens bultande hjärta; 
Nehru, landets förste premiärminister efter själv
ständigheten, ansåg att dess framtid låg i storstä
derna. Här finns ett sätt att bibehålla byns integritet 
samtidigt som man bygger upp det blygsamma, 
självgenererande välstånd som kanske leder till att 
människor inte längre behöver utvandra till ställen 
som Okhlas slum.

Detta är inte det enda sättet att modernisera 
Gandhis vision. I den vidsträckta byn Roopji Raja 
Beri 65 kilometer söderut möts vi av en surrealistisk 
anblick. Jag känner igen den tillplattade foliekupo
len, som påminner om en silvrig svamphatt. Det ser 
ut som om en farkost från Mars har landat bland 
sanddynerna, men det är en ”vattenpyramid”, num
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mer två i sitt slag i Indien. Teknologin är neder
ländsk. En samling ingenjörer var här i sex veckor 
och installerade den, och invigningsceremonin 
hade ägt rum bara fem dagar tidigare.

Entreprenören som håller i det hela är en ståtlig 
bybo med bred bringa som heter Prem Ram och 
har tjänstgjort i den indiska armén i tjugo år. Han 
säger att vattenbristen i Roopji Raja Beri har blivit 
så allvarlig att folk börjat slåss. Grundvattnet är så 
salt att det svider på tungan och inget regn att tala 
om har fallit sedan 2003. ”naturens ordning bryter 
samman.”

Prem Ram verkar lika stolt över sin pyramid 
som över sin militärtjänst. Han öppnar en ventil så 
att jag kan titta in, men en häftig stöt av hetta och 
fuktighet tvingar mig tillbaka innan jag hinner få 
mer än en glimt av den glittrande bassängen med 
sötvatten. Den märkliga byggnaden använder 
solkraft till att driva denna kombinerade destil
lerings och avsaltningsanläggning, förklarar han. 
Och eftersom den helt och hållet går på solenergi är 
driftskostnaderna nära noll. Det bräckta grund
vattnet pumpas in från en tank i närheten och inne 
i pyramiden destilleras det genom avdunstning. 
Han dunkar en köttig knytnäve i en av de sluttande 
sidorna och då rinner sötvatten i skimrande små 
strömmar nedför innerväggarna. 
Saltet som blir kvar är en extra 
inkomstkälla för byborna, som 
annars lever på att sälja mjölk från 
sina magra hjordar av nötboskap, 
g etter och vatten bufflar.

Om kostnaderna för tekniken sjunker, 
om den statliga byråkratin blir effektivare och 
om hightechentreprenörerna från 

Hyderabad och Bangalore står för startkapita
let, kan det en vacker dag finnas andra märkliga 
sevärdheter här i Tharöknen: kanske gigantiska 
solkraftverk, vart och ett i stånd att mata in så 
mycket ström i det nationella kraftnätet som alla 
Gangas nya dammar tillsammans. Men det blir lika 
viktigt för Indien att tänka smått och lokalt och gå 
in för den bykultur präglad av entreprenörsanda 
som växer fram på undanskymda ställen som 
Trisingadi Sodha och Roopji Raja Beri. Amerikaner 
tycker nog att det vore alltför spartanskt att leva 
utanför kraftnätet i en yurta i Oregons redwood
skogar. För indierna kan det paradoxalt nog vara en 
väg till den nationella mittfåran.   

 
Varde ljus
”ta av åt vänster vid aporna”, säger Suman Dubey 
till min tystlåtne chaufför. nu befinner vi oss 320 
kilometer norr om vattenpyramiden. Vi kör ungefär 
fem minuter till på stora landsvägen och duckar 
för hänsynslösa lastbilar av Tatas fabrikat tills en 
smalare väg viker av in bland de buskbevuxna 
Aravallihöjderna. Vid korsningen tjänstgör en stor, 
dammig tomt som inofficiell lastbilsparkering och 
hundratals apor rotar omkring efter något ätbart 
bland avfallet. 

Några dagar tidigare i Delhi hade Leena Sriva
stava, vd för The Energi and Resources Institute 
(Teri), sammanfört mig med Dubey, en gladlynt 

ung man med runt ansikte. Institutet är en 
ovanlig hybrid mellan forskning, 

vetenskap, politikanalys 
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och gräsrots
aktivism. Det har 
ett eget forsk
ningscentrum och 
laboratorierna 
specialiserar sig på 
förnybar energi
teknik utanför 
kraftnätet

Det finns fort
farande 400 miljo
ner personer på 
Indiens landsbygd 
som inte har tillgång till el, sade Srivastava, och 
framstegen går sakta därför att regeringen envisas 
med att försöka tillgodose deras behov på kon
ventionellt vis genom att bygga ut kraftnätet. ”Vi 
fortsätter att kasta bort pengar. Det är lätt gjort att 
bygga upp infrastrukturen, trots våra ekonomiska 
restriktioner, men det är mycket svårare att verkli
gen få elen att rinna genom trådarna. Därför måste 
vi aggressivt gå in för att sprida produktionen.”

Nu hade vi fått sällskap av Dubeys chef Akanksha 
Chaurey, som är expert på solceller. ”Folk börjar 
inse att ett smart mini eller mikrokraftnät är 
bättre”, sade Chaurey.

jag frågade vad det betydde och fick svaret: 
”Många småskaliga, sinsemellan hopkopplade 
kraftverk som är belägna på landsbygden och betjä
nar isolerade samhällen. De kan generera ström 
med solpaneler eller små vattenkraftverk eller 
biomassa. Soltekniken är den lättaste men också 
den dyraste.”

Srivastavas nästa kommentar stämde med vad 
Kanupriya Harish hade sagt om att skapa hållbara 
kopplingar mellan landsbygden och den ekono
miska mittfåran. ”De senaste åren har vi visat att om 
man förser folk med den energi de behöver för att 
driva sina företag kan man skapa nya kopplingar, 
till exempel nätverk för detaljförsäljning av jord
bruksprodukter så att landsbygdsborna får direkt 
tillgång till marknaderna i städerna.” Ett exempel är 

kylteknik. Sextio 
procent av alla 
färskvaror blir 
förstörda innan de 
når marknaden. 
Med el till rimligt 
pris kan den 
lokala ekonomin 
förvandlas. Lös
ningen ligger i att 
leta fram entre
prenörer eller 
franchise tagare 

– personer som har sina samhällens förtroende 
och kan se till att affärsidén är sund, att fakturorna 
betalas, att kraftverken i fickformat underhålls 
ordentligt så att de fungerar. Det är ungefär samma 
vision som åldermännen i Tharöknen uttryckte, fast 
den här gången är det fråga om energi och inte om 
vatten.

Dubey, som är ansvarig för att projektet genom
förs i rajasthan (reds anmn), säger åt chauffören 
att följa den smala asfalterade väg som grenar ut sig 
från stora vägen till Jaipur. Vi kör genom en liten 
stad, fortsätter några kilometer till, viker av på en 
smal grusväg och skumpar till sist fram på en stig av 
torkad lera med djupa hjulspår tills vi kommer till 
ett betonghus i två våningar intill ett fält med vete 
och kikärter, nästa säsongs material till chapati, 
paratha och nan. Huset är enkelt men jämfört med 
resten av det lilla samhället – ett av flera som bildar 
byn Badgujran med 5 000 invånare – är det ett 
slott. Den korpulente medelålders mannen som 
bor i det är Badgujrans rikaste person och även 
dess solkraftsföretagare. Han presenterar sig som 
Mahavir Singh.

Jag frågar hur det kommer sig att hans fält är så 
gröna – en sällsynthet i Rajasthan. Han lyfter av 
locket till sin djupa brunn där ett rep försvinner 
ner i ogenomträngligt mörker. För fem år sedan 
var den 75 meter djup, säger han, nu måste han 
gå ner 245 meter för att hitta vatten. Det har inte 
regnat på åtta månader, monsunregnen upphörde 
flera veckor tidigare än vanligt. Förr i tiden grävdes 
sådana brunnar av arbetslag av låg kast som tog 
500 rupier metern. nu kommer en lastbil med tung 
utrustning och gör jobbet på en dag. Men dyrt var 
det. En brunn som denna kostar två lakh rupier 

 Det är ungefär samma 
vision som åldermännen i 

Tharöknen uttryckte,  
fast den här gången är det 
f råga om energi och inte 

om v atten.” 
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(indierna räknar i lakh, multiplar av 100 000, inte 
miljoner). Med andra ord 4 000 dollar, och därmed 
blir brunnen något som bara de rikaste bönderna 
kan kosta på sig. De fattigare måste sälja sin mark 
eller låta den ligga i träda och i stället arbeta åt män 
som Singh.

Jag blir förvånad över att byn har några halvdana 
elstolpar, även om många trådar släpar på marken. 
Elen når bara fyra fem hus, säger Singh, andra har 
tjuvkopplat ledningar, så som fattigt folk har gjort 
sedan elektriciteten började tas i bruk. Men försörj
ningen är beroende av nyckerna i laddningsavbrot
ten, när en transformator stänger av sekundära 
linjer som dessa medan efterfrågan är som störst. 
I Badgujran betyder det att elen kan börja flyta när 
den inte behövs, klockan 22 eller 4, när alla sover. 
Och förresten har de flesta inte råd. Som Leena 
 Srivastava hade sagt är uppförandet av infrastruk
turen den lättaste biten.

Fram till i år har den enda utvägen varit fotogen
lampor, alltjämt den huvudsakliga ljuskällan i 68 
miljoner indiska bostäder. Hyddorna i byarna har 
ojämna golv, inga fönster, väggar fulla av hål och 
sprickor. Fotogenlamporna – i regel bara en flaska 
med en grov veke – ger sot och rök. Barn välter ner 
dem, vinden blåser ner dem. Inandning av röken 
och bränder orsakade av fotogen tillhör de främsta 
orsakerna till barnadödligheten. Chaurey säger 
också att fotogen är det smutsigaste av alla fossila 
bränslen mätt i kolutsläpp. Ljus åt en miljard liv är 
Teri:s alternativ. Det är ett projekt som är i gång 
i trettiotre byar i Rajasthan och snabbt sprider sig 
över hela landet.

En ung kvinna som heter Sunita tar mig med upp 
på taket till Singhs hus för att visa mig hur det fung
erar. Liksom många kvinnor i Rajasthan är hon en 
vandrande regnbåge: orangefärgad sari, lindbloms
grön huvudduk som blänker av silver, färgglada 
armband och örhängen, fingrar och tår målade i 
invecklade möns
ter med henna, 
en körsbärsröd 
mobil. Hon visar 
mig den lilla raden 
solpaneler intill 
en hög dyngkakor 
som ligger på tork 
– det traditionella 
spisbränslet på 
landsbygden. 
Tilltrasslade 
trådar leder till en 
laddningsstation 
i ett litet rum nere 

i huset där rader av 
lyktor, en del gula, 
en del gröna, är fast
krokade på genera
torn. Laddningen i 
lyktorna räcker i sex 
till åtta timmar. 

Det tilltalande med 
idén är finansierings
modellen, säger Dubey. Med 
solkraft är initialkostnaden det 
största hindret, vare sig det rör sig 
om en enda lykta eller ett aggregat på 
5 000 megawatt. Delvis sponsras pro
duktionskostnaderna för Teri:s lyktor 
av en rad företag, där man överraskande 
nog stöter på namnen GE och CocaCola. 
Efter hand som projektet expanderar kommer 
enhetspriset att sjunka, men för de flesta bybor 
blir lyktorna fortfarande alltför dyra. Teri:s lös
ning är en serviceavgift: uthyrning, inte försäljning. 
Varje by får en laddningsstation som drivs av en 
entreprenör på platsen som i sin tur hyr ut lyktorna 
för ett par rupier om dagen, alltefter hur mycket 
en genomsnittlig familj annars skulle lägga ut på 
fotogen.

Mahavir Singh för mig på en smal stig genom 
fälten till en klunga hus med lerväggar och ett litet 
vitt tempel. Gröna parakiter ställer till oväsen i ett 
stort neemträd. Runt trädets fot ser jag flera små 
hål. Singh säger att de är kobrabon. Ungefär tio 
bybor blir bitna varje månad, och då går de till en 
helig man som bor i närheten och klarar av bota de 
flesta med en gröt av neemblad – högt värderade i 
den traditionella ayurvedamedicinen – och hår från 
en kosvans.

Vi kommer till en hydda där tre fyra magra getter 
står med huvudet i en skål med foder och en ilsken 
vattenbuffel sliter i sin kraftiga metallkedja. Kvin

nan i huset ber oss 
komma in. Några 
Tshirts i barn
storlek hänger 
på ett klädstreck. 
Väggen är täckt av 
bilder av hindu
iska gudar och 
guruer. Bredvid 
dem ser jag en 
Iberiaaffisch med 
ett flygplan som 
lyfter över ett 
hotell i Alperna 
och en rad motor

 Han har vatten, han 
har el och nu ser jag att 

han också har den tredje 
v älståndskomponenten: 
rörlighet, en bil. En Tata 
Indica med baklucka, för 

att vara exakt.” 
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båtar som ligger för ankar 
på en safirblå sjö. Den 
inspirerande texten på 

affischen lyder: Vänta inte 
på att din båt ska komma in, 

simma ut efter den.
”Med sollyktorna kan folk få mycket gjort”, 

säger Dubey. Kvinnorna samlas på kvällarna 
för att dryfta sjukdomar och familjeärenden; 

brodörerna och mattvävarna i ett litet samhälle 
i närheten förlänger arbetsdagen och tjänar mer 
pengar. Denna kvinnas båda söner sitter i ljuset 
från en lykta på jordgolvet i ett annat rum. Den 
tretton årige Ajay läser sin engelskaläxa i skenet.

Nu är det mörkt och Singh har tänt sin egen lykta 
för att leda oss tillbaka genom ormfältet. När vi står 
utanför hans hus och tar avsked får jag syn på något 
jag inte har märkt tidigare. Han har vatten, han 
har el och nu ser jag att han också har den tredje 
välståndskomponenten: rörlighet, en bil. en Tata 
Indica med baklucka, för att vara exakt. Det är den 
enda i byn, säger han. Jag kan inte förstå hur han 
har fått hit den på den där gropiga stigen. 

tILLbaka I deLHI stannar jag vid en tidningskiosk 
och köper Auto India. Den ser ut som alla andra 
bilmagasin: recensioner av den nya e-Class Mer
cedes; glassiga annonser med text som Smooth. 
Suave. Sure. The Über-Cool Is Here. Så när jag går 
till Society of Indian Automobile Manufacturers 
(SiAM) och träffar dess chef Dilip Chenoy vet jag 
ungefär vad som väntar: en massa grabbigt prat om 
ljudsystem och läderklädsel och från noll till 100 på 
5,9 sekunder.

I stället börjar Chenoy tala om mjölk. ”Min 
indiska favoritmetafor är mjölkbudet. Förr kom 
han till dörren med fyra flaskor. Sedan snickrade 
han en kärra så att han kunde ta med åtta stycken. 
Sedan kom han på cykel med två stora lådor. Sedan 
gick han vidare till en motorcykel med fyra lådor, 
och så till en liten pickup med ännu fler. Sedan 
till en större lastbil och till sist köpte mejeriet en 
stor kylbil. Medan detta pågick gick Indien från 
världens femtonde största mjölkproducent till 
den största. Och utan den utvecklingen på trans
portområdet hade man inte kunnat förverkliga 
drömmen.”

Han berättar naturligtvis historien som en 
liknelse, och den blir inledningen till ett passione
rat anförande om Indiens utvecklingsmål och de 
sociala vinsterna med större rörlighet. Han bockar 
av de miljömässiga för och nackdelarna med olika 
former av privat och offentlig transport.

”Vi har mer än en miljard invånare men mindre 

än hundra miljoner motorfordon på vägarna. Det 
vi måste göra är att räkna fram den kostnads
effektivaste metoden för att skapa rörlighet så att 
folk kan komma till skolan, hitta sysselsättning på 
landsbygden, bli entreprenörer. Och den måste vara 
hållbar när det gäller utsläpp. Det är vad vi försöker 
göra här, och privatbilarna är bara en del av det 
hela.”

Fast bilinnehavet kan komma att öka vill han 
placera siffrorna i sitt sammanhang. ”Det finns färre 
bilar i Indien än som produceras – eller brukade 
produceras – i Detroit på ett år. Skalan är alltså 
en helt annan. Och här används bilarna mest i 
serviceekonomin. Som du säkert har sett är bilarna 
fullastade med varor av alla slag.” 

Jag frågar varför det varierar så kraftigt mellan 
indiska städer i andelen resenärer som använder 
olika transportmedel. Jag väljer mer eller mindre 
på måfå tre städer på ett diagram jag har fått av 
transportexperten Partha Mukhopadhay på Center 
for Policy Research i Delhi. Alla tre är ungefär lika 
stora med närmare 2,5 miljoner invånare. I Kanpur 
färdas 16 procent av alla passagerare i bil. i jaipur 
är siffran 8 procent, i nagpur 3 procent. Det beror 
till stor del på tillgången på offentlig transport, 
förklarar Chenoy, en sektor som alltid varit satt 
på undantag i Indien. Termen är också för snävt 
definierad, tillägger han. ”Det finns en allmän 
före ställning om att offentlig transport är lika med 
en buss med fyrtiotvå platser. Men det kan också 
betyda en p ersonbil eller en liten truck eller en 
SUV.”

Han har nog sett mig göra en grimas när han 
nämner ordet SUV. Han är alldeles för artig för att 
fnysa åt mina amerikanska förutfattade meningar 
och förklarar tålmodigt att sådana bilar inte brukar 
säljas till motorvägsbusar och fotbollsmammor i 
Indien. Tre fjärdedelar av dem säljs på landsbyg
den där de kan användas till att frakta varor, köra 
bybarn till skolan eller som ersättning för bussar. 
Och indiska stadsjeepar, tillverkade av företag som 
Tata och Mahindra, är underkastade allt strängare 
normer för bränsleeffektivitet och utsläpp. Stads
jeepen som miljövän och instrument för socialt 
framåtskridande: en fascinerande tanke.

”En massa välmenande människor pratar om 
bensinslukare och stora lyxbilar”, fortsätter Chenoy 
och talar med allt större entusiasm om kulturell 
relativism. ”Men vi måste se hela bilden. Vi talar 
bara om ungefär tretusen lyxbilar om året.” Och 
dessa dyra fordon må vara emblematiska för 
Indiens nya kultur av iögonfallande konsumtion, 
men de är mycket viktiga ur miljöperspektiv, säger 
han. Det är på dem som tillverkarna prövar ut alla 
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tekniska nymo
digheter – diesel
motorer med com
mon rail, variabla 
ventiltider, lätta 
legeringar och 
kompositmaterial 
– som senare letar 
sig in på mass
marknaden där de 
höjer effektivite
ten och reducerar 
utsläpp.

”Och tänker 
alla Indiens stora 
tillverkare i samma banor?” frågar jag.

”Ja, ja!” utropar han, som om det fanns några 
andra banor att tänka i.

PremIÄrmInIster manmoHan sIngH avslutade sin 
presentation av den nationella handlingsplanen 
inför klimatförändringen med den hyllning till 
Gandhi som är obligatorisk för alla indiska poli
tiker. I det här fallet gjorde han en parafras på ett 
av mahatmans mest berömda uttalanden: ”jorden 
ger tillräckligt för att tillfredsställa alla människors 
behov men inte alla människors girighet.”

Nästan i samma andetag angav Singh riktlinjen 
för Indiens klimatpolitik och den stämde dåligt 
med gandhis filosofi: utsläppen per capita av 
växthusgaser skulle aldrig överstiga den industriali
serade världens. För att få perspektiv på detta måste 
man veta att den nuvarande nivån per capita bara är 
ungefär en tjugondel av USA:s. Men en befolkning 
på 1,15 miljarder människor är en mäktig multi-
plikator. Indien är redan nummer fyra på listan över 
de länder som släpper ut mest växthusgaser, och 
om dess ekonomiska tillväxt fortsätter i samma takt 
som hittills har efterfrågan på energi fördubblats år 
2020.

Vilken regim Indien än får i framtida parlaments
val kommer politikerna att hålla fast vid samma 
strävan efter ekonomisk tillväxt, samma löfte 
att föra ut miljoner människor ur fattigdomen. 
Och med Indiens jordbruks och servicebaserade 
ekonomi och dess oberoende av export kan landet 
mycket väl vara skyddat mot det värsta av en global 
härdsmälta. Indiska diplomater kommer att delta i 
framtida klimatförhandlingar och på goda grunder 
kräva att USA tar ledningen i arbetet på en lösning. 
Ni skapade problemet, kommer de att säga, nu får 
ni lösa det. Under tiden blir monsunregnen nyck
fullare. Det blir värre översvämningar och svårare 
torkperioder. Glaciärerna fortsätter att smälta. Det 

blir fler koleldade 
kraftverk och fler 
hydroelektriska 
dammar. Fler 
indier köper bilar.

Vad skulle 
Gandhi säga om 
allt detta? jag vet 
ganska väl vad han 
skulle tycka om 
han stod på gång
bron vid järnvägs
stationen i Okhla 
och kisade ut i 
röran av kranar 

och nOiDA:s köpcentra. Vad han skulle tycka om 
annonserna för EClass Mercedesen var kristall
klart. Men i andra avseenden var jag inte lika säker. 

 
de groPIga småvÄgarna i Rajasthan och de flotta 
viadukterna i Delhis förstäder – först verkar de höra 
hemma i olika världar. Men det ligger en gemensam 
logik i förändringarna som är på väg på båda stäl
lena och den sammanfattas i ordet ”entreprenör” 
som alla använde när jag var där. Det finns entre
prenörer som har skapat den ena nya Silicon Valley 
efter den andra i Bangalore och Hyderabad. Det 
finns de som kommer att konstruera nästa genera
tion av dieselmotorer och justerbara vevaxlar. Men 
där finns också byåldermännen med sina anteck
ningar om utgifter och intäkter och mr Singh med 
sin lykta, mr Ram med sin pyramid och Dilip Che
noys liknelse om mjölkbudet – alla ger en antydan, 
om aldrig så liten, om hur Indien kan komma att 
förverkliga sina drömmar om utveckling utan att 
slita sönder sig självt och resten av världen. 

Översättning: Margareta Eklöf
Texten har tidigare publicerats i On Earth.  

© George Black.
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bruks och servicebaserade 

e konomi och dess obero
ende av export kan landet 
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mot det värsta av en global 
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40-årskris

RepoRtage



text k a r i n  v i r g i n

foto s a r a  m a c  k e y

Miljonprogrammet löste 60- 
talets stora samhällsproblem.  
I dag har bostadsdrömmen 
blivit politikernas mardröm. 
Men är det ens möjligt att 
miljonprogrammen kan  
bli hållbara stadsdelar?  
och vem ska betala?

40-årskris i förorten
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latans leende är fyra meter brett och de stora vita 
tänderna glittrar i den gigantiska kakelmun
nen i gångtunneln. ”Man kan ta en kille från 
Rosengård men man kan inte ta Rosengård ifrån 
en kille”. Z latans berömda citat syns ovanför 
tunnel mynningen. Den här gångtunneln under 
Annelundsbron är porten till Rosengård, en av 
landets mest uppmärksammade stadsdelar. 

Mellan 1961 och 1975 byggdes närmare 1,4 
miljoner bostäder i Sverige. Ungefär en tredjedel 
var småhus, resten var lägenheter i flerfamiljshus. 
Rosengård är ett av många miljonprogramsområden 
som blev lösningen på den svåra bostadsbristen i stä
derna. Trångboddheten var ett stort problem och de 
gamla bostäderna var omoderna. i mitten av 60-talet 
saknade fortfarande omkring en tredjedel av Sveri
ges bostäder badrum. Miljonprogrammen förverk
ligade bostadsdrömmen. De nybyggda lägenheterna 
var välplanerade, rymliga och moderna. 

i dag finns cirka 850 000 lägenheter kvar i fler
bostadshus som byggdes under 60- och 70-talet. 
Ungefär var fjärde svensk bor i ett hus som byggdes 
under perioden. Omkring hälften av lägenheterna 
ägs av kommunala bostadsföretag, övriga är privat
ägda eller ägs av bostadsrättsföreningar.

Man skulle kunna säga att miljonprogrammen 
genomgår sin 40-årskris. Omkring 20 procent av de 
kommunala bostadsföretagens lägenheter från den 
här perioden har rustats upp. I grova drag återstår 
cirka 300 000 hyreslägenheter som behöver reno
veras. Till detta kommer omkring 50 000 lägenhe
ter i fastigheter som ägs av privata bolag.

Beräkningar av kostnaderna för att renovera 
miljon programsområdena varierar kraftigt, allt 
från 50 miljarder till 600 miljarder kronor nämns. 
Givetvis beror det på hur man räknar och vad man 
vill göra. En fullständig upprustning med byten av 
stammar, rör, nya kök och badrum och en energi
effektivisering kostar omkring en miljon kronor per 
lägenhet. 

Men många menar att den fysiska upprustningen 
av miljonprogramsområdena inte är den största 

resan. Hampus Trellid säger att 
Rosengård har varit på botten 
och vänt. Nu pågår förändringar 
som både syns och känns.

teamwork. Arian Ratkoceri 
har titeln fundraiser och jobbar 
med att få fram långsiktiga 
samarbeten som ska lyfta 
Rosengård.
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utmaningen. Här finns ofta problem med utanför
skap, hög arbetslöshet och kriminalitet. En högre 
andel än i övriga samhället är beroende av bidrag. 
Det gör finansieringsfrågan besvärlig. Miljon
programmen har kallats för en tickande bomb. 

efter gångtunneLn med Zlatans leende kommer man 
till området Törnrosen, allmänt kallad Zlatangår
den eftersom det var där han bodde. Strax intill 
ligger fotbollsplanen Zlatan Court. I Zlatans bok 
berättar han om alla eftermiddagar och kvällar som 
han tillbringade här. När mörkret föll var det dags 
att gå hem. När planen rustades för sex år sedan 
bekostade Zlatan belysningen ur egen ficka.

rosengård är stadsdelen med drygt 23 000 
invånare som utmärkt sig på flera sätt. Artiklar och 
nyhetsinslag handlar främst om sociala problem 
med arbetslöshet, integrationsproblem, bilbränder 
och dåliga skolresultat. Och så Zlatan förstås. 

Rosengård är ett av de många miljonprograms
områden som bekymrar politikerna, både på kom
munal nivå och i regeringskansliet. Det krävs ett 
rejält lyft men den som promenerar genom området 
kan faktiskt se att förändringsarbetet har börjat. Det 
schaktas mellan husen, plattsättare arbetar med att 
lägga nya gatstenar, här och var står resta byggnads
ställningar och det finns nyöppnade butiker.

– Rosengård har varit nere på botten och vänt. 
Nu går resan uppåt, säger Hampus Trellid när vi 
slår oss ner vid ett av de runda borden på restau
rang Yallatrappan. Långa dukar i olika färger gör 
lokalen hemtrevlig. Det ryker från de nybakade 
spenatpirogerna och från kycklingen med bulgur på 
tallrikarna.

Hampus Trellid är utvecklingschef på statsdels
förvaltningen i Rosengård och driver tillsammans 
med sina kolleger många av projekten som pågår 
just nu. 

– För tio, femton år sedan vände alla ryggen mot 
Rosengård. Systembolaget, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen flyttade härifrån. Men nu har 
de kommit tillbaka och jag har kontakt med flera 

företag som är intresserade av att etablera sig här 
eller samarbeta med skolorna, säger kollegan Arian 
Ratkoceri.

Rosengård har sedan det byggdes varit något av 
en stad i staden, ett problem som många liknande 
områden har. Det tar inte mer än en dryg halvtimme 
att promenera hit från centrala Malmö och bara tio 
minuter från Möllevångstorget. Men vägen har varit 
ogästvänlig och inte bundit ihop stadsdelarna.

– Malmö stad och fastighetsägare håller på att 
utveckla Rosengårdsstråket mellan Möllevången 
och Rosengård där det ska bli trevligare att cykla 
och gå. Det har kommit upp skyltar, bättre belys
ning, sittbänkar, ny beläggning och restauranger 
och butiker har öppnat längs vägen och vi hoppas 
på fler, säger Hampus Trellid.

Snart kommer det också att bli enklare att resa 
kommunalt när Malmös nya superbussar, 24 meter 
långa gasbussar, börjar rulla i egna bussfält från 
Rosengård till centrum. 

det beror inte på att 
det saknas tekniska 
lösningar eller kun-
skap om hur Vi ska 
göra. problemet är 
finansieringen, oCh det 
är ett riktigt stort 
problem.”
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Efter lunchen tar jag en promenad med Hampus 
och Arian genom området. Hampus vill visa boka
lerna vid Bennets väg, ett litet torg som kantas av 
affärslokaler i bottenplanet. Det är Malmö kommu
nala bostäder, MKB, som äger och förvaltar husen 
och som har valt att bygga bokaler, alltså en lokal 
med bostad för affärsinnehavaren på våningen 
ovanför. Det ger mer liv och rörelse i området.

– Det här fanns ju i Sverige förr i tiden och i 
många länder i världen är det mer eller mindre 
standard, till exempel i Bagdad. I de här åtta 
lokalerna finns det bland annat en charkbutik, en 
resebyrå och en frisör, säger Hampus Trellid.

På en parkeringsplats längre bort längs prome
nadstråket genom området arbetar grävmaskiner 
innanför avspärrningar. Här har en grupp tjejer 
i Rosengård varit med och utformat en liten scen 
med belysning som ungdomarna själva kan tända 
med en app i sina mobiler.

 – På många håll i Rosengård pågår olika projekt 
och överallt har de som bor här varit delaktiga, 
säger Hampus.

Många bostäder har också renoverats och fler 
är på gång. Malmö kommunala bostäder, MKB, 
övertog 2006 sex fastigheter med 300 lägenheter i 
det mest beryktade området Herrgården där husen 
möglade och kackerlackorna härjade fritt. MBK 
pumpade in 47 miljoner kronor, engagerade de 
boende i projektet och har förvandlat området till 
ett av de finaste i hela Rosengård.    

I samHÄLLsdebatten om miljonprogrammen hörs 
många olika röster. Energifrågan har hög prioritet 
och där har regeringen satt upp ett ambitiöst mål. 

jämfört med 1995 ska energianvändandet i den 
svenska bostadssektorn minska med 20 procent 
till år 2020 och med 50 procent år 2050. Om 
det ska lyckas kommer det inte att räcka med att 
storstäderna satsar på några ekostadsdelar som 
Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden i 
Stockholm. Den stora utmaningen handlar om att 
energieffektivisera miljonprogramsområdena. 

Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, 
är bransch och intresseorganisationen för cirka 

drömhusen slukar energi 
När miljonprogrammen byggdes pratade ingen om energieffektivisering. 
Frågan hamnade i fokus först under 90-talet och Hammarby Sjöstad 
blev en förebild. Nu avslöjas sprickor i de fina fasaderna.    

N
är Hammarby Sjöstad bör-
jade byggas var kommunens 
ambition att fastigheterna i 
genomsnitt skulle använda 
60 kilowattimmar per 
kvadratmeter för värme och 
hushållsel. Byggföretagen 

protesterade och målsättningen reviderades 
till 100 kilowattimmar per kvadratmeter.

Nu har flera granskningar av energi-
åtgången i husen visat att tillförseln är högre. 
En rapport från KTH som kom för fyra år 
sedan visade att lägenheterna i genomsnitt 
använde någonstans mellan 142 och 165 
kilowattimmar per kvadratmeter. Det är inte 
bara betydligt högre än målet, det är också 
högre än den svenska byggnormen som i dag 
är 95 kilowattimmar per kvadratmeter vid 
nyproduktion i Stockholm.

Arkitekten och passivhusexperten Hans 
Eek var med i Stockholms stads energi-
kritikergrupp som diskuterade målen när 
området projekterades. 

– Redan på 80-talet hade man byggt 
flerbostadshus i Karlstad som inte använde 
mer än 54 kilowattimmar per kvadratmeter 
inklusive hushållsel. Målsättningen med 
60 kilowattimmar per kvadratmeter utan 
hushållsel var helt realistisk. Med facit i hand 
blev design viktigare än energibesparingar i 
det här projektet. De stora fönsterpartierna 
är ett av de största problemen, säger han.

Nyligen fick energikonsulten Willy 
ociansson uppdraget att undersöka tre 
fastigheter för att hitta förklaringar till den 
höga energiåtgången. Han säger att det 
handlar om tre områden: designfel, byggfel 
och dåligt underhåll.

– Ett exempel är entréerna med 
aluminium partier, stora englasfönster med 
en enorm radiator alldeles intill. Husen sak-
nar också värmeåtervinning av den luft som 
sugs ut ur byggnaderna. Den lösningen finns 
konstigt nog i garagen där luften är mycket 
svalare, säger han. 

Willy oscarsson har också hittat elslingor 
för snösmältning under gångvägarna i områ-
det och slarv bland annat med isoleringen. 
Han tycker också att uppvärmningen rimmar 
illa med hållbarhetsprofilen. 

– Fortums fjärrvärmenät levererar värmen. 
Den kommer till viss del från biobränsle 
men även från kol. Jag tror inte miljödelega-
tionerna som guidats runt där får höra att 
Hammarbys sjöstad värms med kol.

Willy ociansson tycker att det är pinsamt 
med de stora displayerna på husen längs 
Hammarby allé som visar hur mycket energi 
som solcellerna på taket genererar. 

– Det kanske är dags att visa hur mycket 
energi husen använder, säger han. 

Nu vill Sjöstadens bostadsrättsföreningar 
genomföra en rad åtgärder för att sänka 
energianvändningen.

karIn vIrgIn
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300 allmännyttiga bostadsföretag som finns över 
hela Sverige. Stefan Björling som arbetar med 
fastighets teknik på Sabo tror att målsättningen till 
2020 är realistisk men en halvering till 2050 känns 
mer tveksam.

– Det beror inte på att det saknas tekniska lös
ningar eller kunskap om hur vi ska göra. Proble
met är finansieringen, och det är ett riktigt stort 
problem.

Han har sett att det går att göra stora energi
besparingar genom att justera och optimera värme 
och ventilationssystemen i fastigheterna och trycket 
på att spara energi har tvingat fastighetsägarna att 
leta efter energitjuvar. 

– Jag känner till hus där värmeslingor var 
ingjutna i trapporna utomhus, men de låg så djupt 
att de aldrig hade någon effekt på avsmältningen. 
I årtionden var värmeslingorna påslagna utan att 
någon ens visste att de fanns. 

Rafael Ospino är marknadschef på Chemiclean, 
ett företag som rekonditionerar klimatsystem, till 
exempel rengör och justerar värmeväxlare. Han är 
mycket tveksam till storskaliga renoveringsprojekt 
av fastigheter från 60- och 70-talet.

– Alingsåshem fick Stora Energipriset för reno
veringsarbetet av Brogården. Där fick ägaren ett 
skattefinansierat bidrag och renoveringen av en 
fyrrummare gick på 2,5 miljoner kronor. Det är inte 
rimligt när värdet i bästa fall ligger på en femtedel 
av detta belopp, säger han.

Storskaliga lyxrenoveringar av äldre fastigheter 
som uppmärksammas och belönas med miljöpriser 
gör Rafael Ospino upprörd.

– De här projekten är en stor miljöbelastning och 
det är inte troligt att miljöskulden någonsin kom
mer att återbetalas genom minskad energianvänd
ning. Det är alltså inget annat än ”greenwashing”, 
säger han.

Många renoveringsprojekt handlar i första hand 
inte om att spara energi. Stora fastighetsbolag i 
storstäderna vill gärna göra en total make over. 

– Med en totalrenovering av både fastigheter och 
miljö vill man ge områden en helt ny image. Men 
stora projekt kostar mycket pengar och kan leda 
till rätt kraftiga hyreshöjningar. Det fungerar ofta 
bra om man har hyresgästerna med sig. Men visst 
händer det att ambitionsnivån för området är högre 
än hyresgästernas betalningsförmåga. Då kan 
hyran bli så hög att en del hyresgäster får svårt att 
flytta tillbaka, säger Sophia MattssonLinnala, chef 
ekonomi och finansfrågor på Sabo.

Drygt 75 procent av hyresgästerna i miljon
programmet har låg eller medellåg inkomst. Möj
ligheterna för staten att kunna ge skattefinansierat 

markLyft. På flera platser i Rosengård förändras utemiljön. Vid det lilla torget 
utanför de nya butikerna på Bennets väg jobbar plattläggare. 

soLeL. På hustaken i bostadsrättsföreningen Hållbara Hilda finns det snart 
sammanlagt 500 kvadratmeter solceller. 

HÄstkrafter. Fastighetsbolaget MKB anlitar hästar för att hämta avfallskärl 
och tömma dem i en komprimator i området Örtagård.  
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entrePrenörer. Tolv kvinnor 
har fast jobb på kvinnokollektivet 

Yallatrappan. För de flesta är det 
här första jobbet.  
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stöd till upprustning hindras av EUlagstiftning och 
många menar att det inte heller är en rimlig väg.  

– Mindre insatser betalar sig men det är ofta svårt 
att få energibesparingen att täcka investeringsut
giften vid mer omfattande insatser, säger Sophia 
MattssonLinnala. 

strax norr om Rosengård centrum, på von Lingens 
väg, står en byggnadsställning rest mot en fastighet. 
Här pågår fasadrenoveringar i Malmös näst största 
bostadsrättsförening Hilda med 2 500 boende i 768 
lägenheter i 16 hus. 

På taket på ett hus arbetar installatörer med 
neongula arbetsjackor. De monterar 64 kvadrat
meter solceller på var och ett av de åtta höghusen, 
bygglovet för tre av låghusen dröjer fortfarande. 
När allt är klart kommer den sammanlagda ytan av 
solceller att vara knappt 500 kvadratmeter.

Elen från solen ska sommartid användas för att 
driva fläktarna som pumpar in förvärmd friskluft i 
lägenheterna. Totalt beräknas solenergin ge fören
ingen ett tillskott på 50 000 kWh per år. 

Hilda som numera kallas Hållbara Hilda har fått 
stor uppmärksamhet för renoveringsarbetet som 
snart är klart.  

Projektet började med ett akut stambyte 2006. 
Sedan investerade föreningen i ett ventilations
system med värmeåtervinning och nya radiatorer. 
Medlemmarna fick mersmak på hållbara lösningar 

och snart föddes visionen om Hållbara Hilda. 
Under ett par år har ett intensivt arbete pågått 

i alla hus och snart är det mesta på plats. Varje 
lägenhet har fått individuell mätning av el och vat
ten. Det är förberett med ett extra avloppsrör till 
avfallskvarnar för matavfall i alla kök och ett extra 
rör är draget för att kunna spola toaletterna med 
regnvatten som samlas på taken och lagras i tankar.

– Regnvattentankarna ska grävas ner i marken 
nu i sommar. Tyvärr finns det än så länge inte något 
bolag som kan samla in matavfallet för rötning 
till biogas men det hoppas vi på i framtiden, säger 
Nancy Mashoun, bostadsrättsföreningens ordfö
rande.       

I varje trapphus finns en digital informationstavla 
där man kan se hur mycket el som solcellerna på 
taket ger och hur stor förbrukningen av el och värme 
är i huset. Där kan man också boka tid i tvättstugan 
eller någon av de 20 elcyklar som föreningen köpt in.

I trapphuset i ett av låghusen möter jag Vinnie 
Elmazovski, en av omkring tio i föreningen som har 
nappat på uppdraget att vara klimatcoach. 

– Vi har fått utbildning av kommunen och sedan 
bjudit in våra grannar till möten där vi ger dem tips 
om hur de kan spara energi genom att tänka på små
saker och förändra sina vanor. Det handlar om vad 
vi köper och äter, hur vi tvättar och reser till jobbet. 
Vi får många frågor om källsorteringen, i början kan 
det vara svårt att veta hur man ska sortera.

engagerad. Nancy 
Mashoun, ordförande i 

bostadsrättsföreningen 
Hållbara Hilda säger 

att intresset för 
hållbarhet är stort. 

Målet är att sänka el- och 
värmeförbrukningen 

med 30 procent.  
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Vinnie håller på att dela ut lappar för att få igång 
jogginggruppen igen. I höstas sprang en grupp 
grannar två gånger i veckan men nu har det legat på 
is under vintern.

– Får man lite kondition blir det lättare att lämna 
bilen och ta cykeln till jobbet, säger hon.     

Vinnie har bott i rosengård i över 20 år och i 
bostadsrättsföreningen Hilda sedan 2002. 

– Jag har alltid trivts här och har aldrig funderat 
på att flytta. Den bild av Rosengård som man ser i 
kvällstidningarna känner vi som bor här inte igen, 
säger hon och vinkar innan porten slår igen.

Hållbara Hildas investeringar har finansierats 
med 200 miljoner kronor i banklån och bidrag på 
knappt etthundra miljoner kronor från EU och från 
Delegationen för hållbara städer. 

Hyrorna har höjts i två omgångar med tio procent 
per gång, men från och med i maj sänks de med fem 
procent när den individuella vattenmätningen är i 
drift. Den som förbrukar mer än genomsnittet får 
betala extra.

Det nya värme och ventilationssystemet har 

hittills minskat el och värmeförbrukningen med 
23 procent. Fortfarande återstår en del justerings-
arbete och när var och en får koll på sin egen vatten
förbrukning räknar man med att besparingarna 
landar på 30 procent. Även i tvättstugorna och i 
garagen där man kan tvätta sin bil debiteras var och 
en för vattnet.  

– Vi har visat att det går att ställa om ett slitet 
bostadsområde från 70-talet till ett energisnålt 
hållbart boende. Här finns ett stort engagemang för 
miljö och hållbarhet och många vill göra ännu mer 
i framtiden, säger Nancy Mashoun, när vi genar 
över en av gårdarna där arbetet med ett stort grön
saksland pågår. Snart är de första fröna i jorden.

Mörkret sänker sig över Rosengård och från 
Zlatan Court hörs skratt från några ungdomar 
som spelar fotboll på den upplysta planen. När jag 
passerar gångtunneln under Annelundsbron möter 
jag Zlatans leende igen. De vita tänderna lyser i 
mörkret. Det Rosengård som han växte upp i är 
långsamt på väg att ömsa skinn och bli en hållbar 
stadsdel i Malmö. 

miljonprogrammen 
kan ge jobb 
Upprustningen av miljonprogrammen kan bli ett gigantiskt arbets-
marknadsprojekt som skapar tiotusentals nya jobb i samhällets mest 
utsatta områden. Carl Mossfeldt vill att kostnaderna för arbetslöshet  
och utanförskap finansierar miljonprogrammens make over.  

M 
ånga kommuner i 
Sverige brottas med 
samma problem. 
Fastigheterna i 
miljonprogramsområ-
dena behöver rustas 
upp och det finns inga 

pengar. Arbetslösheten i de här områdena är 
ofta högre än i övriga delar av kommunen. I 
Rosengård i Malmö har till exempel bara 36 
procent av invånarna mellan 20 och 64 år ett 
arbete. 

I storstäder med bostadsbrist kan hyres-
höjningar i samband med renoveringar leda 

till att grupper med svag ekonomi tvingas 
flytta och andra med högre inkomster flyttar 
in. Det kan höja områdets sociala status men 
löser inte kommunens 
ekonomiska problem.  

På mindre orter, eller 
som politiker och utredare 
ofta säger, svagare mark-
nader, är fastighetsreno-
veringar som finansieras 
av stora hyreshöjningar 
orealistiska.

– Vi riskerar att stå med 
tusentals ny renoverade 

tomma lägenheter och lika många bostads-
lösa som helt enkelt inte har råd att bo kvar, 
säger carl Mossfeldt, tidigare vd för Tällberg 
Foundation och nu frilansande forskare och 
opinionsbildare.  

carl Mossfeldt ägnar sedan ett par år 
mycket tid åt den stora knäckfrågan – finans-
ieringen av upprustningen av miljon-
programmen. och han har en idé, eller 
snarare en vision, som han brinner för, men 
den kräver ett intensivt samarbete mellan 
stat, kommun och näringsliv på ett sätt som 
aldrig tidigare har skett i Sverige.

– om de som står utanför arbetsmark naden 
blir en resurs i renoveringsprojekten kan vi 

omfördela utgifterna, 
säger carl entusiastiskt 
och börjar rita boxar och 
pilar på ett papper.

Flera olika beräkningar 
visar att en total ombygg-
nation där lägenheterna 
renoveras och fastighe-
terna blir mer energisnåla 
kostar omkring en miljon 
kronor per lägenhet. 

Carl Mossfeldt
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omkring hälften av kostnaden är material 
och hälften är arbete.

I de flesta miljonprogramsområden är 
arbetslösheten högre än i andra områden 
och den årliga kostnaden för utanförskap – 
arbetslöshetsersättning, socialbidrag och 
sjukförsäkring – är hög. 

– Jag är inte naiv och jag tror inte att alla 
människor som inte arbetar i dag skulle 
kunna göra det, men om vi börjar se män-
niskor som är friska och arbetsföra som en 
resurs har vi kommit in på rätt spår, säger 
carl Mossfeldt.

om kommuner ställer krav vid upphand-
lingen att det byggbolag som får uppdraget 
åtar sig att bereda jobb för ett antal arbets-
lösa kommuninvånare sjunker kostnaderna. 
carl Mossfeldt tror inte att byggbolagen har 
något intresse av eller kompetens för att bli 
bemanningsföretag, men han menar att de 
skulle kunna teckna avtal med jobblotsar. 
Byggbolagen ansvarar för byggandet och 
jobblotsarna för att arbetslösa kommun-

invånare får ett arbete inom byggprojektet. 
Kanske krävs det kortare utbildning för vissa 
uppdrag.

carl Mossfeldt menar att den här modellen 
kan skapa tiotusentals nya jobb i många av 
samhållet mest utsatta områden. ombygg-
naden av miljonprogrammen kan bli en inte-
grationsmotor som lyfter samhällets mest 
utsatta grupper och ger oss hundratusentals 
energieffektiva bostäder.

I Hovsjö i Södertälje har liknande idéer 
faktiskt testats i verkligheten. 2007 bildades 
fastighetsbolaget Telge Hovsjö. Uppdraget 
handlade inte bara om att förvalta fastigheter 
med 1 800 lägenheter utan också om socialt 
arbete. Bolaget har startat ett gym, tagit över 
driften av fritidsgården, driver byggutbild-
ning och ordnar sommarjobb åt ungdomar 
som upprustar miljön i området. 

Hovsjösatsningen har nyligen utvärderats 
av nationalekonomen Ingvar Nilsson och be-
teendevetaren Eva Lundmark och initiativet 
får mycket beröm. Ingvar Nilsson som räknat 

på kostnader för utanförskap ser stora ekono-
miska samhällsvinster.  

Ett av initiativen, byggutbildningen 
Hovsjöbyggarna, har gett 20 personer som 
tidigare var arbetslösa en utbildning och nio 
av dem har jobbat med att renovera lägen-
heterna i området. Ingvar Nilsson har beräk-
nat samhällskostnaderna om inget gjordes 
för de 20 personer som gick utbildningen. 
Hans beräkningar bygger på ett antagande 
att de här personerna skulle stå utanför 
arbetsmarknaden de kommande 15 åren. 
Kostnaderna för detta scenario slutar på om-
kring 175 miljoner kronor. Den största delen 
utgörs av produktionsförluster på nästan 90 
miljoner kronor. De kommunala kostnaderna 
uppgår till cirka 17 miljoner kronor.

Den totala vinsten som samhället har 
uppnått genom att få nio arbetslösa i Hovsjö i 
arbete är 72 miljoner kronor. Hälften är produk-
tionsvärdet av att de här personerna arbetar. 
Stora vinnare är också Södertälje kommun och 
Försäkringskassan. karIn vIrgIn
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Nio av de 15 som gick 
Hovsjöbyggarnas utbildning 
fick jobb. Om 15 år kommer 
insatsen ha sparat samhället 
över 70 miljoner kronor.  
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Kina har fler 

konsumenter 

än USA och EU 

tillsammans.*

Det kan du dra 

nytta av i din 

PPM-portfölj.

Sedan PPM lanserades för 13 år sedan har världen förändrats och nya drivkrafter 
har påverkan på pensionen. Fidelity Funds – China Consumer Fund investerar 
i den ökande konsumtionen i Kina. Detta är en av de möjligheter du som sparare 
kan dra nytta av för att skapa tillväxt i din PPM-portfölj. Titta närmare på den, eller 
våra 12 andra PPM-fonder. De erbjuder ett brett spektrum av investerings- 
möjligheter, med olika inriktning och risknivåer. Alla är bra anledningar att se 
över sitt PPM-sparande. 
 
Ta det första steget för att påverka din pension på fidelity.se/ppm

Historisk avkastning är inte någon tillförlitlig indikator för framtida resultat. Investering-
arnas värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka, och det kan 
hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. Investeringar på små 
och nya marknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader.

* Källa: Bloomberg per den 31 december 2011.

Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar något investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document) och informationsbroschyren, vilka kan erhållas kostnadsfritt 
tillsammans med den senaste årsredovisningen och de senaste halvårsrapporterna från våra distributörer, vårt europeiska servicecenter i Luxemburg samt från din rådgivare eller bank. I vissa länder, och för vissa investeringstyper, är transaktionskostnaderna 
högre och likviditeten lägre än på annat håll. Det kan även finnas begränsade möjligheter att hitta alternativa vägar att hantera betalningsflöden, framför allt där investeringsfokus utgörs av små och medelstora företag. För fonder som är specialiserade 
på sådana länder och investeringstyper kan transaktioner, framför allt mer omfattande sådana, få större inverkan på kostnaderna för att driva fonden än motsvarande transaktioner i större fonder. Presumtiva investerare bör hålla detta i åtanke när de gör 
sina fondval. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där 
inget sådant godkännande krävs. Med Fidelity/Fidelity Worldwide Investment avses FIL Limited och dess dotterbolag. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter 
och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment och F -logotypen är varumärken som tillhör FIL Limited. Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A. (registrerat i Luxemburg) , reglerat 
i Luxemburg av CSSF. (Commission de Surveillance du Secteur Financier) . CL1302901/0613
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guiden
utbildning  
är a och o
Parul Sharma, hållbarhets-
expert, tycker att många företag 
fokuserar mer på att berätta 
utåt vad man gör i stället för att 
utbilda sina anställda. Sidan 82

Färre ska 
flyga i jobbet
På två år ska landstinget i 
Västernorrland lyckas halv-
era koldioxidutsläppen från 
tjänsteresor. Flygresor straffas 
sedan årsskiftet med en intern 
”miljöskatt” på 30 procent. 
Sidan 88
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Bankens 
gröna filter
Anna Nilsson på Swedbank 
Robur granskar vilka bolag 
som platsar i bankens hållbara 
fonder. Hon berättar varför olje-
bolag kan ingå i en hållbar fond 
och hur granskarna resonerar 
om företag som har verksamhet i 
diktaturer.  Sidan 86 

En renodlad ingenjörskarriär kan vara aldrig 
så spännande, men den ger knappast den bästa 
utdelningen lönemässigt. Konstruktörer och 
andra experter halkar konsekvent efter. Sidan 90

Bolag gör 
läxan
Allt fler bolag över hela världen 
gör en hållbarhetsredovisning. 
Bland de etthundra största 
bolagen i Sverige hållbarhets-
redovisar 72 procent. Det place-
rar Sverige på trettondeplatsen 
på världslistan. Sidan  89

Att göra rätt är svårt 
Globala företag vill till varje pris undvika anklagelser om 
miljöförstöring, slavlöner eller korruption. Hållbarhet har 
blivit ett honnörsord men det krävs hårt arbete, kunskap och 
tålamod för att få kontroll och undvika riskerna.  

dörren för  
klimatmålen  
håller på att 

stängas.” 

Martina Krüger, 
 energi- och klimat- 

expert på greenpeace.

T E M A : H Å L L B A R A  F Ö R E TA G

F
o

T
o

: 
R

o
B

E
R

T
o

 S
c

H
M

ID
T

/c
o

R
B

IS

Kina har fler 

konsumenter 

än USA och EU 

tillsammans.*

Det kan du dra 

nytta av i din 

PPM-portfölj.

Sedan PPM lanserades för 13 år sedan har världen förändrats och nya drivkrafter 
har påverkan på pensionen. Fidelity Funds – China Consumer Fund investerar 
i den ökande konsumtionen i Kina. Detta är en av de möjligheter du som sparare 
kan dra nytta av för att skapa tillväxt i din PPM-portfölj. Titta närmare på den, eller 
våra 12 andra PPM-fonder. De erbjuder ett brett spektrum av investerings- 
möjligheter, med olika inriktning och risknivåer. Alla är bra anledningar att se 
över sitt PPM-sparande. 
 
Ta det första steget för att påverka din pension på fidelity.se/ppm

Historisk avkastning är inte någon tillförlitlig indikator för framtida resultat. Investering-
arnas värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka, och det kan 
hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. Investeringar på små 
och nya marknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader.

* Källa: Bloomberg per den 31 december 2011.

Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar något investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document) och informationsbroschyren, vilka kan erhållas kostnadsfritt 
tillsammans med den senaste årsredovisningen och de senaste halvårsrapporterna från våra distributörer, vårt europeiska servicecenter i Luxemburg samt från din rådgivare eller bank. I vissa länder, och för vissa investeringstyper, är transaktionskostnaderna 
högre och likviditeten lägre än på annat håll. Det kan även finnas begränsade möjligheter att hitta alternativa vägar att hantera betalningsflöden, framför allt där investeringsfokus utgörs av små och medelstora företag. För fonder som är specialiserade 
på sådana länder och investeringstyper kan transaktioner, framför allt mer omfattande sådana, få större inverkan på kostnaderna för att driva fonden än motsvarande transaktioner i större fonder. Presumtiva investerare bör hålla detta i åtanke när de gör 
sina fondval. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där 
inget sådant godkännande krävs. Med Fidelity/Fidelity Worldwide Investment avses FIL Limited och dess dotterbolag. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter 
och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment och F -logotypen är varumärken som tillhör FIL Limited. Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A. (registrerat i Luxemburg) , reglerat 
i Luxemburg av CSSF. (Commission de Surveillance du Secteur Financier) . CL1302901/0613



Vill du vara med och utveckla

morgondagens Sandvik?

För dig som ingenjör finns enorma möjligheter att utvecklas på Sandvik. Nya produkter och 
tillverkningsprocesser är grunden i vår tillväxt och vi har idag runt 5 500 aktiva patent. Att  
arbeta på Sandvik är intressant, inspirerande och utmanande, men framförallt roligt! Genom eget 
ansvar och innovativa lösningar vill vi överträffa alla förväntningar - såväl våra kunders som 
våra egna. Om du ger oss ditt engagemang, kan vi ge dig en värld av möjligheter och en framtid 
som innehåller mer än du anar.

Hos oss är karriärvägarna lika många som produkterna och vi har nyligen rekryterat bl.a. 
brandingenjörer, elkonstruktörer, produktutvecklingsingenjörer och produktionsingenjörer.  
För att bara nämna några. Just nu har vi nästan 200 lediga jobb globalt på Sandvik och fler  
spännande tjänster är på väg in.

Läs mer om våra lediga jobb och karriärmöjligheter på www.sandvik.se/karriar. Bli även en del av vårt 
nätverk på LinkedIn och Facebook för att hålla dig uppdaterad om vad som händer hos oss!

facebook.se/sandvik.karriar

Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda om-
råden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, 
speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2012 omkring 49 000 medarbetare, 
representation i 130 länder och en omsättning på cirka 99 000 MSEK.



Vissa ser hållbarhet som ett lyxproblem. lyx är att ge 
livet lite extra guldkant, men hållbarhet handlar om att 
grundläggande samhällsfundament och miljömässiga 
hörnstenar ska finnas kvar även i morgon.

Hållbarhet handlar  
om framtiden

HÅLLBARA FÖRETAG guiden

Postadress:  
Box 1419, 111 84 Stockholm 

Besöksadress:  
Malmskillnadsgatan 48 

Kansliets växel 
tel: 08–613 80 00 

RÅDGIVNINGEN
tel: 08–613 80 01 
E-post:  
konsultera@sverigesingenjorer.se

MEDLEMSSERVICE 
Telefon: 08–613 80 02 
E-post: medlemsregister@ 
sveriges ingenjorer.se

Telefontid för samtliga:  
Mån-tors 08.30–16.30.  
Fred 8.30–16.00.  
Lunchstängt 11.30–12.30.

Fax: 08–7967102 

E-post: : fornamn.efternamn@ 
sverigesingenjorer.se  
eller info@sverigesingenjorer.se 

Hemsida: www.sverigesingenjorer.se

YRKESETISK RÅDGIVNING: 
Telefon: 08–613 82 05  
(Johan Sittenfeld) tfntid 9.00–11.00

Förbundsdirektör:  
Richard Malmborg
Förbundssekreterare:  
Anders Tihkan 
Kommunikationschef:  
Jenny Sjöberg 
Förbundsstyrelsens ordförande:  
Ulf Bengtsson 
Förste vice ordförande:  
Ulrika Lindstrand
Andre vice ordförande:  
Måns Östring 
Ledamöter: Mikael Andersson,  
Ninna Aronsson, Johan Billman, 
Göran E ngström, Ulf Grönberg,  
Lena Hellberg, Johan Ingberg,  
Patrik Kärräng, Lisa Lorentzon,  
Tibor Muhi, Joachim Pettersson,  
carl Johan Sandelin 
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InJektIon. Per Frankelius berättar hur man 
får fart på sitt företag. citykonferensen. 
Stockholm. Anmälan till Sveriges Ingenjörer.

demokratI. Sista dagen för Sveriges Ingenjö-
rers studerandemedlemmar att välja sina före-
trädare i förbundet. www.sverigesingenjorer.se

AGENDAN

6/610/5 

6/5 teknIkskoJ. Teknikdagarna i Kungsträdgår-
den i Stockholm med bland annat draksagor, 
teknikkollo och Future city.

14-16/5 guLdgruva. Seminarium för chefer om  
hur den förmånsbestämda pensionen i  
ITP-planen fungerar. Göteborg. Anmälan  
till Sveriges Ingenjörer.   

H ållbarhet är ingen lyx, 
det är en förutsättning 
för ett konkurrenskraf-

tigt och livaktigt samhälle på 
både lång och även på ganska 
kort sikt.

är det hållbart att skänka 
pengar till skogsplanteringar 
eller människorättsorgani-
sationer utan att man i det 
egna företaget bemödar sig 
om att förbättra arbetsvillkor, 
minimera den egna miljöpå-
verkan och tänka på lönsam-
heten något längre än till nästa 
kvartalsrapport?

Jag har inte den självsäker-
het som skulle krävas för ett 
rättframt JA, eller NEJ, men 
viktigare är att jag inte tror att 
frågan låter sig besvaras så 
enkelt heller.

Ganska länge såg jag 
själv på cSR som något ett 
företag lägger pengar på för att 
förbättra sitt eget varumärke.  
Eller kanske lite som att köpa 
ett avlatsbrev, summa x mot 
syndernas förlåtelse.

Samtidigt är frågan värd 
mer nyansering än så. Visst är 
det bra att klimatkompensera 
och värna arbetsförhållanden 
och mänskliga rättigheter, men 
jag menar att hållbarheten 
måste finnas både i det man 
gör utåt och vem man är som 
företag, myndighet eller annan 
institution.

Som fackförbund är Sveriges 
Ingenjörer en integrerad del av 
arbetet med social hållbarhet. 
Vår främsta uppgift är att våra 
medlemmar ska omfattas av 
bra villkor på sina arbetsplat-
ser. Trygghet, rimliga löner 
och ett flertal försäkringar. 
Som en av arbetsmark-
nadens parter är vi högst 
relevanta även när det 
kommer till ekonomisk 
hållbarhet. Ett livaktigt 
och konkurrenskraftigt 
näringsliv är en grund-
förutsättning för vårt 
samhälle. 

Miljöaspekten känns 
som den tuffaste nöten 

att knäcka. Ingenjörer har upp-
funnit och utvecklar enormt 
mycket av det som orsakar 
miljöproblem. Samtidigt är 
det ingenjörerna som står för 
tekniken som löser miljöutma-
ningarna.

 
rIcHard maLmborg

förbundsdirektör

i n g e n j ö r e n  2  •  2 0 1 3  81



82   i n g e n j ö r e n  2  •  2 0 1 3

 

S
andviks 
förre vd Lars 
Pettersson 
fick en hel del 
uppmärksam-
het 2002 när 
han berättade 

att det var lika viktigt för bola-
get att sätta miljö- och sociala 
mål som att sätta finansiella 
mål. Det här var starten på ett 
ambitiöst arbete med hållbar-
hetsfrågor på Sandvik som fick 
namnet Fair Play.

Målsättningen var hög och 
en lång rad insatser startade. 
Det handlade om utbildning 
av alla anställda, cheferna gick 
först, riskhantering och kontroll 
av leverantörer fick ännu större 
fokus. Miljö- och arbetsmiljö-
ledningssystem implementera-
des successivt på alla fabriker i 
världen med målet att certifiera 
all verksamhet.

Några månader senare, 
den 18 februari 2002, sände 
Sveriges Television ett avsnitt 
av Uppdrag granskning 

som visade hur gruvbolag i 
Ghana påstods ha dödat och 
misshandlat människor som 
protesterat mot hur bolaget 
tagit mark från lokalbefolk-
ningen och hur gruvan förgiftat 
grundvattenet med cyanid som 
användes vid guldutvinningen.    

Flera svenska bolag, bland 
annat Sandvik och Atlas copco, 
hade affärer med gruvbolaget. 
Avslöjandet dominerade ny-
hetsrapporteringen, bolagens 
styrelser och ledningsgrupper 
pressades hårt av media och 
de svenska bolagen anmäldes 
för brott mot oEcD:s riktlinjer 
för multinationella företag men 
friades så småningom efter 
granskning.  

Bo Berglund, som arbetar 
med hållbarhetsfrågor på 
Sandvik, säger att inslaget var 
väldigt vinklat och innehöll en 
rad lögner och påståenden som 
inte stämde.

– Det klart att vi blev upp-
rörda över inslaget men det 
lärde oss samtidigt att vi måste 

arbeta ännu mer noggrant med 
vår riskhantering. Vi måste 
vara medvetna om att företag 
som köper vår utrustning kan 
vara oseriösa, säger han.  

Samtidigt påpekar Bo 
Berglund svårigheterna att 
göra affärer med 
gruvindustrin. 

– Gruvor innebär 
alltid en miljö-
påverkan. Människor 
måste flytta, det sker 
ju även i Kiruna, och 
det är oundvikligt. 
Vi kan ställa krav 
på de bolag som vi 
köper råvaror ifrån, och det gör 
vi, men det är svårare att ställa 
krav på våra kunder. Därför gör 
vi en noggrann riskbedömning 
för att undvika att kopplas till 
verksamheter som strider mot 
våra principer, säger han.

Sandvik har två verksamhets-
områden inom gruv industrin, 
båda globala, men som innebär 
olika utmaningar inom hållbar-
hetsområdet. För tillverkning av 
olika typer av lege ringar köper 
Sandvik rå varor, bland annat 
från gruv industrin i olika delar 
av världen. Dessutom tillverkar 
bolaget maskiner som man 
säljer till gruvbolag över hela 
världen. 

Sandvik har fått en hel del 
positiv uppmärksamhet för sitt 

arbete med hållbarhetsfrågor 
och arbetet med riskbedöm-
ning, interna kontroller och 
uppföljningen har fått mer 
resurser. 

Bolagsstyrelsen antog 2004 
en uppförandekod som är grun-

den för arbetet. I 
dag finns det miljö- 
och arbetsmiljöled-
ningssystem i drift 
på näst intill alla 
drygt 140 fabriker. 
Det finns ett globalt 
system för rappor-
tering och krav på 
att åtgärda brister 

och att hela tiden jobba med 
förbättringar.

Leverantörerna granskas 
noga och uppförandekoden 
ställer krav på arbetsvillkoren 
för deras anställda, att tillverk-
ningen inte skadar miljön och 
att verksamheten bedrivs på ett 
etiskt sätt. Sedan 2008 finns 
det också en grupp med sex hel-
tidsanställda på Sandvik som 
arbetar med hållbarhetsrevi-
sioner av högriskleverantörer.

De kontrollerar bland annat 
att leverantörerna lever upp 
till kraven i uppförandekoden. 
De som bedöms vara särskilt 
riskfyllda granskas var tredje 
år. Det är främst bolag i Kina 
och Indien som bedöms som 
högriskleverantörer. Därför är 

Kan vi lita på företagen?

guiden HÅLLBARA FÖRETAG

Sandvik och SkF är två storföretag som har insett att hållbar-
hetsfrågor inte bara handlar om att berätta för andra vad man 
har åstadkommit. Företag som vill påverka och förbättra män-
niskors villkor måste ställa krav.

”För att jag ska känna mig säker på att 
företaget står för sina uppförandekoder, 
krävs det kompe tens och ödmjukhet 
men framför allt intern kommunikation 
om hur arbetet ska göras”

bo berglund
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också två av revisorerna place-
rade i Kina och två i Indien. 

– Vi har valt bort leveran-
törer och även avslutat våra 
affärer när de inte har kunnat 
visa att de lever upp till våra 
krav, säger Bo Berglund. 

Riskbedömningen är en av de 
svåraste utmaningarna i arbetet 
med hållbarhetsfrågor menar 
han. Viss mineral bryts enbart 
i länder och av bolag som inte 
prioriterar sociala frågor och 
miljöpåverkan. Sandvik är 
beroende av mineralerna för sin 
tillverkning och hamnar på så 
vis i ett dilemma.

– Vi ställer krav, påpekar 
brister och på de flesta håll ser 
vi att det sker förbättringar. 
Då känner vi att vi faktiskt kan 
påverka förhållandena i rätt 
riktning, säger han.

Svenska företag hanterar 
frågor om socialt ansvar och 
miljöpåverkan, ofta benämnt 
cSR (corporate Social 
Responsibility) på olika sätt. 
Några har en hållbarhetschef 
men hos många företag ligger 
cSR-frågorna hos kommunika-
tionschefen. 

Sandvik har fram till i dag inte 
haft någon hållbarhetschef men 
arbetar just nu med rekryte-
ringen av en person som ska an-
svara för arbetet inom området 
både internt och externt. 

Parul Sharma är jurist och 
har arbetat med hållbarhets-
frågor både på EU-nivå och 
i en rad svenska storföretag. 
Hon är generellt kritisk mot de 
bolag som inte ger frågorna en 
sådan betydelse att de har en 
hållbarhetsansvarig.

– Det är förkastligt att lägga 
det ansvaret på en kommunika-
tionschef. Alla som kommer i 
kontakt med företag som har 
valt den lösningen tycker jag 
ska fundera över varför det ser 
ut så. Skattefrågorna ligger ju 
knappast på kommunikations-
chefen bord, säger hon.

Parul tycker att många 
företag lägger fokus i arbetet 
på att berätta utåt vad man 
gör i stället för att utbilda sina 
anställda. Hon menar att det 
krävs ett stort engagemang från 
styrelsen, resurser, hårt arbete 
och kompetens för att göra 
ett bra cSR-arbete eftersom 
frågorna är så komplexa.

Hon lyfter fram Burma som 
ett aktuellt exempel. 

– Jag blir galen varje gång 
jag hör ett nytt företag försvara 

sina planer att starta verksam-
het där. Alla säger samma sak: 
att det kan bli bättre om vi 
är där, vi har möjligheten att 
påverka förhållandena i landet. 
Det där är ett typiskt uttalande 
från en kommunikationsavdel-
ning. Ingen expert på cSR-
frågor skulle säga så.

om västvärldens investering-
ar i Kina säger Parul att det är så 
tragiskt att hon får ont i magen.

– Man försöker ju normali-
sera världens största diktatur, 
säger hon upprört.

Men är det inte möjligt att 
bedriva verksamhet i Kina, till 
exempel starta en fabrik där? 
Ska vi vända Kina ryggen så 
länge de inte lever upp till våra 
krav på mänskliga rättigheter?

– Nej, det behöver vi inte 
göra. Men för att bli trovärdiga, 

HÅLLBARA FÖRETAG guiden

guLdJakt. En gruvarbetare kör tåg genom Ashanti-gruvan nordväst om Ghanas huvudstad Accra. 
Både Sandvik och Atlas Copco har levererat utvinningsutrustning till gruvan.
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för att jag ska känna mig säker 
på att företaget står för sina 
uppförandekoder, krävs det 
kompetens och ödmjukhet men 
framför allt intern kommunika-
tion om hur arbetet ska göras, 
säger hon.

Parul Sharma tycker inte att 
man kan försvara sin närvaro 
med argumentet att man ska-
par sysselsättning. Företagen 
är inte där för att förändra 
samhället, de vill göra affärer. 
Företag som påstår att de vill 
påverka och förbättra männi-
skors villkor måste vara aktiva, 
ställa krav och våga bryta en 
affärsförbindelse om det inte 
sker en förändring.  

Inom corporate Social 
Responsibility ryms flera frågor: 

miljö, arbetsrätt, mänskliga 
rättigheter och antikorruption. 
Parul vill helst se att frågorna 
hanteras av olika experter som 
arbetar tillsammans. Hon menar 
att varje område kräver sär-
skilda kunskaper men att flera 
av frågorna påverkar varandra.

Hon tar upp frågan om 
barnarbete som ett exempel. 
De flesta skulle säkert säga att 
det handlar om ett brott mot 
de mänskliga rättigheterna. 
Barnarbete strider mot FN:s 
konvention om barns rättig-
heter och för det mesta finns 
det även med i den nationella 
lagstiftningen i de länder där vi 
ser problemet. 

– Men jag vet att där det före-
kommer barnarbete finns det 

korruption. Det beror på att de 
myndighetspersoner som gör 
inspektioner på fabrikerna har 
mutats för att inte rapportera 
om de förhållanden som råder.

Det här menar Parul är frågor 
som man lär sig när man arbe-
tar praktiskt i de här länderna. 

Genom oEcD:s riktlinjer och 
FNs konventioner har företagen 
förhållningsregler att luta sig 
mot men Parul Sharma tycker 
inte att det räcker. 

– De här överenskommel-
serna handlar bara om att, 
inte hur. Det står att det är 
förbjudet med barnarbete. 
Men det står inte hur vi ska 
säkerställa att det inte sker, att 
inte kontrollanterna mutas av 
fabrikerna, säger hon.

Några svenska företag har 
gått ett steg längre, använt 
fackförbunden som plattform 
och tecknat globala avtal. 
Det är en bindande överens-
kommelse mellan ett globalt 
branschfack och ett multi-
nationellt företag. Avtalen 
reglerar frågor om mänskliga 
rättigheter och fungerar som 
ett golv för alla arbetsplatser 
och underleverantörer som är 
knutna till koncernen. 

SKF är ett av de bolag som 
tecknat globala avtal men det 
fackliga engagemanget på glo-
bal nivå har funnits ända sedan 
70-talet. Redan 1975 bildades 
ett fackligt världsråd vid SKF 
och det är fortfarande det enda 
inom svensk industri.

guiden HÅLLBARA FÖRETAG

uPPLoPP. Den burmesiska oppositionsledaren Aung San Suu Kyi möttes av protester och slagord 
när hon nyligen uppmanade befolkningen att acceptera en omstridd Kina-stödd gruva. 
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SKF har tillverkning i 22 
länder i världen och i dag är 
18 av dessa representerade i 
det fackliga världsrådet. Varje 
klubb får skicka en delegat för 
varje påbörjat 1000-tal anställ-
da i landet. IF Metall dominerar 
men tjänstemannafacken 
finns också representerade. 
De svenska tjänstemännen 
företräds nu av en representant 
från Unionen. 

SKF:s fackliga världsråd 
träffas under ett tredagarsmöte 
varje år och ett tema sätter 
fokus på en särskild fråga.  
Förra året var mötet i England 
och temat var flexibilitet. 

– Mötena är till för att byta 

erfarenheter och 
hjälpa varandra 
till en gemensam 
lösning trots att 
varje land har 
olika lagar och 
regler att förhålla 
sig till, säger Ken-
neth carlsson, 
ordförande för IF 
Metall i Göteborg 
och för det fack-
liga världsrådet. 

Några punkter 
återkommer 
årligen, bland 
annat rapporterar 
klubb arna vad 
som händer på 
fabrikerna och 
med den fackliga 
verksam heten. Till 
en av mötesdag-
arna kommer all-
tid representanter 
från SKF:s högsta 
ledning och det 
ger delegaterna 

möjlighet att ställa frågor på de 
rapporter som kommit under 
året. De kan också skicka in 
frågor som de vill ha besvarade 
av ledningen.

– Det här är ett otroligt 
viktigt forum för många. 
Ledningen måste motivera 
neddragningar och förklara 
sina prioriteringar.  
Ibland har fack och ledning 
olika uppfattningar men här 
får alla chansen att säga vad de 
tycker, säger Kenneth carlsson.   

Ett konkret resultat av rådets 
arbete är det globala avtal 
med uppförandekod som slöts 
mellan fack och arbetsgivare 
2003. Det fungerar som ett 

grundläggande kollektivavtal 
och reglerar hur SKF behandlar 
sina anställda i hela världen. 

– Vi drev frågan i det världs-
fackliga rådet i sex år innan vi 
fick fram ett avtal, säger Ken-
neth carlsson.

Alla delegater i världsrådet 
har tillgång till en dator och 
vid behov får de möjlighet till 
utbildning i engelska. Mejl-
kontakterna inom rådet är 
viktiga mellan mötena.

– Jag känner ofta till problem 
som uppstår vid fabrikerna 
runtom i världen innan 
koncern ledningen får reda på 
det, säger Kenneth carlsson. 

SKF har precis som Sandvik 
en grupp av interna revisorer 
som besöker koncernens 
anläggningar över hela världen 
och kontrollerar att uppfö-
randekoden följs. Kenneth 
carlsson har också möjlighet 
att be revisorerna 
att ta upp en fråga 
som han, på före-
kommen anledning, 
vill att revisorerna 
granskar.     

Kina är ett av de 
länder som ännu 
inte har delegater 
i SKF:s fackliga 
världsråd beroende 
på att fria fack-
föreningar strider 
mot den kinesiska 
lagstiftningen, men 
sedan 2006 finns 
observatörer från 
Kina med i rådet. 

– På sex av de fa-
briker i Kina som är 
helägda av SKF har 
vi etablerat lokala 

fackklubbar med arbetarna på 
fabriken. De har också tillgång 
till datorer och vi har täta 
mejlkontakter. 

Kenneth carlsson tror att 
facket har en viktig roll i arbetet 
med hållbarhetsfrågor. På varje 
fabrik finns det någon som kan, 
vill och vågar säga ifrån om före-
taget bryter mot uppförande-
koden. Han vet att andra 
stora svenska industriföretag är 
intresserade av IF Metalls fram-
gångar på fabrikerna i Kina.

– Jag upplever att även 
företagsledningen på SKF ser 
fördelarna med välfungerande 
fackklubbar. Det ger koncern-
ledningen ögon på plats som 
rapporterar problem. Facket 
ger de anställda en kanal att 
kunna förbättra villkoren och 
det kan förhindra att missnöjet 
jäser, säger Kenneth carlsson.   

 karIn vIrgIn

R iktlinjer om att företagen ska res-
pektera mänskliga rättigheter och 
sina anställdas rätt att organisera 

sig och förhandla kollektivt. Riktlinjerna 
har förhandlats fram av regeringar, 
fackföreningar och arbetsgivarrepresen-
tanter och i varje land finns en nationell 
kontaktpunkt där man anmäler företag 
som bryter mot riktlinjerna. 

ILo:s kÄrnkonventIoner
ILO:s åtta så kallade kärnkonventioner handlar om 
grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet.

nr 29 om tvångs- eller obligatoriskt arbete 

nr 87 om föreningsfriheten och organisationsrätten 
nr 98 om organisationsrätten och den kollektiva för-
handlingsrätten 
nr 100 om lika lön för män och kvinnor 
nr 105 om avskaffande av tvångsarbete 
nr 111 om diskriminering vid anställning och yrkes-
utövning 

nr 138 om minimiålder för arbete 

nr 182 Förbud mot värsta formerna av barnarbete

OeCds riktlinjer för  
multi nationella företag

JurIsten. Parul Sharma startade nyligen, 
tillsammans med CSR Sweden, The Academy 
for Human Rights in Business. 
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F lera svenska storbanker 
och försäkringsbolag för-
valtar hållbarhets fonder. 

Där platsar bara bolag som 
har höga ambitioner med sitt 
miljöarbete, tar socialt ansvar 
för sin verksamhet och har god 
affärsetik.  

Anna Nilsson är civil-
ingenjör och har arbetat i 
15 år på Swedbank Robur 
med att granska och bedöma 
vilka bolag som förvaltarna av 
bankens hållbarhetfonder får 
investera i. För 15 år sedan var 
hon ensam – i dag leder hon en 
avdelning med fyra medarbe-
tare, alla civilingenjörer med 
olika inriktningar.

– Det krävs en teknisk kom-
petens för att förstå företagens 
verksamhet och kunna bedöma 
hur den påverkar miljön och 
människorna, säger hon. 
Hur går arbetet till med att 
granska och gallra bland 
bolagen?

– Vi gör egna agna analys-
er av Sveriges omkring 200 
största börsnoterade bolag. 
Med hjälp av externa analyser 
bedömer vi dessutom cirka 
2 000 utländska börsnoterade 
bolag. Eftersom det finns olika 
risker att ta hänsyn till i olika 
branscher gör vi analyserna 
branschvis. Först läser vi 
hållbarhets- och årsredovis-
ningarna och andra rapporter. 
Där får vi till exempel reda 
på var anläggningarna finns i 

världen, vilken verksamhet 
som är outsourcad och hur 
leverantörsnätet ser ut.  Sedan 
gör vi en kartläggning över 
riskerna. Vad finns det helt 
enkelt för risker i branschen 
och i de länder där företagen 
är verksamma? Därefter 
granskar vi hur företagen job-
bar med riskerna, alltså deras 
hållbarhetsarbete.  
Pratar ni inte med företa-
gen?

– Jo visst gör vi det. Det 
finns nästan alltid flera frågor 
som vi inte har fått svar på i 
rapport erna och då kontaktar 
vi företagen. Vi pratar med 
alla och träffar minst hälften. 
Ibland handlar det om detalj-
frågor men företag kan också 
missa ett viktigt område. Allt 
står inte heller i rapporterna. 
Finns det kunder man inte 
säljer till? Finns det projekt 
man inte tackar ja till? 
Finns det någon som gran-
skar era bedömningar?

– Vi har ett externt råd 
för hållbarhetsanalys som 
utvärderar vårt arbete och 
vår bedömning. Vi gör en 
branschrapport där vi jämför 
bolagen med varandra och en 
bolagsprofil där vi sammanfat-
tar våra intryck och motiverar 
vårt beslut. Här får bolagen helt 
enkelt rött eller grönt ljus och 
förbättringsförslag. Det externa 
rådet bedömer om motivering-
arna håller. Har vi täckt rätt 

frågor och känner de sig trygga 
med våra beslut?
Hur ofta utvärderar ni bola-
gens hållbarhetsarbete?

– Vi gör nya branschana-
lyser efter 1-2 år. I allmänhet 

behöver man inte göra dem 
oftare för utvecklingen går inte 
så snabbt. Vi kan också välja 
att bara granska ett eller ett 
par bolag. om någon fråga är 
särskilt kritisk väljer vi att träffa 

Många småsparare vill inte investera i företag som skadar miljön eller 
blundar för brott mot mänskliga rättigheter. det här ställer stora krav 
på att fondförvaltarna granskar och gallrar.

Anna stoppar fulbolagen 

guiden HÅLLBARA FÖRETAG
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kontroLL. Anna Nilsson granskar de stora svenska bolagens 
hållbarhetsarbete och besöker också fabriker runt om i världen. 
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bolagen oftare. Vi träffade till 
exempel Telia Sonera varje 
månad under flera år för att 
prata mänskliga rättigheter och 
affärsetik. Då godkände vi dem 
men våren 2012 sålde vi av 
aktierna i hållbarhetsfonderna. 
Vi reser också ut och tittar på 
anläggningar och leverantörer, 
dels för att kontrollera men 
också för att förstå bättre. Våra 
granskningar får inte bli naiva 
skrivbordprodukter. 
Hur mycket bryr sig bolagen 
om de platsar i hållbarhets-
fonderna?

– De bryr sig av flera olika 
skäl. För dem som arbetar 
med hållbarhetsfrågor på 
bolagen är det ett viktigt stöd, 
men det är också viktigt både 
för ledning och för styrelse. 
Hållbarhetscheferna och 
specialisterna uppskattar att få 
feedback på sitt förbättrings-
arbete, bolagsledningarna vill 
ha kvitton på att de tänker rätt 
och att de är bra i förhållande 
till sina konkurrenter. Jag tror 
också att många tycker att det 
är bra att det finns delar av 
finansvärlden som agerar. Vi 
förvaltar ju andras pengar och 
i hållbarhetsfonderna har vi 
fått förtroende att driva på håll-
barhetsfrågorna. Vi har lovat 
att ha ett filter på fonderna och 
dessutom driva på arbetet.
Hur är det möjligt att olje-
bolag ingår i en hållbarhets-
fond?

– Det är något som vi har 
funderat mycket på och vår 
slutsats är att det går. Vi har 
slagit fast vissa principer, till 
exempel nej till oljesand och 
extra hårda krav på bolag med 
djuphavsborrning, licenser i 
Arktis och verksamhet i kritiska 
länder. Det rensar bort otroligt 
många bolag.  
Hur ser ni på bolag som har 
verksamhet i diktaturer? 

– Det är också svårt och där 
har vi bland annat förlitat oss 
på Amnesty som menar att det 
i princip går att göra affärer 
i alla länder, men det ställer 
stora krav på bolaget. De som 
tar socialt ansvar, behandlar 
sina anställda väl och inte 
skadar miljön kan fungera som 
en blåslampa på andra bolag 
på plats. De kan bli förebilder 
som släpper in lite frisk luft i 
näringslivet i en diktatur.  
Har svenska företag blivit 
mer hållbara?

– Ja, det tycker jag. Hållbar-
hetsfrågor har fått en mycket 
större tyngd. För 15 år sedan 
pratade man nästan inte alls 
om mänskliga rättigheter och 
inte heller om affärsetik. Leve-
rantörskontrollerna var ofta 
dåliga. Då handlade hållbarhet 
främst om de vanliga miljöfrå-
gorna som utsläpp i luft och 
vatten och lite om energi-
effektivisering. Klimatfrågan 
pratade man absolut inte om.

karIn vIrgIn
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Se till att pensionen  
gör gott
Om du är noga med i vilka företag du inves-
terar dina sparpengar kanske du också 
vill ha koll på ditt pensionskapital. Men du 
kan inte placera din tjänstepension i en ren 
hållbarhetsfond.

Omkring 1,9 miljoner privatanställda tjänste-
män har tjänstepension, så kallad ITP. Det 
innebär att arbetsgivaren avsätter en del av 

lönen och den anställde får bestämma hur pengarna 
placeras. PTK upphandlar var femte år de bolag som 
de anställda kan välja som förvaltare för tjänste-
pensionen.    

I februari blev det klart vilka 
bolag som får förvalta tjänste-
pensionen från och med den 
första juli och fem år framöver. 
Det är fyra bolag för traditionell 
förvaltning och fem för fondför-
valtning. Kraven vid upphand-
lingen har varit låga avgifter och 
hög historisk avkastning.

– Social och miljömässig hållbarhet har inte varit 
tydligt uttalade kriterier under den här upphandlingen, 
men förhoppningsvis finns det med nästa gång, säger 
Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK som deltagit i 
förhandlingarna. 

Han påpekar dock att PTK:s styrelse, trots att man 
inte formulerat särskilda krav inför upphandlingen, 
ändå berört frågan men att tidspressen inte medgav 
ytterligare diskussioner. Alla bolag som har valts har 
dock en tydlig etikpolicy för sina placeringar, trots att 
kapitalet inte placeras i renodlade hållbarhetsfonder. 

Sveriges konsumenter driver projektet Fundwatch 
för att stimulera finansbranschen att ta större ansvar 
för etik- och hållbarhetsfrågor. I deras rapport som 
kom i höstas granskas Sveriges 15 största banker och 
pensionsbolag och rankas efter sitt ansvarsarbete.

Sex av de bolag som PTK har valt finns bland de elva 
översta på rankningen. Överst på listan finns Alecta, 
AMF och PTK har valt båda. 

– Alecta är ickevalsalternativet både för traditionell- 
och fondförvaltning och eftersom omkring hälften inte 
har gjort något val är det där som det största kapitalet 
tills vidare förvaltas, säger Dan Wallberg.

Se vilka bolag du kan välja för din tjänstepension på  
www.collectum.se

Läs Fundwatch rapport på  
www.sverigeskonsumenter.se

karIn vIrgIn

Dan Wallberg
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fler kommuner gillar rättvist 

Fairtrade city är en diplomering från 
Fairtrade Sverige till kommuner som 
engagerar sig för etisk konsumtion. 

Hittills har 54 av Sveriges 290 kommuner 
lyckats bli diplomerade Fairtrade cities. 
Att vara en Fairtrade city innebär att kom-

munen lever upp till vissa krav. Man ska 
arbeta aktivt med information om rättvis 
handel. Det ska också finnas ett visst antal 
etiskt märkta produkter i butiker och på ar-
betsplatser. Antalet beror på kommunens 
storlek men andelen ska hela tiden öka.

guiden HÅLLBARA FÖRETAG

förebild. nu ska landstinget i Västernorrland halvera utsläp-
pen från tjänsteresor. Flygresor straffas med en intern ”miljö-
skatt”. nu är det tåg och fler videokonferenser som gäller.

Redan 2009 beslutade landstinget 
i Västernorrland att satsa på ett 
ambitiöst klimatmål. Till slutet 

av 2014 skulle koldioxidutsläppen från 
tjänsteresorna halveras. I höstas utvär-
derades satsningen och resultatet var en 
besvikelse. 

– Riktlinjerna har varit tydliga men de 
har inte alls efterlevts. Koldioxidutsläppen 
hade knappt minskat, säger miljöchefen 
olle Bertilsson.

Styrelsen diskuterade två alternativ – 
sänka målsättningen eller satsa för fullt. 
Beslutet blev att ta i med hårdhandskarna. 

Lösningen blev en slags intern miljö-
skatt. På alla flygresor läggs en avgift på 
30 procent och milkostnaden på tjänstebi-
larna har höjts med tre kronor. Under 2013 

räknar man med att systemet omsätter 1,5 
miljoner kronor och pengarna placeras på 
ett klimatkonto som finansierar åtgärder 
för att minska de klimatovänliga tjänstere-
sorna. Arbetsgrupper kan söka pengar från 
kontot, till exempel till ny teknik.  

Nyligen anställdes en reserådgivare 
som finansieras av klimatkontot. Hon ska 
inspirera till nya vanor och alternativ till 
fysiska möten. Landstinget har 46 rum 
med utrustning för videokonferenser och 
två heltidsanställda tekniker som visar hur 
tekniken fungerar.

– Intresset från andra kommuner och 
landsting är jättestort och nu reser jag en 
hel del och berättar om vår modell. Själv-
klart med tåg, säger olle Bertilsson.  

karIn vIrgIn
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Twitter
Följ vad som händer i 
hållbarhetsdebatten på 
twitter. www.csriprak-
tiken.se har listat hash-
tagarna som du behöver 
ha koll på. Här är ett 
urval:

mILJöcHefen. Olle 
Bertilsson hoppas 
att straffavgiften på 
tjänsteresor med flyg 
kommer att få fler 
landstingsanställda 
att ta tåget.  

svenska 
#energi  
Bred hashtag om det mesta 
som handlar om energi, från 
energieffektivisering till val av 
energikällor.

#eneff  
Allt man kan tänka sig inom 
energieffektivitet. 

#etik  
Här samlas tweets om etikfrå-
gor både på svenska och andra 
språk.  

#swcsr  
Tweets som huvudsakligen 
handlar om företagens sam-
hällsansvar.

#swgreen  
Allt möjligt kopplat till 
miljövänlighet, från nya gröna 
produkter till miljörapporter.

#sament  
Här finns det mesta som 
handlar om samhällsentrepre-
nörskap. 

InternatIoneLLa
#corpgov  
Här förs debatten om hur 
företag egentligen styrs, till 
exempel orimliga bonusar och 
uppförandekoder. 

#greenbiz  
Här kan man läsa om hur 
företag arbetar aktivt med att 
minska sin miljöpåverkan och 
negativ social påverkan.

#sustainability  
Den bredaste tagen för att 
bevaka området hållbarhet. 
Många tweets handlar om före-
tagens hållbarhetsarbete.
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en internationell under-
sökning som genomför-
des av KPMG 2011 visar 

att hållbarhetsredovisningarna 
ökar över hela världen. Studien 
omfattar de etthundra största 
bolagen i 34 länder, totalt 3 400 
bolag, bland dem de 250 största 
i världen. Bland de svenska 
bolagen i undersökningen håll-
barhetsredovisade 72 procent, 
vilket bara är en hårsmån bättre 
än Nigeria och Ungern. 

I toppen av listan ligger 
Storbritannien där samtliga av 
de etthundra största bolagen 
hållbarhetsredovisar. Japan 
ligger tvåa med 99 procent. 

– även om de svenska företa-
gen halkar efter så är kvaliteten 
på den inrapporterade infor-
mationen hög. Jag har precis 
läst Telia Soneras hållbarhets-
redovisning som kom i början 
av mars och den är väldigt 
transparent. Det är tydligt att 
de har tagit till sig kritiken och 
anstränger sig till sitt yttersta 
för att vinna tillbaka förtro-
endet, säger Åse Bäckström, 
ansvarig för hållbarhetsfrågor 
på KPMG.

Bland de 250 största bola-
gen i världen hållbarhetsredo-
visar allt fler. 2005 redovisade 
64 procent, 2008 83 procent 

och 2011 hållbar-
hetsredovisade 
95 procent av de 
största bolagen.  

Bolagen i de 
nordiska länderna 
utmärker sig och där 
har bolagen bättrat 
sig avsevärt. I Dan-
mark ökade antalet bolag som 
hållbarhetsredovisar från 24 till 
91 procent och i Finland från 44 
till 85 procent. 

Åse Bäckström menar att 
en viktig drivkraft bakom håll-
barhetsredovisningarna är att 
stärka varumärket. Många av 
de största bolagen anser också 

att hållbarhetsarbe-
tet ökar värdet och 
det underlättar att 
ta in nytt kapital. 
Hållbarhetsredo-
visningen har lite 
förenklat gått från 
att vara kopplad till 
moral och etik till 

att bli mer affärskritisk.
– För tio år sedan miljöre-

dovisade bara företag med 
uppenbar miljöpåverkan. I 
dag är hållbarhetsredovisning 
snarare en förutsättning för 
internationella affär er, säger 
Åse Bäckström.

 karIn vIrgIn

Hållbarhet är viktigt  
för varumärket

Källa: KPMG Intrnational Corporate Responsibility Survey 2011

andeLen (I Procent) företag som HåLLbarHetsredovIsar 
Statistiken bygger på de etthundra största bolagen i varje land. 

2008

2011

Från en placering i världstoppen när det gäller hållbarhetsredovisning 
har Sverige halkat ner till trettonde plats. Men kvaliteten på de svenska 
redovisningarna är fortfarande högre än i många andra länder.

Åse Bäckström
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guiden MÖTET

Civilingenjören Martina krüger har varit en nagel i ögat på 
näringslivet i över 20 år. när hon – greenpeace frontfigur – 
nominerades som styrelseordförande i Vattenfall uppfattades 
det som ett aprilskämt.

Politiska uppdrag har 
aldrig intresserat mig”

martIna krüger

 

Född och uppvuxen: I Berlin
Utbildning: Civilingenjör i 
miljö teknik vid Berlins tek-
niska högskola.
Karriär: Arbetade några år 
som miljökonsult i Tyskland, 
därefter tio år för Greenpeace 
i Amsterdam och sedan tio år 
i Sverige.
Stolt över: Att stödet för Green-
peace växer i Sverige. 

när regeringen våren 2011 gav Vattenfalls styrelse-
ordförande Lars Westerberg sparken började 
Greenpeace fundera över möjliga och lämpliga 

personer för uppdraget. Man kom fram till att Martina 
Krüger, Greenpeace talesperson i energi- och klimatfrågor, 
vore en drömkandidat och nominerade henne.  

– Det klart jag inte förväntade mig att bli vald, men jag 
har en tung meritlista och faktiskt helt rätt kompetens för 
uppdraget, säger hon allvarligt och tillägger. 

– om jag hade blivit tillfrågad hade jag tackat ja. Pol-
itiska uppdrag har aldrig intresserat mig eftersom det 
kräver ständiga kompromisser. Men ett stort energibolag 
har makt och möjligheten att styra om investeringarna 
mot hållbar energi. Det är ett drömuppdrag.

Vilken teknisk innovation eller genialisk 

lösning har förändrat livet för oss människor?

Sveriges Ingenjörer delar ut Polhemspriset för teknisk innovation på hög nivå eller 
genialisk lösning av ett tekniskt problem. Polhemspriset har sedan 1800-talet 
belönat banbrytande ingenjörer för tekniska lösningar som till exempel sändknappen 
på mobilen – Laila Ohlgren, kylskåpet – Baltzar von Platen och GPS:en – Håkan Lans.

Vi söker 2013 års Polhemspriskandidater.

Nominera på polhemspriset.se

Nominera till Polhemspriset 

– Sveriges fi naste teknikpris

Nu fortsätter Martina i stället med Greenpeace som 
plattform att kämpa för att få näringslivet att lyssna på ar-
gumenten för förnybar energi och energieffektiviseringar.  
Hon pratar gärna om de nya jobben. Rapporten ”Gröna 
jobb” som kom i höstas visar att en grön omställning kan 
skapa 60 000 nya jobb i Sverige fram till 2020. 

Något som bekymrar Martina mycket just nu är att allt 
fler länder öppet ger upp ambitionerna att nå tvågraders-
målet och ställer om siktet på 4-gradersmålet.

– Allt fler verkar acceptera att dörren för klimatmålen 
håller på att stängas och diskuterar i stället hur vi ska 
minska skadorna. Det investeras stora belopp i geo-
engineering och man försöker att manipulera eko-
systemen. Det här är tendenser som verkligen oroar.

  karIn vIrgIn
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Känner du igen 
 ett bra  lån?

Allt detta får du med Nordeas Medlemslån. 
Förutom en förmånlig ränta på 5,95 % ingår 
två försäkringar som skyddar dig vid arbets -
löshet, sjukdom, olycksfall och dödsfall, 
helt utan kostnad.

För en kredit med rak amortering om 100 000 kronor med en 
rörlig räntesats på 5,95 % och en löptid av 5 år uppgår den 
effektiva räntan, beräknad per den 25 mars 2013 enligt 
Konsumentverkets riktlinjer och inklusive eventuella avgifter och 
kostnader enligt vad som angivits ovan, till 6,11 %. Det totala 
beloppet att betala blir, baserad på aktuell räntesats, 115 123 
kronor och storleken på första avbetalningen 2 163 kronor.

Ansök idag på: 
nordea.se/medlemslan 
eller ring 0771-22 44 88

Teknikdagarna är Sveriges Ingenjörers 
komplement till skolbänken med syfte 
att uppmuntra barns och ungdomars 
teknikintresse.

Tre dagar – 2 500 barn  
och ungdomar

teknikdagarna.se
14-16 maj, Kungsträdgården, Stockholm

Future City 
Räknestuga

KemistugaTeknikkollo
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Iskall smärta ger empati
För läkare och andra empatiska personer är det svårt att sätta sig 
in i hur ont en patient med Hortons huvudvärk verkligen har.  
Nu kan alla som vill testa. 

orsaken tILL Hortons huvudvärk är okänd men 
ungefär 0,1 procent av befolkningen beräknas 
lida svårt av huvudvärksattackerna som är mycket 
handikappande. Värken kommer ofta flera gånger 

per dag och varar mellan en kvart och tre timmar. 
Attackerna kommer ofta nattetid, och de beskrivs 

som en bultande smärta som är lokaliserad till 
den ena sidan av huvudet. Efter en tid med 
dagliga attacker kan de sedan upphöra under 
några veckor eller månader. Drabbade kvin
nor har beskrivit smärtorna som ”värre än att 
föda barn” men för den som inte själv har Hor

tons huvudvärk, eller klusterhuvudvärk som 
det också kallas, kan det vara svårt att förstå 
hur ont det gör. Men nu har forskarna hittat 
en pålitlig metod för att framkalla den här 
sortens huvudvärk på konstgjord väg.

Man börjar med att äta några bitar av 
varma torra kex och stoppar sedan snabbt i 

sig glass, slush eller bara iskall dryck omedel
bart efteråt.
Doktor Erik Altschuler, New England School 

of Medicine, som har tagit fram metoden tycker 
att alla som arbetar med drabbade av klusterhu

vudvärk borde pröva för att inse hur viktigt det är att 
hitta bra behandling för tillståndet.

Källa: Medical Hypotheses

ZooM

Teknik för modern 
demokrati, för hållbara 
investeringar och om 
introvertas viktiga roll 
handlar boktipset den här 
gången.

Citizenville, Gavin 
Newsom och Lisa 
Dickey, Penguin 
2013.

newsom, en gång 
borgmästare i San 
Francisco har haft 
många möjligheter 
att fundera över hur förvalt-
ningen skulle kunna fungera. Här 
ger han Silicon Valleys svar på 
hur teknik kan förändra stads-
förvaltning på ett radikalt sätt. 
Många bra idéer, kanske litet för 
många.

Quiet: The Power of Introverts 
in a World That can’t Stop 
Talking, Susan cain. crown 

Publishers Group, 2012.

det fInns ett ord för män-
niskor som går i sina tan-
kar för mycket – tänkare. 
Susan cains bästsäljare 
handlar om att även den 
som inte vill umgås och 
kommunicera jämt har 
något viktig att säga.

Ansvarsfulla investeringar, 
om fonder etik och hållbar-
het, Fondbolagens 
förening 2012.

från att ha frågat 
sig om hållbarhet är 
något att tänka på 
vid investeringar 
har många företag i 
stället börjat undra 
hur dyrt det blir att 
inte göra det. Här ger de svenska 
fondbolagen en introduktion till 
ett ämne som kommer att vara 
aktuellt länge framöver. 

boktips
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är myrors samhällsbyggen ett tecken på 
intelligens? Nej, menar forskare vid Harvard 
som har framkallat kollektiva rörelsemöns-
ter i en grupp tandborsthuvuden utrustade 
med mobilvibratorer. Inget behov av sociala 
regler eller intelligens där inte. 

Källa: The Physics arXiv Blog,  
MIT Technology Review

spam

sociala tandborstar
Köttfusk är inget nytt fenomen. 
På http://www.britishpathe.com//
video/the-horsemeat-scandal
kan ni njuta av indignation från 
slutet av 1940-talet och begrunda 
marknadens förmåga att förklä ut-
tjänta hästar till filet mignon. 

 Källa: Improbable Research

fusk med anor
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Floppen

diSTAnSARBeTe. För femton år sedan var parollen ”Hela Sverige ska leva”. 
Telia skulle bygga digitala motorvägar för att göra det möjligt. I dag bor en 
majoritet av oss i städerna och den som inte syns på kontoret kan räkna 
med sämre löneutveckling. Varför blev det så?

vIsIonen: Vi skulle bo i landsorten, nära till 
naturen med bättre och billigare bostäder. Vi 
skulle arbeta från datastugor och vara med i det 
globala arbetslivet utan att lämna Säffle.

utveckLIngen: I dag bor allt fler i städerna. 
Vi har bärbara datorer och smarta mobiler och 
arbetar var, när och hur som helst. Men bara en 
eller två dagar i veckan.

HInder: Mycket jobb sker i projekt vilket kräver 
att man är tillgänglig. Det är viktigt att synas 
på arbetsplatsen för att folk ska tro att man gör 

något ordentligt. Dessutom saknar vi arbets-
kamraterna. I glesbygd är brist på bredband 
fortfarande ett problem. För den som arbetar 
hemma är rättsläget också oklart.

framme: När alla har tillgång till bredband. 
Kanske behöver vi också bättre transporter så 
att fler företag kan stanna i landsorten.





Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och 
kanske din kompis. För tillsammans kan vi göra 
världen bättre.

Vi kan se till så att det fortfarande går att bada 
i en � n insjö. Att du kan ta en promenad i skogen. 
Eller kanske bara plocka lite friska blåbär. 

Vi kan se till att bin inte dör ut på grund av 
farliga bekämpningsmedel. Vi kan se till att det 
� nns � sk kvar i haven. Vi kan minska koldioxid-
utsläppen. Och vi kan se till att � era hundra år gamla 

naturskogar inte huggs ned på bara några dagar.
Och ju � er vi blir desto större skillnad kan 

vi göra. Då kan vi få politiker att förstå att det 
är dags för en förändring. Vi kan säga ifrån och 
visa på konkreta lösningar. Vi kan sätta press på 
företag. Och vi kan göra det lättare för dig att välja 
rätt i butiken.

Vill du vara med? Sms:a medlem till   
eller gå in på www.naturskyddsföreningen.se. 
Ett medlemskap kostar  kr/mån.

Vi vill ha dig.
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tankenöten

iq

hjärnkoll

Blåbär, valnötter, granatäppelfrön och fisk. 
Det finns saker som är både goda och nyt-
tiga för din hjärna.

Över 60 procent av din hjärna består 
av fett. Fett är ett viktigt 
byggmaterial och omega-3 
fettsyror påverkar funk-
tioner kopplade till vårt 
humör och skyddar oss 
från stroke och inflamma-
tioner samtidigt som det 
förbättrar blodcirkulatio-
nen. Fet fisk, avokado och 
nötter innehåller bra fett.

Normalt liv i kombination med alla miljö-
gifter vi är utsatta för blir till så kallade fria 
radikaler i kroppen. Man kan likna de fria 
radikalernas effekt med att cellmembranen 

rostar och blir förstörda. 
Antioxidanter, som finns i 
exempelvis frukt och bär, är 
substanser som avväpnar 
de fria radikalerna och gör 
dem mindre skadliga. Ofta 
är antioxidanterna kopp-
lade till pigmenten som 
ger frukt och grönsaker 
deras starka färger. Hallon, 

blåbär, vinbär och granatäpple innehåller 
mycket antioxidanter.

Vatten behövs för att kroppen ska kunna 
göra sig av med gifter, för energi tillförseln, 
läkning, tillväxt och varenda kemisk 
 reaktion i kroppen. Dricker du mycket kaffe 
eller alkohol och äter proteinrik mat kan 
det torka ut din kropp. Uttorkning leder i 
sin tur till koncentrationsproblem och att 
hjärnan går på en lägre växel. En bra regel 
är att du ska dricka så mycket vatten att 
din urin har blek halmfärg.

aLaIn Är På besök hos sin mamma utanför Aix-en-Provence. Det är 
maj och när han står och packar bilen för att köra hem till Sverige 
k ommer hans gamla klasskompis Sophie förbi. Sophie har en vin-
handel och erbjuder Alain att köpa 50 flaskor rosévin från cassis till 
ett fantastiskt pris. Alain ser sommarens grillkvällar framför sig och 
faller till föga. Tack och lov har hans mamma en väldigt bra trälåda 
som funkar perfekt att packa vin i. Han packar buteljerna tätt tätt och 
lådan blir full. När han precis ska sätta sig i bilen får han syn på två 
buteljer som han har glömt vid bakhjulet.

Attans! och lådan är helt proppfull.  Hur kan han packa om för att 
göra plats för fler buteljer av samma storlek? och hur många fler får 
han plats med? (Man kan inte lägga buteljerna skavfötters.) 

tf nötredaktör: Jenny grensman

Skicka svaret till ingenjoren@sverigesingenjorer.se  
senast den 3 maj. Vinnaren får två biobiljetter.

Packa pappas  
kappsäck (låda)
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Hjärnan blir hög på nyttig mat
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beRglins

nästa nummer

Raset i Visby
Inget vara för evIgt inte ens Visby ringmur. Nu 
kämpar antikvarier, forskare och ingenjörer för att 
återställa och säkra Nordeuropas äldsta stadsmur. 
Men går det?

Livet efter Saab 
sÄLLan Har vÄL någon konkurs varit så utdragen 
och plågsam. Det var som hela Trollhättan drogs 
genom en mangel. Men nu då? Vad gör alla ingenjörer 
när de inte får bygga världens bästa bil längre.

n ä s ta  n u m m e r  ko m m e r  d e n  2 8  j u n i  2 0 1 3
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den 3 januari, på kVällen, 
tryCker satoshi nakamoto 
på en tangent på sin dator. 

med 31 000 rader kod har han s kapat 
en digital Valuta. men Vilken bety-
delse kan en sådan få när allt Verkar 
handla om euro, dollar oCh guld.  
oCh satoshi nakamoto – finns han?”

Joshua Davies om något som kanske  
räddar oss undan valutakrisen.





Långt nere i berget borrar sig Sandvik igenom Alperna. 
Koncernens underjordiska jumboborrigg DT1130 används för att skapa Monte 

Ceneri-tunneln. Toppfarten i borrningen är 10 meter om dagen. Det ska totalt bli 
fyra tunnlar för höghastighetståg, vilket kommer att göra både person- och gods-
tra� ken snabbare, säkrare, miljövänligare och mera ekonomisk. 

Resultatet av Sandviks kunnande märks också i vindkraftverk, öron, läskburkar, 
1600-talsskepp, öknar och på många andra ställen. 

Gå in på www.sandvik.se. Där � nns mer än du anar!

Vi � nns där du minst anar det.

facebook.se/sandvik.karriar


