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Denna rapport beskriver hur satsningen Chalmers Environmental Initiative, CEI, 
planerades och förverkligades genom ett antal engagerade personer och ett starkt 
stöd från Chalmers ledning och stiftelse. CEI har gett avtryck på hela Chalmers 
och åstadkommit en verklig förändring i synen på högskolans ansvar för att bidra 
till en hållbar utveckling av hela samhället. Med resultatet i hand kan vi konstatera 
att de uppsatta målen har nåtts med råge. Det har varit mycket roligt och bitvis 
ganska svårt men hela tiden lärorikt för oss och förhoppningsvis också för de per-
soner som på ett eller annat sätt medverkat i projektet.

I din hand håller du ett försökt att sammanfatta CEI genom de processer, resul-
tat och människor som gjorde det till ett framgångsrikt projekt. Under hösten 
2007 och våren 2008 har vi intervjuat personer som haft en central betydelse för 
satsningen. De inblandade har olika perspektiv och berättar om vad CEI betytt 
för dem själva och för Chalmers på olika sätt men det finns en stor enighet i att 
satsningen låg rätt i tiden, var framsynt och har bidragit till att Chalmers idag har 
en stark position inom miljöområdet. Vi har också intervjuat de som la grunden 
i slutet av 90-talet och de som ska ta över och leda den fortsatta utvecklingen av 
visionen ”Chalmers – för en hållbar framtid”. Slutligen har vi pratat med en del 
andra som kunnat kasta ljus över sambanden mellan viktiga händelser inom CEI 
och Chalmers och om förutsättningar för nyskapande och gränsöverskridande 
forskning.

Oktober 2008

Oliver Lindqvist Helene Bergsten Kajsa Winnes

Projektledare Koordinator Redaktör
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Planera, gödsla 
och skörda
Det grundläggande syftet med CEI har varit att få in miljövetenskapliga perspektiv 
i forskning och utbildning på hela Chalmers. Tanken med de sju utspridda profes-
surerna var att uppnå en kritisk massa som tillsammans kunde påverka många och 
få hela Chalmers, från student till rektor, att gå åt samma håll. Inte i betydelsen 
att alla skulle läsa eller forska bara om miljöfrågor utan snarare att få många att 
reflektera över sin egen roll i relation till hur vi påverkar vår miljö. 

Nu, åtta år senare när projektet håller på att avslutas välkomnas Chalmers nya 
 studenter med en föreläsning om hållbar utveckling. ”Chalmers – för en håll-
bar framtid” är Chalmers nya vision. Miljöbegreppet är breddat till hållbar ut-
veckling och det har skett en radikal förändring i engagemang och intresse både 
på  Chalmers och i samhället i stort. För Chalmers del betyder det bland annat 
att det finns mer pengar för forskning inom miljö och hållbar utveckling så att 
 forskningsvolymen ökat. Det har bildats nya samarbeten och projekt för att lyfta 
ämnet, grundutbildningen håller på att omformas och nya satsningar sneglar på 
CEI, som ett gott exempel på hur verklig förändring kan gå till.

I CEI-projektet har vi sått en del frön men framför allt tagit hand om och gödslat 
de plantor, träd och groddar som länge funnits runt om på Chalmers. Som en träd-
gårdsmästare har vi försökt att skapa en potager där nytta och skönhet gynnas av 
att växa sida vid sida. De olika plantornas växtsätt, utseende och egenskaper för-
stärker varandras möjligheter att växa sig stora och skapar en helhet som är större 
och vackrare än delarna var för sig. 

Nu skördar vi i köksträdgården!
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En resa från miljöproblem 
till hållbar utveckling

 5

Miljöinitiativet CEI:s långsiktigt strate-
giska arbete med att föra in miljöfrågor 
och hållbar utveckling som en naturlig 
del i Chalmers verksamhet har gett re-
sultat. Skillnaden i kunskap och attityd 
har förändrats markant sedan år 2000 
då CEI rekryterade sina sju professorer. 
Det finns nu en förståelse, acceptans och 
ett intresse för att miljöfrågor och hållbar 
utveckling ska vara en del av  Chalmers 
kärnvärde. Ett styrkeområde som vi är 
stolta över att kunna visa upp idag.

Timingen för miljösatsningen var per-
fekt. Chalmers rektor och andra i led-
ningen insåg behovet och möjligheten 
att skapa kompetens inom miljöområdet 
och att förändra Chalmers genom CEI, 
men de kunde nog inte föreställa sig den 
enorma utveckling området skulle få. 
Genom Chalmers stiftelse gavs möjlig-
heten att satsa 100 miljoner kronor på 
CEI och därmed ge projektet resurser, 
lockelse och legitimitet. 

När man är mitt uppe i en förändring 
märks den inte så mycket, men när vi 
tittar tillbaka på vad som hänt sedan år 
2000 så kan vi konstatera att det är ett 
annat Chalmers idag. Då var frågan om 
hållbar utveckling inte formulerad inom 
teknikvetenskapen. Miljöfrågan fanns 
men sysselsatte ett litet antal forskare 
på Chalmers. De arbetade med specifika 
miljöproblem men inte med gränsöver-
skridande projekt i någon större omfatt-
ning. Det mesta handlade om att lösa 
problem som uppstått i slutändan av 
någon process eller i någon produkt och 
inte med förebyggande åtgärder. Status 
finns även inom forskningen; vissa om-
råden ses som finare eller viktigare än 
andra och miljöforskning hörde då till de 
mindre viktiga och lite flummiga områ-
dena. 

Genom CEI fick sju nya professorer möj-
lighet att skapa nytt med stor frihet. De 
har använt medlen olika men flera har 
utnyttjat dem som ett akademiskt risk-
kapital för att pröva helt nya idéer och 
områden. Friheten i deras uppdrag har 
varit stor men de har avkrävts ansvar för 
att försöka skapa projekt där de gränsö-
verskridande möjligheterna kunnat ut-
nyttjas, till exempel genom gemensamma 
doktorander. Det tar tid att bygga nya 
forskargrupper men efter åtta år ser vi 
att det finns flera generationer forskare 
i grupperna och att de har en storlek och 
dynamik som säkrar en fortsättning i den 
ordinarie strukturen på Chalmers när projektet › 

– I en tid när alla univer-
sitet pratade bio, it, nano så 
pratade förvisso Chalmers 
också bio, it, nano men 
också miljö. Att göra en 
satsning på miljö då, i slutet 
på 1990-talet, tycker jag var 
modigt. Det var modigt av 
Chalmers stiftelse och det 
var modigt av rektor.

Anne-Marie Tillman, 
professor i miljösystemteknik, sid 58

››



avslutas. De gränsöverskridande kontakterna mel-
lan grupperna har också utvecklats.

Mycket nytt startades genom CEI men 
det fanns en hel del som redan var på-
börjat eller som utvecklades på annat 
sätt. Två saker samverkade i detta; stöd 
och resurser från ledningen och ett behov 
och en vilja bland lärare och forskare att 
utvecklas. Till det kom ett gradvis ökan-
de allmänt medvetande och en efterfrå-
gan på mer kunskap. Det ökade intresse 
och de resurser som sattes in har involve-
rat ett mycket stort antal forskare, lärare 
och studenter. Kunskap om miljö och 
hållbarhetsfrågor ses idag som en förut-
sättning för ett kvalificerat lärande i en 
tid av ständig förändring där människans 
globala överlevnadsproblem diskuteras 
dagligen. En ingenjör eller arkitekt från 
Chalmers kommer att vara yrkesverk-
sam i kanske 40 år och då krävs att man 
har fått med sig ett förhållningssätt och 
verktyg som håller för framtiden men 
som samtidigt kan utvecklas.

Forskning med drivkraft och motiv inom 
områdena miljö och hållbar utveckling 
finns idag vid Chalmers alla institutio-
ner och vid några är det helt i fokus. 

Det finns även en hel del forskning och 
undervisning som har tydlig tillämpning 
inom området eller som har miljövinster 
som goda ”bieffekter”. Flera av de inter-
nationella master-programmen är helt 
inriktade på olika miljöaspekter. 

Som projekt har CEI visat att det går 
att skapa förändring genom interna 
drivkrafter och styrning. De erfarenhe-
ter som finns inom projektet har också 
använts för andra satsningar som gjorts 
parallellt eller senare. 

Målet med projektet CEI var att föränd-
ra och förnya grundutbildningen och att 
bygga upp forskning med internationell 
lyskraft inom miljöområdet, som Chal-
mers ledning bedömde var strategiskt 
viktigt. Att genomföra och avsluta pro-
jektet med att säkra fortsatt verksamhet 
inom den ordinarie strukturen på Chal-
mers har också varit extremt viktigt för 
projektledningen. Så rätt man tänkte 
och så mycket som har hänt. Det finns 
fortfarande mycket mer att upptäcka 
men ett projekt skall ha en början och 
ett slut och nu avslutas CEI med förviss-
ningen om att det var början på en viktig 
utveckling för Chalmers.

6

Målet med projektet CEI 
var att förändra och förnya 
grundutbildningen och att 
bygga upp forskning med 
interntionell lyskraft inom 
miljöområdet.

››
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”Fri tid viktigt 
för framgång 
och nytänkande”

När vi intervjuade CEI-professorerna för den här rapporten kunde vi snabbt se 
ett mönster. De talade alla om tid. Att CEI-medlen gav dem tid att tänka och göra 
nytt och tid att bygga sina forskargrupper. Det innebar en relativt stor frihet jäm-
fört med den normala forskarvardagen. Framgången med det är dokumenterad på 
så vis att de 100 miljoner kronor som Chalmers stiftelse investerat i projektet blivit 
till 575 miljoner kronor genom den finansiering professorerna lockat till sig utifrån 
och interna anslag.

Vad är det då för skillnad på CEI-tid och annan tid och vad är tidens betydelse    
för den kreativa processen i forskningen? Syftet med CEI var ju att skapa en 
bestående, övergripande förändring av Chalmers och att lägga en grund för gräns-
överskridande forskning. Att det lyckades beror i mycket hög grad på att CEI-
 professorerna själva var och en är framgångsrika. Att de alla nämner frihet och  
tid att tänka som en av de största fördelarna med projektet är därför av central 
betydelse för hela projektets framgång. 

För att komma lite närmare svaret på frågan om sambanden mellan tid och krea-
tivitet har vi intervjuat Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdoms-
historia, som tänkt och skrivit mycket om detta och som själv har en livslång 
erfarenhet av den akademiska världen. 

Han talar mycket om vikten av att ha tillräcklig frihet för att våga misslyckas och 
tillräckligt med tid för att våga söka utan att vara säker på svaret innan man börjar. 
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För ett par decennier sedan ägnade sig 
forskningen åt att försöka skapa kreati-
va miljöer. Man undersökte erkänt krea-
tiva miljöer som till exempel 1400-talets 
Florens, Wien vid förra sekelskiftet och 
efterkrigstidens Berkeley och försökte 
hitta gemensamma nämnare.
 – Det man såg var att det verkade fin-
nas en otvungenhet i människors sätt att 
umgås och särskilt att umgås över fack-
gränser. Annars har ju inte minst akade-
miska miljöer en tendens att snävas in 
i sina specialiteter. Det man kunde se i 
Wien var att fysiker kunde gå och lyssna 
på tonsättare och tonsättare på fysiker 
och det gav inspiration, säger Sven-Eric 
Liedman.

Kreativiteten har alla chanser att blomst-
ra inom tvärvetenskapen. Ändå är tvär-
vetenskap ingen enkel sak, menar Sven-
Eric Liedman, eftersom kreativitet inte 
är lätt att åstadkomma på beställning. 
Ofta beställs tvärvetenskapliga projekt 
uppifrån. Ett exempel är energifrågan i 
slutet av 1970- och början av 1980-talen. 
Då satsades enorma summor på energi-
forskning och det var förhållandevis lätt 
att få pengar. 

Att definiera vad som krävs för kreativitet är inte helt enkelt men ett visst mått 
av frihet verkar ändå vara en grundförutsättning. I begreppet frihet finns många 
aspekter. Friheten att gå över gränser och friheten att misslyckas är två som är  
viktiga, enligt Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria. 

INtErVju MEd sVEN-ErIc LIEdMaN aV aNNIka södErPaLM

Varje forskningsprojekt 
bör vara ett vågspel

 –  Det var inte särskilt lyckat. En massa 
människor som inte ens visste om de 
kunde samarbeta fick pengar och så vi-
sade det sig att de inte kunde samarbeta. 
God tvärvetenskap byggs nästan alltid 
underifrån. Den kan uppmuntras uppi-
från men måste bygga på att några vill 
arbeta tillsammans om ett gemensamt 
projekt där de kan dra nytta av varan-
dras olika kunskaper. 

Människor som ska arbeta i tvärveten-
skapliga projekt får dock inte vara så 
långt ifrån varandra ämnesmässigt att 
de inte kan mötas. Kunskaperna måste 
kunna fogas in i varandra så att det blir 
något av det hela. Lite ödmjukhet be-
hövs också. 
 – Man måste erkänna att andra har 
specialiteter som kräver lika mycket som 
den egna specialiteten. Spontant kan 
man ha svårt för det. När man skummat 
något på ytan kan man tycka att ”ja, det 
verkar ju inte så märkvärdigt” men så är 
det ju inte. Det gäller att man ser att här 
har jag min specialitet och mitt stora in-
tresse och där finns en annan som har en 
annan specialitet och ett annat intresse.

En annan frihet som är oerhört väsentlig 
för kreativitet, är friheten att misslyckas, 
menar Sven-Eric Liedman som intres-
serat sig för Losec-projektet på Astra-
Zeneca, eller Hässle som läkemedelsfö-
retaget hette då.
 – Det anmärkningsvärda var att de 
som var drivande fick kämpa som djur 
för att få behålla sitt projekt eftersom det lades  ›  

– Kreativiteten har alla 
chanser att blomstra inom 
tvärvetenskapen.

››
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Sven-Eric Liedman är idéhistoriker, professor och författare till ett stort antal böcker om kun-

skapsfilosofi och politisk idéhistoria. Bland annat har han skrivit om människans kunskap och om 

frihet i två uppmärksammade böcker; Ett oändligt äventyr (2001) och tankens lätthet, tingens tyngd 

(2004). 1997 fick han augustpriset i facklitteratur för boken I skuggan av framtiden  om modernite-

tens idéhistoria. sven-Eric Liedman läste filosofi vid universitetet i Lund i slutet av 50- och början av 

60-talet. Från 1979 fram till 2006, då han gick i pension, var han professor i idé- och lärdomshistoria 

vid göteborgs universitet. 

ner av ledningen om och om igen. De klarade trots 
allt av detta och så småningom blev det 
ju en kolossal framgång. De lyckades 
skapa någon sorts frihet och det var fri-
heten att miss lyckas. 

Nu har den här typen av forskning fått 
mycket snävare tidsgränser vilket inver-
kar menligt just på möjligheten att miss-
lyckas och ändå få fortsätta. Tvånget 
att lyckas kan vara en hämsko, menar 
Sven-Eric Liedman och ändå kan miss-

lyckanden vara oerhört intressanta. De 
kan ge upphov till nya spår. Tvånget att 
lyckas gör att man idag, i princip måste 
veta redan när man söker pengar till ett 
forskningsprojekt, hur det ska gå.
 – Det är inte särskilt kreativt. Varje 
forskningsprojekt bör vara ett vågspel. 
Om man redan vet svaret, ja då vet man 
ju redan. Potentialen för något nytt mås-
te finnas. Man måste ha tid att söka, tid 
att gå vilse och tid att komma rätt igen.

Andra aspekter på begreppet frihet är 
friheten att få följa sina intressen. Det 
är då man kan vara kreativ och det är 
då man orkar arbeta hårt. Hårt arbete 
och kreativitet är nämligen oskiljaktiga, 
menar Sven-Eric Liedman. 

Enligt egen erfarenhet i fakultetsnämn-
der och olika arbetsgrupper vet Sven-
Eric Liedman att en annan frihetsaspekt 
som gagnar kreativiteten är frihet från 
pappersarbete och byråkrati.
 –  Det är faktiskt viktigt att så elemen-
tära men otroligt viktiga saker som by-
råkratin kring ett projekt är välordnad. 
Det är viktigt att det ligger i händerna 
på folk som kan sådant här och som 
inte vill göra något annat samtidigt. 
Min egen erfarenhet av att tvingas ägna 
mycket tid åt att fylla i papper är att det 
inte bara tar kraft utan att den kreativa 
energin rinner ut.

Sven-Eric Liedman har ett tips för alla 
som vill undvika att förlora sin kreativi-
tet under pappershögar och i långdrag-
na möten. Det är något han själv med 
framgång praktiserade under sina sista 
år i tjänst och det är att se till att hamna 
i olika valberedningar. 
 – Det är en trevlig sysselsättning och 
man kan inte föreslå sig själv, säger han.

Tror du att vi globalt sett lyckas 
lösa miljöfrågan till exempel med 
avseende på resurser och klimat?

– Det är ingen lätt fråga eftersom både ens 
förhoppningar och farhågor är så oerhört 
inblandade. Jag kan tvivla på hur man ska få 
politikerna att fatta beslut som måste vara 
obekväma. De har sina väljarbarometrar som 
styr dem, så hur ska de klara av detta? Här 
krävs kolossalt mycket av forskarnas förmåga 
att nå fram till både politiker och allmänhet. 
Ett enormt informationsansvar ligger i att göra 
informationen till kunskap som inte bara ökar 
insikten hos folk, utan också påverkar deras 
handlingar. Det är ett stort steg från att inse 
att något förhåller sig på ett visst sätt, till att 
fundera över om man verkligen ska flyga till 
Istanbul eller om man ska avstå. Men jag är en 
försiktig optimist.
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NOTISER

Stiftelsesatsning
Chalmers miljöinitiativ CEI är en 
strategisk satsning av Chalmers 
Stiftelse, för att stärka forskning 
och utbildning kring miljö och 
hållbar utveckling vid Chalmers 
tekniska högskola. Stiftelsen har 
investerat 100 miljoner kronor i 
detta område.

Sedan satsningen startade har mil-
jö och hållbar utveckling vuxit från 
en verksamhet i utkanten till ett av 
Chalmers starka profilområden. 
Satsningen har också lett till att 
flera starka forskningsmiljöer har 
kunnat etableras.

Insatt på 
pluskontot
CEI har gett upphov till många 
positiva förändringar och framsteg 
inom miljö och hållbar utveckling 
på Chalmers. Vissa kopplingar 
är tydliga medan andra orsaks-
samband är mer diffusa. De mest 
påtagliga exemplen är organisato-
riska:

• 2001 blev Chalmers medlem i Al-
liance for Global Sustainability, 
AGS. 

• Vid den stora omorganisationen 
2005 bildades Institutionen för 
energi och miljö, där tre av CEI-
professorerna i dag återfinns. 
Sambandet mellan CEI och des-
sa två händelser beskrivs av flera 
av de intervjuade personerna i 
den här rapporten.

Det allmänna fokus på miljöforsk-
ning, som CEI gett upphov till har 
också bidragit till att Chalmers ar-
rangerat flera stora internationella 
konferenser inom miljö- och håll-
barhetsområdena, och tre gånger 
fått vara värd för kungens miljö-
professur.

Miljötänkandet har också blivit 
mer och mer synligt på Chalmers 
båda campus. Insprängda parke-
ringsplatser har fått ge vika för 
parker och sorteringsmöbler för 
avfall finns numera både inom- och 
utomhus.

De mer diffusa men kanske vikti-
gare spin-off-effekterna handlar 
mer om ett samspel mellan flera 
olika processer där CEI kan ses 
som en viktig part, till exempel när 
det gäller forskningsfinansiering.
 
Ett ökat politiskt intresse för 
miljö frågor i allmänhet och kli-
matproblematiken i synnerhet, har 
på många sätt gjort det lättare att 
verka som miljöforskare.

Genom CEI har Chalmers kunnat 
visa framsynthet och styrka inom 
området, vilket bidragit till att att-
rahera finansiärer. CEI har också 
medverkat till en stor attitydför-
ändring inom Chalmers, där miljö- 
och hållbarhetsforskning fått en 
helt annan legitimitet än tidigare. 
Det som tidigare var perifera öar 
i forskningshierarkin har nu blivit 
centralt i Chalmers vision. Även 
denna process har skett i samspel 
med samhället runt omkring oss. 

På pluskontot finns också kontakt-
skapande och nätverksbyggande. 
Svåra fenomen att mäta och rela-
tera till bestämda händelser, men 

viktiga för att bygga öppna mil-
jöer och framförallt, för att skapa 
förståelse och respekt för andras 
kunskap.

”Chalmers – för en 
hållbar framtid”
CEI växlar ner men Chalmers sats-
ning på miljö och hållbar utveckling 
växlar upp. Gränsöverskridande, 
centralt styrda, lokalt framvuxna, 
top-down och bottom-up, nät-
verksbyggande och studentdrivna 
initiativ och projekt pågår parallellt 
för att utveckla Chalmers. Tillväga-
gångssätten är olika men målet är 
gemensamt – att skapa ny forsk-
ning och utbildning i toppklass för 
att bidra till en hållbar utveckling 
för oss alla. 

Chalmers rektor Karin Markides, 
har tagit fasta på detta och formu-
lerat visionen ”Chalmers – för en 
hållbar framtid”.
 – Det är en vision som utstrå-
lar långsiktighet, ansvarstagande 
och tilltro, sa Karin Markides till 
 Chalmers Nyheter i en intervju i 
mars 2008 när visionen lanserades.
Visionen är basen i Chalmers stra-
tegiska plan för 2008-2015. 

Chalmers rektor Karin Markides
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Enligt John Holmberg finns det ett antal 
faktorer som gett CEI uppmärksamhet 
både inom och utanför högskolan. Dels 
handlar det om storleken, att Chalmers 
tog i och satsade rejält med sju nya pro-
fessurer på en gång och dels om hur pro-
jektet genomfördes. Att låta Göteborgs 
miljövetenskapliga centrum, GMV, dri-
va satsningen anser han var mycket bra 
eftersom GMV fungerade som en neu-
tral plattform gentemot institutionerna. 
Det gjorde bland annat att pengarna 
inte slöts inne, vilket hade varit en risk 
om de gått direkt till en institution eller 
forskningscentrum. GMV höll projektet 
öppet genom att efterfråga samarbete 
mellan forskarna.

CEI är ett bra exempel på hur man kan rigga en process som förändrar och som 
har gett legitimitet åt hela hållbarhetsfrågan på Chalmers. Det har stor betydelse 
när vi ska ta oss an nästa utmaning, som handlar om att koppla ihop systemforsk-
ning med djupforskning och börja överbrygga gränserna mellan olika typer av 
system, tror John Holmberg, vicerektor med särskilt ansvar för miljö- och hållbar-
hetsfrågor och professor i lärande för hållbar utveckling.

INtErVju MEd joHN HoLMBErg aV kajsa WINNEs

Nästa miljöinitiativ 
har redan börjat växa

 – Nu behöver vi på Chalmers bygga nya 
centrumbildningar. Då står CEI som ett 
gott exempel på hur vi vill arbeta framåt 
med nya satsningar. Det gäller inte bara 
inom miljöområdet, säger John Holm-
berg.

Vad betyder då ”koppla ihop system och 
djup och överbrygga systemgränser”? 
John Holmberg förklarar det först-
nämnda med ett exempel.
 – Fordonsindustrin,  raffinaderierna 
 och skogsbolagen undrar alla vilka 
bränslen som har störst potential för 
framtiden, vad som är möjligt att ta fram 
och hur råvaran bäst ska användas. För 
att kunna svara på detta försöker vi for-
ma ett kunskapscentrum om bränslen på 
Chalmers. Vi vill kunna ranka bränslen 
men då måste både ett systemperspektiv 
på bränsleanvändning i samhället och 
djupa tekniska kunskaper om vad som 
är möjligt finnas med. Därför är till ex-
empel både kemister och systemvetare 
med i gruppen, säger han.

Att korsa systemgränser och göra sys-
tem på system låter kanske ännu mer 
komplext men även här finns talande 
exempel. 
 – Vi har blivit jätteduktiga på ener-
gisystem och börjar bli det på byggna-
tions- och transportsystem också men 
i längden räcker inte det. I framtidens 
storstäder kommer man inte att kunna lösa  ›  
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– Nu behöver vi på 
Chalmers bygga nya 
centrumbildningar.  
Då står CEI som ett 
gott exempel på hur vi 
vill arbeta framåt med 
nya satsningar.

››
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John Holmberg är forskare vid Institutionen för energi och miljö och vicerektor med särskilt ansvar för 

miljö- och hållbarhetsfrågor. sedan 2006 är han också professor i lärande för hållbar utveckling genom den 

särskilda uNEsco-professur, som är placerad vid chalmers. genom professuren ingår chalmers reformpro-

jekt Education for sustainable development, Esd, i ett omfattande internationellt samarbete för att utveckla 

lärande för hållbar utveckling.

problem inom separata system. Energi, transport 
och byggnationssystemen måste inte-
greras. Därför arbetar vi under ledor-
den ”Urban futures”. Det stämmer som 
hand i handske med Chalmers strategi, 
säger John Holmberg. 

  – Det handlar på något sätt om att ta 
steget från att vara multidisciplinär till 
att bli transdisciplinär. Att tillsammans 
gå bortom sitt ämne och skapa någonting 
nytt. Det är omöjligt för en enskild fors-
kare eller ens ett enskilt forskningsämne 
att ta sig an system av system men det är 
just det som är den stora utmaningen i 
nästa ”miljöinitiativ”. Att bygga miljöer 
som lyckas ta sig till nästa nivå efter det 
multidisciplinära.

Enligt John Holmberg har Chalmers 
stora möjligheter att klara detta myck-
et tack vare den grund som CEI lagt. 
Forskning inom miljö- och hållbar ut-
veckling har funnits länge på Chalmers 
och genom CEI visade ledningen tydligt 
att det var värt att satsa på samtidigt som 
projektet i sig genomförts på ett sätt som 
kan användas som förebild vid nya sats-
ningar. Lång tradition, goda erfarenhe-
ter, brett engagemang och en stark vilja 
att ta nästa steg gör att Chalmers är med 
och skapar ett hållbart samhälle.

Tror du att vi lyckas lösa miljö-
frågan globalt sett med avse-
ende på resurser och klimat?

– Jag är inte optimist i den bemärkelsen 
att jag tror att tekniken fixar allt. Men jag 
är inte pessimist i den bemärkelsen att jag 
tror att det kommer gå åt skogen. Snarare 
possibilist. Jag tror att det går men att vi 
måste jobba hårt för det. Ytterst är det 
en fråga om politisk vilja. Vi har ansvar 
för vilka politiker vi röstar fram. Det är 
det politiska ledarskapet som kommer att 
avgöra.
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Lärande för hållbar 
utveckling
Alla studenter som tar examen 
vid Chalmers ska ha med sig verk-
tyg och tänkande för att skapa ett 
hållbart samhälle i sina framtida 
yrkesliv. Ingenjörer och arkitekter 
som utbildas nu kommer att vara 

yrkesverksamma i 40 år framåt. 
Ingenting Chalmers gör, har så stor 
inverkan på samhällsutvecklingen 
på sikt, som utbildningen. 

Chalmers har haft som policy,  
ända sedan mitten av 80-talet, att 
alla studenter, oavsett program, 
ska läsa några miljökurser.

NOTISER

2003 fattades ett beslut om att fem 
poäng (numera 7,5 högskolepoäng) 
hållbar utveckling ska vara obliga-
toriskt för alla studenter. Sen flera 
år tillbaka pågår därför ett arbete 
med att föra in obligatoriska kur-
ser och moment i alla grundutbild-
ningsprogram.

Processen har varit ganska långsam 
men 2006 startade projektet Educa-
tion for Sustainable Development, 
ESD, för att ta ett helhetsgrepp på 
lärande för hållbar utveckling.

Under tre år ska ESD arbeta med 
lärare, studenter och den fysiska 

miljön på Chalmers campus. Kva-
litet i utbildningen, stöd till lärare 
som vill arbeta mer med hållbarhet 
i sina kurser och studentengage-
mang står i fokus för projektet. 

Målet är att skapa en stabil orga-
nisation för att hantera lärande för 
hållbar utveckling på Chalmers.

Projekt- 
medarbetare CEI
Projektledningen för CEI har un-
der hela projektets gång bestått 
av projektledare Oliver Lindqvist, 
professor och föreståndare för 
Göteborgs miljövetenskapliga cen-
trum, GMV, samt projektkoordina-
tor Helene Bergsten, miljökoordi-
nator vid GMV. 

Initialt ingick även professor Greg 
Morrison i projektledningen. Kajsa 
Winnes, informatör vid GMV har 
varit ansvarig för information om 
CEI i trycksaker och på webben.

Projektledningen  har rapporterat  
re   gel bundet direkt till rektor Jan-
Eric Sundgren, fram tills han gick 
vidare till nya uppdrag utanför 
Chalmers 2006, samt årligen till 
Chalmers Stiftelse.

Informatör vid GMV, Kajsa Winnes



16



Ett projekt växer upp

Miljöforskningen på Chalmers har en lång historia. Chalmers Environmental 
Initiative, CEI, är ett resultat av detta men också av de personer som födde idén, 
stöttade den och höll samman projektet. I slutet av 90-talet fanns några forskare 
som såg den framtida potentialen inom miljöforskningen men även Chalmers  
möjlighet att bli framgångsrikt inom området. De formulerade en idé om att stärka 
och fokusera Chalmers miljöforskning. En idé som både Chalmers ledning och 
Chalmers stiftelse hade modet att gå vidare med och satsa på. Nästa steg var att 
tillsätta en projektledning för att sjösätta och genomföra projektet så att idéerna 
kunde omsättas till konkreta handlingar. Personerna som intervjuas i följande  
kapitel var med och planerade, stöttade och genomförde hela eller delar av CEI, 
hela vägen från idéskiss till målgång.
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Nyckeln till framgången var inte mäng-
den pengar som fanns till förfogande, 
även om den i och för sig var rätt stor, 
utan snarare sättet de användes på, me-
nar Oliver Lindqvist, projektledare för 
CEI.
 – Att ändra Chalmers fokus är faktiskt 
som att ändra riktning på en stor ångare, 
säger han.

Ett sätt att göra nysatsningar är att 
lägga alla pengar på ett ställe. Ett annat 
är att satsa på olika delar av verksam-
heten. Det var det senare sättet Oliver 
Lindqvist och Greg Morrison föreslog. 
De hade fått i uppdrag att se över hur 
resultatet av den internationella utvär-
deringen som gjorts av miljöforskningen 
på Chalmers skulle tas till vara. 
 – Genom att inrätta en ny professur på 
sex olika sektioner fick vi en Chalmers-

Går det att ändra fokus på ett universitet med gamla anor, djupa forsknings-
traditioner och högt meriterade forskare? Och det på bara åtta år?  
Ja, tydligen. Det är Chalmers miljöinitiativ, CEI, ett bevis för. 

Intervju med OlIver lIndqvIst av annIka söderpalm

Medveten satsning på 
delarna gav stark helhet

övergripande samverkan vilket ligger i 
miljösystemanalysens anda. Man måste 
ha tvärvetenskapligt tänkande för att se 
alla aspekter i miljöfrågorna.

När Chalmers omorganiserades 2005 
och de tio sektionerna blev 16 institu-
tioner, hamnade tre av professorerna på 
den helt nya Institutionen för energi och 
miljö. Den är ett bestående och påtagligt 
resultat av miljösatsningen. Dessutom 
har miljöfrågorna spridits som ringar på 
vattnet så att det nu är fler forskare på 
Chalmers som har miljön i fokus. Detta 
är ett resultat både av att ledningen lyft 
fram miljöforskningen som lyckad men 
också av samhällsutvecklingen i stort, 
menar Oliver Lindqvist. 
 – Att det under de senaste två åren 
blivit fler som har miljöaspekter i sin 
forskning är inte så konstigt efter till 
exempel Al Gores insatser men i och 
med satsningen så har vi fått, om inte ett 
försprång, så i alla fall en bra plattform 
jämfört med många andra högskolor in-
ternationellt sett. 

Utomlands har man fått upp ögonen 
för Chalmers som aktör inom miljö-
forskningen. Att ett av målen med sats-
ningen, att Chalmers skulle bli medlem i 
Alliance for Global Sustainability, AGS, 
infriats, är ett tecken på detta.    ›

– Genom att inrätta 
en ny professur på sex 
olika sektioner fick vi en 
Chalmers övergripande 
samverkan, vilket ligger 
i miljösystemanalysens 
anda.

››
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Oliver Lindqvist har varit projektledare för CeI under hela projekttiden. Han är professor i oorganisk miljö-

kemi vid Chalmers och föreståndare för en avdelning med fem forskargrupper vid Institutionen för kemi- och 

bioteknik. Han är också professor i oorganisk kemi vid Göteborgs universitet och leder framgångsrikt en fors-

kargrupp som studerar kvicksilver i miljön. dessutom är han föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga 

centrum, Gmv, vid Chalmers och Göteborgs universitet, vars övergripande syfte är att stötta och främja miljö 

och hållbar utveckling inom forskning och utbildning vid de båda lärosätena i samverkan med det omgivande 

samhället.

Arbetet med CEI har varit både roligt och krävan-
de, tycker Oliver Lindqvist. Som pro-
jektledare har han känt att det varit lite 
tungt med samordningen ibland. Han 
och Helene Bergsten har fått jobba för 
att kunna visa upp initiativet med de sju 
professorerna som en enhetlig satsning. 
Här har funnits en motsättning, som han 
i och för sig inte ser som negativ utan 
mer som en diskussionsfråga; duktiga 
professorer ser sig inte som del av en 
grupp utan snarare som individuella 
forskare. Att Oliver Lindqvist är välme-
riterad och en väl ansedd forskare var 
viktigt, särskilt i början, och han kän-
ner aldrig att han har blivit ifrågasatt av 
CEI-professorerna. Att han dessutom 
satt i både NFR:s och Naturvårdsver-
kets forskningsnämnder gjorde också 
sitt till. 

 – Professorerna har olika vetenskaps-
områden och vi ansåg att olika typer av 
samverkansprojekt var värdefulla för 
satsningen. Vi hade aldrig tänkt föra 
ihop dem i något långtgående samarbe-
te men det var en del gnissel kring detta. 
Vi hade diskussioner med industrire-

presentanter om hur man skulle driva 
en sådan här satsning. De var inbjudna 
som någon sorts mentorer och framhöll 
vikten av att samverka och såg det nog 
som självklart att professorerna skulle 
göra det. Det tror jag satte taggar i någ-
ras hjärtan. Någon kanske tyckte att ”nu 
har jag blivit professor och inte tänker 
jag gå i någon dagisgrupp inte”. 

Rent personligen tycker Oliver Lind-
qvist att det har varit utvecklande att 
arbeta med CEI. De gemensamma dis-
kussionerna har gett väldigt mycket. 
Dessutom menar han att det är en stor 
fördel att ha så bred kunskap att tillgå. 
Det ger extra trovärdighet. Som nu till 
exempel, när han suttit i förhandlingar 
med Stenas forskningschef och Stena 
Metalls VD om professuren i industriell 
materialåtervinning som Stena finansie-
rar med 30 miljoner på tio år.

Chalmers ledning och stiftelse är väl-
digt nöjda med miljösatsningen, enligt 
Oliver Lindqvist som i dem känner att han haft › 
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Tror du att vi globalt 
sett lyckas lösa mil-
jöfrågan till exempel 
med avseende på 
resurser och klimat?

– Ja, jag tror att vi klarar 
det här. Det är min grundin-
ställning. Klimatförändring-
arna är påtagliga men det är 
glädjande att se hur politiker, 
näringsliv och allmänhet 
har tagit till sig detta. Nu är 
vi framme vid att göra de 
åtgärder som behövs. Det är 
inte fråga om att varje Svens-
son ska ändra sin livsstil för 
det gör inte Svensson – inte 
Lindqvist heller – men med 
förnuftiga styrmedel som 
jag tror måste till, så har vi 
tekniken för att lösa detta. Vi 
kan inte backa från allt som 
redan hänt men vi kan klara 
att stabilisera klimatet på 
lång sikt.

ett viktigt stöd. Att CEI haft en sammanhållen 
projektledning med en bärande idé och 
god koll på ekonomin, har gett resultat. 
Miljöprofessorerna har varit framgångs-
rika i att plocka in mer pengar till sin 
forskning. Både genom sina ämnen och 
sin kompetens som forskare men också 
genom att de har haft en ekonomisk 
bas på 12-15 miljoner under projektets 
gång, som varit helt fria att disponera  
till lön, apparatur eller doktorander.

  – Nu är det nästan alltid så att man 
måste matcha de pengar man söker med 
egna medel men så var det inte när CEI 
startade. Det var en nästan ny företeel-
se. Finansiärerna tyckte så klart att det 
var bra att de fick dubbelt så mycket för 
sina insatser. Forskarna har varit skick-
liga och de har legat rätt i sina ämnes-
områden och de har gjort en fantastisk 
insats för att förnya sin forskning och 
skaffa externa medel till Chalmers. De 
100 miljonerna har på det här sättet bli-
vit 575.
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Själv har hon gått vidare och arbetar 
nu som rektors rådgivare samtidigt som 
CEI-säcken knyts ihop. Helene Bergsten 
rekryterades 1999 från Göteborgs uni-
versitet där hon hade forskat sedan 
disputationen 1991, för att tillsammans 
med Oliver Lindqvist koordinera CEI. 
Att leda projekt var inget nytt för henne 
och det är något hon trivs med. Hon är 
inte rädd att ta en konflikt om det be-
hövs. Alla behöver man inte ta men om 
det gäller något viktigt så måste man, 
menar hon. 

Ett projekt är ett projekt. Det har en start, ett genomförande och ett slut. 
Därför sörjer inte Helene Bergsten över att CEI är över, även om det är det hon 
har levt med de senaste tio åren.
– Vi har levererat och levt upp till målen och nu går projektet vidare och blir till 
något annat. Det har lagt basen för andra saker och att det tar slut är bara en del 
av utvecklingen, säger hon.

Intervju med Helene BerGsten av annIka söderpalm

Balansgång mellan det
gemensamma och 
det individuella

Koordineringen av CEI har heller inte 
skett helt friktionsfritt. Att Helene 
Bergsten hade klivit av sin egen fors-
karkarriär och att Oliver Lindqvist hade 
en bakgrund av stark forskning och den 
pondus som följer av det, var viktiga 
faktorer för att de skulle våga stå på sig 
och sticka ut hakan. 
 – Vi kunde båda riskera en hel del och 
liksom uttömma alla möjligheter – inte 
backa och inte kompromissa för mycket. 
Hade vi själva varit en del av forskning-
en inom projektet hade det nog varit an-
norlunda.

Helene Bergstens och Oliver Lindqvists 
uppdrag bestod i att se till att de sju pro-
fessorerna inte blev sju isolerade öar, 
utan att de hittade samverkansmöjlig-
heter.
 – Vi ville att de skulle hitta gemen-
samma utvecklingsmöjligheter, beskriva 
dem och ta tag i dem. Det gjorde de 
också men det var som om de inte rik-
tigt ville kännas vid det. Det handlade 
om prestige, tror jag. Man ska inte för-
stora det här men i ett skede så var det 
rätt påtagligt. Men så vände det.   › 
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– Akademiker har en 
tendens att vilja sköta 
sig själva, men mitt och 
Olivers uppdrag var inte 
att dela ut pengar och låta 
professorerna sköta sig 
själva. Vi skulle hitta det 
som kunde vara gräns-
överskridande.

››
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Helene Bergsten har varit projektkoordinator för CeI under hela projekttiden. Hon har själv en bakgrund 

som miljöforskare och disputerade i geologi vid Göteborgs universitet 1991 och blev docent i oceanografi 

1995. Hon var verksam som forskare fram till 1999 då hon tillträdde som miljökoordinator och adminis-

trativ chef för Göteborgs miljövetenskapliga centrum, Gmv, vid Chalmers och Göteborgs universitet, vars 

övergripande syfte är att stötta och främja miljö och hållbar utveckling inom forskning och utbildning vid de 

båda lärosätena i samverkan med det omgivande samhället. sedan januari 2008 är Helene Bergsten rektors 

rådgivare vid Chalmers. 

Även om en förutsättning för professorerna att få 
CEI-medel var att de hade större delen 
av sin forskning i projektets riktning, så 
var CEI bara en av flera delar i deras 
vardag. De hade också andra pengar och 
andra uppdrag. Helene Bergsten tror 
att de tyckte att projektledningen ibland 
lade sig i för mycket.

  – Akademiker har en tendens att vilja 
sköta sig själva men mitt och Olivers 
uppdrag var inte att dela ut pengarna 
och låta professorerna sköta sig själ-
va. Vi skulle hitta det som kunde vara 
gränsöverskridande. Att skapa dok-
torandgrupper till exempel, som lärde 
känna varandra och fick växa upp i en 
gränsöverskridande kultur som de sedan 
kunde bära vidare. Vi hade projektan-
svaret och vi kände att vi var tvungna att 
ta det på allvar. Däremot talade vi aldrig 
om för professorerna vad de skulle fors-
ka på. Vi försökte bara använda peng-
arna som ett instrument för att få dem 
utveckla sina områden och samarbeta. 

Nu fungerar det riktigt bra, tycker He-
lene Bergsten. Flera av professorerna 
jobbar ihop – och deras doktorander. 
Att hänvisa till att CEI-pengarna låg 
som bas underlättade för professorerna 
när de sökte ytterligare medel. Idag är 
många otroligt positiva till att ha varit 
med.

Innan 1999 hade många på Chalmers 
en något njugg inställning till forskning 
med miljöanknytning.  
  – Flera av dem som sedan fick en 
CEI-professur levde ett ganska undan-
skymt liv i någon forskargrupp på en av-
delning som kanske inte ens hade någon 
professor. Attityden var att de fick hål-
las så länge de drog in sina pengar men 
att miljöfrågan inte var något som man 
prioriterade. 

Detta ändrades när CEI kom igång och 
det blev tydligt att det fanns ett intresse för ›
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Tror du att vi lyckas lösa miljöfrågan globalt sett med 
avseende på resurser och klimat?
– Ja, det tror jag. Jag hoppas det. Det är en tillräckligt stor och tillräckligt 
stark del av samhället och politiken som förstår att frågan är viktig och vidtar 
åtgärder men det är inte lätt eftersom det i grund och botten är en politisk 
fråga, inte i första hand en ekonomisk-naturvetenskaplig-teknisk. Ofta är det 
väldigt trögt och väldigt trögt och väldigt trögt men så helt plötsligt tippar det 
över och då finns lösningarna och folk är beredda att ta till sig dem. Det känns 
som om vi är nära den här tidpunkten.

frågorna utifrån. Då började många fundera över 
om forskningen kanske ändå kanske 
hade ett existensberättigande. Det sked-
de en attitydförändring och en verksam-
hetsmässig förändring som gick hand i 
hand med utvecklingen runtomkring. 
Timingen var rätt. Det var inte för tidigt 
och inte för sent.
 – Attityden som från början kunde 
vara både aggressiv och arrogant änd-
rades till att det här är något vi absolut 
måste hålla på med och det måste finnas 
i utbildningen. Nu finns ju miljöaspekten 
med i Chalmers vision till och med. Re-
san som Chalmers har gjort tror jag fak-
tiskt att CEI har en betydande del i.

En stor del tillmäter Helene Bergsten 
Jan-Eric Sundgren. Utan en rektor som 
hela tiden framhöll att miljö är viktigt 
och något Chalmers måste ta till sig, 
hade det inte gått, tror hon. Det hade 
inte fått samma acceptans, synlighet och 

utveckling. Vid CEI-starten var Jan- Eric 
Sundgren nytillträdd rektor och han såg 
värdet och möjligheterna inte bara i 
forskningen i sig. Han såg också att pro-
jektet skulle kunna förändra Chalmers. 
Även om många höll med honom, tyck-
te andra att pengarna borde användas 
till något bättre.
 – Kampen mellan det gemensamma 
och det individuella pågår ständigt inom 
akademin. Det är det som en rektor el-
ler en prefekt jobbar med. Att se till hel-
heten och utveckla universitetet kontra 
det där som man själv känner att man 
har rätt att bestämma. Den dragkam-
pen pågår på alla nivåer, säger Helene 
Bergsten. 
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Det har lyft även andras miljöforskning 
och bäddat för att ta steget från miljö till 
hållbar utveckling, anser han. När Jan-
Eric Sundgren tillträdde som rektor var 
huvuddragen för CEI redan färdiga. Då 
var det inte en extremt välutvecklad stra-
tegi att miljö skulle bli ett profilområde 
men av flera olika anledningar var miljö 
ett område Chalmers trodde på. En av 
dem var att det fanns många engagera-
de personer, som drev miljöforskningen 
framåt. En annan anledning var Miljö-
sektionen, som senare blev Göteborgs 
miljövetenskapliga centrum, GMV, där 
det fanns en struktur för att överblicka 
och stötta forskningen inom Chalmers 
olika sektioner.

CEI skulle lyfta Chalmers miljöforskning internationellt och förändra grundut-
bildningen internt. Det var utgångspunkten för Jan-Eric Sundgren som tog över 
rektorsposten och CEI-satsningen 1998. Han tycker att båda föresatserna lyckats 
riktigt bra men att den största framgången med CEI är det allmänna fokus på om-
rådet, som vuxit fram på Chalmers.

Intervju med jan-erIC sundGren av kajsa WInnes

CEI lyfte Chalmers
miljöforskning och
stärkte varumärket

Ambitionen att skapa internationellt 
framgångsrika forskningsmiljöer tycker 
han har lyckats mycket bra. Dels efter-
som flera personer, som ingick i sats-
ningen kunnat använda CEI som bas för 
att engagera sig i internationella projekt 
och i vissa fall byta inriktning på sin 
verksamhet och dels eftersom Chalmers 
blev medlem i Alliance for Global Sus-
tainability, AGS.
 – Chalmers deltagande i AGS hade 
aldrig kommit till stånd om vi inte hade 
haft CEI. Aldrig, säger han. 

Genom AGS har det internationella 
samarbetet ökat och ur varumärkes-
synpunkt har AGS varit oerhört bety-
delsefullt för Chalmers. Medlemskapet 
2001 var något av ett kvitto på att tre av 
världens mest framgångsrika universitet 
ansåg att Chalmers hade unik och hög-
kvalitativ miljöforskning.

När det gäller CEI:s inflytande på ut-
bildningen är han lite mer återhållsam. 
 – Att påverka utbildningen tror jag det 
har bidragit till. Det är bara en fråga om 
det har gjort det tillräckligt, säger han.   ›
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– Chalmers deltagande i 
AGS hade aldrig kommit 
till stånd om vi inte hade 
haft CEI. Aldrig!

››
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Jan-Eric Sundgren var rektor för Chalmers tekniska högskola mellan 1998 och 2006. Han är fram-

gångsrik forskare och professor i materialfysik. som rektor för Chalmers var han med och drog i gång tre 

stora satsningar inom miljö-, bioteknik- och It-området i samband med att högskolan övergick från att ägas 

av staten till att ägas av en stiftelse. Han ledde också en stor omorganisation av Chalmers som bland annat 

omfattade en sammanslagning med dotterbolaget Chalmers lindholmen och en helt ny institutionsstruktur. 

sen 2006 är jan-eric sundgren ansvarig för samhällskontakter inklusive universitetskontakter och miljöfrågor 

i aB volvos koncernledning.

Ett konkret exempel är de obligatoriska kurserna  i miljö 
och hållbar utveckling, som tagit väldigt lång 
tid att föra in i alla program. Det kanske inte 
har med CEI att göra direkt men eftersom 
CEI satte fokus på miljöfrågorna på hela 
Chalmers borde det ha gått fortare, anser 
Jan-Eric Sundgren. 

 – Jag kan känna en viss frustration över att 
CEI inte haft större inflytande på utbildning-
en.

Miljöforskningens  tillväxt  och  styrka  manifes-
terades tydligt när Chalmers omorganiserades
2005. Då bildades den ny Institutionen för en-
ergi och miljö, där tre av CEI-professorerna 
samlades. Den institutionen hade inte varit 
möjlig utan CEI anser Jan-Eric Sundgren.

  – Det hade inte gått om inte CEI hade 
funnits. Det hade blivit någonting annat. 
Men den institutionen hade aldrig kommit 
till stånd utan CEI. Den hade inte kommit 
till stånd om professorerna inte tidigare  
hade pratat med varandra och hade en viss 
gemenskap, säger han. 

Genom Energi och miljö har den breda mil-
jösatsningen också fokuserats på ett sätt som 
enligt Jan-Eric Sundgren kommer att kunna 
attrahera både studenter och finansiering i 
många år framöver förutsatt att Chalmers 
sköter korten rätt.

Om GMV och det tidigare arbetet med 
att organisera och föra fram miljöforsk-
ningen på Chalmers var en förutsättning 
för att starta en  rejäl satsning på miljö-
området, så var styrningen av projektet 
en nyckel till att föra det i hamn. Oliver 
Lindqvist och Helene Bergsten, som 
projektledare respektive koordinator 
jobbade hårt med att skapa en samhörig-
het i gruppen av CEI-professorer, vilket 
inte alltid var lätt. Även om det aldrig 
handlade om att styra inriktningen på 
forskningen ställdes det vissa krav på 
att de skulle söka samarbeten, ha ge-
mensamma möten och återkommande 
rapportera uppgifter om ekonomi och 
utveckling av sina grupper. Enligt Jan-
Eric Sundgren, som regelbundet träffade 
projektledningen, var styrningen avgö-
rande för att CEI lyckades. Det skapade 
en väl sammanhållen satsning och en ge-
mensam bild som gav förtroende internt. 
Utåt sett stärktes varumärket, vilket 
underlättade för samarbeten med andra 
universitet och med industrin.

Just samarbetet med industrin, men då ur 
ett regionalt perspektiv, tycker Jan-Eric 
Sundgren annars är en sida som kunde ha 
utvecklats ännu bättre inom CEI-projektet. ›
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Tror du att vi lyckas 
lösa miljöfrågan 
globalt sett med av-
seende på resurser 
och klimat?

– På kort sikt tror jag att det 
är en väldigt liten chans att 
det blir bättre. Men att frågan 
löses är helt uppenbart. Men 
det kommer att ta en stund. 
Fortfarande är det ju så att 
även om medvetenheten ökat 
drastiskt de senaste åren så 
måste den öka ännu mer för 
att vi ska ändra beteende. Det 
kommer ju inte fungera om 
man inte ändrar beteende. 
Det är bara att titta på sig 
själv för att se hur lång tid det 
tar att verkligen börja göra det 
här annat än i tanken.

 – Det har gjorts till viss del. Det har ju förts dis-
kussioner med Stena om deras återvin-
nings- och avfallshantering men om man 
tar miljöfrågorna i relation till transport 
så finns ju Chalmers mitt i ett stort kluster 
av aktiviteter fokuserade på transport. 
Och transporter är ju en relativt stor del 
av i alla fall koldioxidfrågan och även 
andra miljöfrågor så det kanske borde ha 
varit mer fokus på det, säger han.

Så här i backspegeln summerar Jan-Eric 
Sundgren CEI som en mycket lyckad 
satsning och han tror att det betytt myck-
et både för Chalmers som helhet och för 
de enskilda forskare som rekryterades till 
projektet. För Chalmers räkning innebar 
det en lyckad fokusering, vilket är nöd-
vändigt för alla universitet och högskolor 
i dag. För forskarnas del har det innebu-
rit ett erkännande och en möjlighet att 
göra någonting nytt och för vissa att re-
lativt tidigt i sin karriär få möjlighet att 
bygga upp en egen forskargrupp.
 – Jag tror professorerna känner att de 
har varit med att lyfta Chalmers varu-
märke. Och det har de gjort!
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Att miljösatsningen haft bra tempo, fått 
bra resultat och gott anseende förklarar 
Stig Ekman med ett antal framgångsfak-
torer. Den kanske viktigaste var att det 
redan fanns en beredskap inom högsko-
lan. Detta tack vare Miljösektionen där 
forskare med miljöinriktning från både 
Chalmers och Göteborgs universitet var 
samlade redan ungefär tio år innan be-
slutet om Chalmers miljösatsning togs.
 – Det fanns redan en plattform för 
frågeställningarna. Forskarna hade en 
mötesplats och området hade en tales-
person i Eva Selin Lindgren som var den 
som först ledde Miljösektionen och se-
nare i Oliver Lindqvist.

När Göteborgs miljövetenskapliga cen-
trum (GMV) bildades vässades organi-
sationen ytterligare, menar Stig Ekman 
och genom detta fick satsningen en 
mycket bra bas. GMV:s kansli har också 
haft stor betydelse för satsningen. 

Eftersom Chalmers stiftelse sysslar med 
tidsbegränsad finansiering där det är 
meningen att högskolan själv efter en 
tid ska axla det finansiella ansvaret för 
satsningarna, menar Stig Ekman att det 
är viktigt att arbeta med sådant där ini-
tiativet kommer inifrån högskolan.
 – Det går inte att trycka in ny verksam-
het. Den måste växa fram i samklang 
med lärare och forskare och det är vik-
tigt att man har en gemensam målbild. 

Högklassig verksamhet och flaggskepp för Chalmers. Det är vad Stig Ekman, 
direktör för Chalmersstiftelsen tänker på när han tänker på CEI. Satsningen som 
stiftelsen beslutade om för snart tio år sedan har blivit mycket lyckad och han drar 
nu nytta av miljöinitiativets sätt att arbeta när han ska bedöma andra satsningar.
– CEI står för ”best practice” helt enkelt, säger Stig Ekman.

Intervju med stIG ekman av annIka söderpalm

Ett föredöme att ta efter 

Andra framgångsfaktorer är, enligt Stig 
Ekman, satsningens goda akademiska le-
darskap och den strategi som valdes för 
att bygga satsningen. Pengarna användes 
till topprekrytering av nya professorer 
som knöts till högskolans befintliga verk-
samhet. Om man istället valt att skapa 
en separat miljöenhet hade man nog inte 
fått upp samma tempo, tror han. Dess-
utom blev verksamheten gränsöverskri-
dande per automatik och man åstadkom 
en förstärkning av hela Chalmers.

Att de sju miljöprofessorerna till viss 
del hållits ihop inom satsningen har gett 
en tydlighet utåt. Det har hjälpt till att 
bygga Chalmers varumärke som aktör 
på miljöscenen. Ett första tecken på att CEI var  › 
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– Det går inte att trycka in 
ny verksamhet. Den måste 
växa fram i samklang med 
lärare och forskare och 
det är viktigt att man har 
en gemensam målbild.

››
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Stig Ekman är direktör vid stiftelsen Chalmers tekniska högskola sedan 1994. Han var tidigare administra-

tiv chef för Chalmers. 

stiftelsen äger Chalmers tekniska högskola aB. som ägare ska Chalmers stiftelse bland annat verka för 

att bolaget Chalmers bedriver utbildning och forskning på hög nivå, att bolagets resurser utnyttjas effektivt 

och finansiera uppdrag som stiftelsen anser värdefulla för Chalmers. CeI är ett exempel på den typen av 

finansiering.

framgångsrikt, var att Chalmers som ett av fyra 
universitet valdes in i Alliance for Glo-
bal Sustainability, AGS. Att det skulle ha 
hänt utan CEI är inte sannolikt, tror Stig 
Ekman och menar att det kan ha en del 
med synligheten att göra. 
 – Man måste ha något att tillföra och 
att förväntningarna på Chalmers är stora, 
ser man när man tittar på vilka andra uni-
versitet som ingår i AGS. ETH i Zürich, 
University of Tokyo och MIT är alla väl-
kända och högt ran kade.

Stig Ekman tror att Chalmersstiftelsens 
sätt att finansiera har bidragit till att mil-
jöinitiativet blivit så lyckat. Han säger att 
det är en bra förutsättning och rätt ovan-
lig dessutom, att redan flera år i förväg 
veta att man har 100 miljoner för nysats-
ning.
 – Områdena har varit så starka att de 
av egen kraft skaffat ytterligare pengar. 
Det är jättebra! Även om verksamheten 
inte går ut på att ha så mycket pengar 
som möjligt så är det ett tecken på att de 
nya ämnesområdena har vidgat sina sam-
arbeten med andra. Vi har fått mer valu-
ta för vår insatta såddfinansiering helt en-
kelt och det har gjort att pengarna räckt 
för att hålla ihop satsningen längre.

Tror du att vi lyckas 
lösa miljöfrågan 
globalt sett med av-
seende på resurser 
och klimat?

– Vi måste tro att mänsklig-
heten har förmågan att 
reparera konsekvenserna av 
ett oförståndigt utnyttjande 
av naturens resurser och inte 
upprepar misstagen i fram-
tiden. Förutsättningen för 
framgång är kunskapsupp-
byggnad. Den måste omfatta 
alla vetenskapliga disciplin-
områden i gräns överskridande 
samarbete, ökad insikt inom 
alla samhällssektorer samt 
politisk vilja och förmåga.  
De stora hoten kan i förläng-
ningen bara bemästras genom 
en global agenda som bygger 
på rättvisa och demokrati.
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Forskningens 
fruktträd
Visionen i Chalmers Environmental Initiative var att ta tillvara den vetenskapliga 
kompetens och potential inom miljösystemanalys, som fanns på Chalmers och föra 
fram den till en världsledande position. Sju personer valdes ut för att leda var sitt 
forskningsområde och förverkliga visionen. De blev ”CEI-professorer”. Deras 
uppdrag inom CEI var dels att bygga livskraftiga forskningsmiljöer, som kunde 
stärka miljöområdet inom forskning och utbildning på hela Chalmers men också 
att söka samverkan mellan varandra och mellan sina forskargrupper. Genom  
satsningen fick CEI-professorerna en möjlighet att utveckla sin forskning relativt 
fritt. En möjlighet som de förvaltade mycket väl. Deras forskning är frukten som 
Chalmers skördar och grunden till att vi nu har en gedigen grund att stå på inför 
den fortsatta utmaningen att skapa en hållbar framtid.

Christan Azar, professor i Bärkraftig energi- och materialomsättning
Filip Johnsson, professor i Uthålliga energisystem
Björn Malbert, professor i Uthålligt samhällsbyggande
Donal Murtagh, professor i Global miljömätteknik
Hans Theliander/Jim Frederick, professor i Bärkraftig kemiteknik
Anne-Marie Tillman, professor i Miljösystemteknik
Rolf Wolff, professor i Miljömanagement (fram till 2006)
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För Christian Azar har CEI-medlen 
varit bra som en sorts back-up, menar 
han. 
 – De har fungerat som en slags försäk-
ring som jag har kunnat åberopa när jag 
sökt medel. Jag har kunnat visa att jag 
redan har egna medel och det har gjort 
det lättare. 

Projektledningen för CEI har fungerat 
bra, tycker han. Som en bra fotbollsdo-
mare. Det vill säga en som inte tar upp-
märksamheten från matchen.
 – Vi är här för att forska, inte ägna oss 
åt organisationsfrågor och den möjlig-
heten har vi fått.

Miljöintresset har fått ett otroligt uppsving. Även om detta inte kan tillskrivas 
Chalmers miljöinitiativ, så är CEI ett tecken på att Chalmers tog precis den roll 
som ett universitet ska ta, nämligen att förutse vad som komma skall. För  
Chalmers som helhet betydde CEI att miljöforskningen stärktes. För Christian 
Azar personligen innebar det en tjänst och kapital att anställa en forskarassistent. 
Dessutom har snart sex doktorander disputerat inom projektet. 

Intervju med ChrIstIan azar av annIka söderpalm

Rätt satsning i rätt tid

Hans forskning handlar om hur man ge-
nom att ändra energisystemen kan bidra 
till att lösa klimathotet. Han tittar bland 
annat på vilka mål som är rimliga för kli-
matpolitiken, vilka tekniker som finns 
för att nå målen, vilka styrmedel som 
kan användas och vad det skulle kosta.

Intresset för miljöforskning i allmänhet 
och kanske för Christian Azars forsk-
ning i synnerhet har vuxit under CEI 
projektets gång. Han satt med i Göran 
Perssons oljekommission, och sitter 
med i Reinfeldts Hållbarhetskommis-
sion, han skriver artiklar i massmedia 
och föreläser ofta både för allmänhet, 
politiker och industrin. Det är viktigt, 
inte bara för sakens skull, utan för att 
han själv lär sig mycket på att träffa in-
dustrifolk och politiker. Sådant han har 
nytta av i sin forskning.
 – Man får bättre förståelse för de av-
vägningar som måste göras. Politiker är 
ofta bra på avvägningar och att ställa om 
energisystem handlar om just det. 

Och genom kontakterna med industrin 
får han en direkt ingång och överblick 
över de tekniska lösningar som är på 
väg och de praktiska problem industrin 
brottas med. Sådan information är vik-
tig, exempelvis när man modellerar 
framtida energisystem. 

Ett ytterligare bevis på att miljöintres-
set är stort inte minst hos studenter, och på att  › 

– För kursen Sustainable 
energy futures var vi  
tvungna att sätta ett tak 
vid 90 studenter, annars 
blev det ohållbart. Och 
90 personer på en kurs 
på fjärdeårsnivå är ju lite 
häftigt.

››
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Hur många procents chans tror 
du att det är, att det blir bättre än 
idag?

Med klimatet är det närmast noll procent. 
Temperaturen kommer enligt all forskning att 
fortsätta öka. Lyckas vi bra med att minska 
utsläppen, kanske vi kan begränsa ökningen till 
två grader.

När det gäller många andra miljöproblem är 
det troligt att det kommer bli bättre. Utsläppen 
av lokala luftföroreningar minskar ju hela ti-
den, vattenkvalitet i sjöar och floder förbättras 
också. Här har politiken lyckats driva fram en 
teknikutveckling som löser problemen. 

samarbetet inom CEI satsningen bär frukt, är de 
miljöinriktade mastersprogrammen. 
 – För kursen Sustainable energy 
 futures var vi tvungna att sätta ett tak vid 
90 studenter för annars blev det ohåll-
bart. Och 90 personer på en kurs på fjär-
deårsnivå är ju lite häftigt. När jag själv 
läste på den nivån så var vi kanske bara 
åtta personer, säger Christian Azar. 

Tror du att vi globalt sett lyckas 
lösa miljöfrågan till exempel 
med avseende på resurser och 
klimat?

Vet inte. Det hänger fortfarande i luften. 
Det finns starka krafter som verkar för, men 
det finns också starka krafter som verkar 
emot. När problemen blir så brännande så 
att det inte går att blunda för dem, är det 
klart att man kommer att vidta åtgärder. 
Men när det gäller klimatfrågan så är det 
så att man laddar upp atmosfären med en 
massa koldioxid och när man väl ser konse-
kvenserna är det inte så lätt att vända. Sätter 
man upp ett vindkraftverk och tycker att det 
är fult kan man ta ner det. Om temperaturen 
stiger med en grad och man vill sätta stopp, 
kanske den ändå stiger två grader till, även 
om man kraftigt minskar utsläppen. 
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NOTISER

Professor med  
inflytande
Christian Azar har under sin tid 
som professor i bärkraftig energi- 
och materialomsättning gjort sig 
känd som debattör och klimatex-
pert i det svenska medielandska-
pet. 

I debatter och intervjuer har han 
gång på gång förklarat växthusef-
fekten och dess konsekvenser men 
samtidigt beskrivit våra möjligheter 
att vända trenden och lösa klimat-
problematiken. Hans forskning om 
hur fortsatt ökad tillväxt är möjlig 
samtidigt som vi minskar utsläppen 
av koldioxid har gjort honom hög-
intressant för beslutsfattare av alla 
slag. Han har också blivit medier-
nas klimatexpert nummer ett. 

Genom sitt inflytande som rådgiva-
re åt regeringen och näringslivets 
chefer har han de senaste åren pre-
numererat på höga placeringar på 

olika listor över makthavare inom 
forsknings- och affärsvärlden. Som 
om detta inte var nog var han ock-
så delaktig i Nobels fredspris 2007, 
som en av experterna i FN:s kli-
matpanel IPCC.

Att en forskare ”slår igenom” 
på detta sätt är mycket ovanligt. 
Så vad är det Christian Azar har 
som gör att just han intagit denna 
position? Det finns förstås inget 
heltäckande och enkelt svar men 
i en intervju i en av CEI:s årliga 
progress reports ger forskarkolle-
gan Björn Sandén en fingervisning 
om vad det handlar om. Efter att 
ha samarbetat med Christian Azar 
i ett projekt om hur samhället idag 
ska välja teknik för att nå långsik-
tiga klimatmål säger han så här:
 – Christian vill verkligen att hans 
forskning ska påverka samhälls-
utvecklingen. Bakom hans arbete 
finns ett stort personligt engage-
mang kombinerat med ett mycket 
skarpt intellekt. Om man ska lyck-
as tillfredsställa sin önskan att på-
verka sin omvärld måste man vara 
mycket bra på att förmedla sitt 
budskap och det är Christian. Han 
kan sätta ord på sina tankar på ett 
sätt som gör att andra människor 
förstår honom.

Kort om IPCC
Den 10 december 2007 mottog 
The Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC, Nobels 
fredspris i Oslo, tillsammans med 
klimatdebattören Al Gore. Priset 
fick de för sitt arbete med att bygga 
upp och sprida kunskap om män-
niskans påverkan på klimatet och 
de insatser som behövs för att mot-
verka sådan klimatpåverkan.

FN:s klimatpanel IPCC bedriver 
ingen egen forskning utan har till 
uppgift att utvärdera den omfat-
tande klimatrelaterade forskning 
som pågår världen över. Panelen 
består av över 2000 forskare från 
hela världen. Deras hittills fyra, 
så kallade, syntesrapporter har ut-
gjort grunden för FN:s klimatkon-
vention och Kyotoprotokollet, som 
ställer krav på industriländerna att 
minska sina utsläpp av växthusga-
ser. 

För varje rapport har forskarna i 
panelen blivit mer och mer överty-
gade om att höjningen av jordens 
medeltemperatur hänger ihop med 
mänsklig aktivitet sedan industria-
lismens början.

IPCC har funnits sedan 1988. För 
den som vill veta mer om hur arbe-
tet med rapporterna fungerar finns 
mer information på IPCC:s webb-
plats www.ipcc.ch. 
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Att få drygt tio miljoner kronor till fri 
forskning hör till ovanligheterna i dag. 
Dessutom har styrningen varit bottom 
-up, det vill säga forskarna har styrt 
själva.
 – Vi blev utsedda till professorer och 
sedan blev vi för en gångs skull betrodda 
om att kunna göra avvägningarna själva 
om vad som var vettigt att satsa på, sä-
ger han. 

Tack vare CEI har Filip Johnsson kun-
nat bredda sin forskning. Förutom att 
expandera projektet inom området om-
vandling av fasta bränslen, har han blåst 
liv i forskningen om energisystem som 
hade legat på is i några år efter det att 
den förre professorn i ämnet Clas-Otto 
Wene pensionerats.

Stora satsningar är ofta toppstyrda och inte sällan tenderar formen att bli vikti-
gare än innehållet. Så har inte varit fallet med Chalmers miljöinitiativ, tycker Filip 
Johnsson, professor i Uthålliga energisystem vid Institutionen för energi och miljö. 
Det unika med satsningen menar han är att den har gjort det möjligt för honom att 
använda forskningsmedel inom nya områden.

Intervju med FIlIp johnsson av annIka söderpalm

Unik möjlighet att pröva 
nya vägar inom forskningen

Först drevs energisystemprojekt i min-
dre skala tillsammans med Vattenfall. 
När Filip Johnsson blev en av Chalmers 
två AGS-koordinatorer såg han att pro-
jektet skulle passa bra som pilotprojekt 
inom AGS där det pågick en diskussion 
om att försöka initiera större projekt än 
tidigare. Så blev det och det mindre pro-
jektet expanderades till ett omfattande 
projekt men med samma grundidé. Om 
fyra år ska projektet avslutas och man 
ska då bland annat kunna visa olika 
möjligheter för hur IPCC:s rekommen-
derade klimatåtaganden ska uppfyllas 
på europanivå fram till 2050. 
 – Eftersom det är vi i väst som har ska-
pat klimatproblemen från början är det 
också vi som måste visa att vi gör något 
åt dem, att vi tar fram teknik som möj-
liggör ett klimatneutralt samhälle. Våra 
analyser visar att det går att komma till 
ett sådant samhälle utan att ekonomin 
blir lidande. Europa tillsammans med 
USA måste ta fram ett system som gör 
att det kostar att släppa ut koldioxid. 
Handel med utsläppsrätter är den väg 
som verkar vara politiskt genomför-
bar. Det gäller bara att få politikerna att 
sänka taket för hur mycket utsläppsrät-
ter som ska finnas. Det måste vara en 
bristvara och för att detta ska komma till 
stånd måste vi visa politikerna att det är möjligt.  › 
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– Eftersom det är vi 
i väst som har skapat 
klimatproblemen från 
början är det också vi 
som måste visa att vi  
gör något åt dem.

››
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Tack vare CEI-medlen har Filip Johnsson vågat ta 
ut svängarna i forskningen och resulta-
tet har blivit mycket framgångsrikt. De 
drygt tio miljoner kronor han fick har 
växlats upp till 100. Detta i samarbeten 
med Vattenfall, ABB och Energimyn-
digheten samt ett antal EU-projekt. 

Filip Johnsson tycker att samverkan 
med industri och myndigheter är värde-
full eftersom frågeställningarna som då 
behandlas är av relevans för beslutsfat-
tarna. Samtidigt betonar han att det är 
viktigt att hålla på den akademiska inte-
griteten.

 – Jag har dock hittills inte upplevt detta 
som något problem och den analys av 
Europas energisystem som vi skulle göra 
var Vattenfall också intresserade av och 
insåg att det skulle bli mer trovärdigt om 
vi gjorde den, än om de gjorde den själ-
va. Det vi gör, gör vi strikt vetenskapligt. 
Dessutom finns det idag nästan ett krav 
på industriella finansiärer i alla större til-
lämpade projekt. 

Breddningen av verksamheten som har 
kunnat göras tack vare CEI medlen och 
AGS har också lett till goda samarbeten 
såväl mellan avdelningar och institu-
tioner på Chalmers såväl som utanför 
 Chalmers.

 – I Europaprojektet är samtliga energi-
systemgrupper på Chalmers inblandade 
och detta är mycket stimulerande. Allt 
detta har möjliggjorts tack vare  Chalmers 
miljöinitiativ.

Tror du att vi lyckas lösa  
miljöfrågan globalt sett  
med avseende på resurser  
och klimat?

– Jag tror att klimatfrågan går att lösa. 
Teknikerna finns och vi klarar det eko-
nomiskt – där är jag optimist. Politiskt 
är det svårare men jag är trots allt 
optimistisk.
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Miljonregn över 
Chalmers energi
forskning

Under sin tid som CEI-professor 
har Filip Johnsson mycket fram-
gångsrikt attraherat externa medel 
för att finansiera nya forsknings-
projekt. De drygt tio miljoner kro-
nor, som var grundfinansieringen i 
CEI-satsningen har mångdubblats 
och blivit 100.

År 2005 stärktes energisystem-
forskningen vid Chalmers rejält då 
projektet Pathways to Sustainable 
Energy Systems sjösattes med Filip 
Johnsson som ledare. Vattenfall 
gick in och finansierade satsningen 
med 50 miljoner.

NOTISER

Syftet med forskningsprojektet, 
som sträcker sig över fem år, är 
att utvärdera dagens europeiska 
energisystem och beskriva möjliga 
vägar för att utveckla ett hållbart 
sådant med hänsyn tagen till miljö, 
ekonomiska förutsättningar och in-
frastruktur med mera.

Projektet är kärnan i ett så kallat 
flaggskeppsprogram inom Alliance 
for Global Sustainability (AGS); 
”The Energy Pathways Flagship 
Program”. Sedan 2005 har flera 
nya projekt startats inom Pathways 
to Sustainable Energy Systems, fi-
nansierade av bland andra Energi-
myndigheten och EU.

Mer att läsa om Pathways och de 
olika delprojekten finns på 

www.energy-pathways.org.

Lokalt samarbete 
kring förgasning

På det mer lokala planet har Filip 
Johnsson och de andra forskarna 
vid Energiteknik också ett intres-
sant forskningsprojekt i gång till-
sammans med Göteborg Energi 
och Akademiska Hus.

Under 2007 satsade Göteborg 
 Energi 11,5 miljoner på att byg-
ga en förgasningsanläggning vid 
Chalmers Kraftcentral, som ägs av 
Akademiska Hus. Anläggningen 
an vänds för att prova och demon-
strera en ny teknik att förgasa bio-
massa för produktion av kraftvär-
me och biobränsle, vilket i sin tur 
är en byggsten i att minska samhäl-
lets behov av fossila bränslen.

Kanske kommer din lägenhet snart 
att värmas med hjälp av den nya 
tekniken!
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Under senare år har Arkitektur blivit allt 
synligare på Chalmers. Miljöfrågorna är 
kanske inte enda anledningen men de 
har bidragit, enligt Björn Malbert. Arki-
tektur är nog Chalmers mest samhälls-
vetenskapliga ämne och ska man skapa 
hållbara system som klarar framtida på-
frestningar i form av klimatförändringar 
och krav på resurshushållning, är det 
inte enbart de fysiska strukturerna man 
ska lägga sin energi på. Viktigare är kan-
ske hur de tekniska delsystemen produ-
ceras, hanteras och används i samhällets 
sociala system, menar han.
 – Man pratar ofta om hållbara trans-
porter och byggnader. Problemet är att 
våra system är så ”hållbara” att de är 
svåra att förändra. I Afrika till exem-

Det är stor skillnad mellan att vara externt finansierad forskare och att ha mandat 
som professor, tycker Björn Malbert. Som del i Chalmers miljöinitiativ fick han en 
professur i Uthålligt samhällsbyggande vid Institutionen för arkitektur. Den har 
gjort det möjligt för honom och kollegan Michael Edén dels att bygga upp en stor 
forskargrupp, dels att få frågan om hållbar utveckling att genomsyra utbildning och 
forskning inom arkitektur.

Intervju med Björn malBert av annIka söderpalm

CEI imponerar på andra 
universitet

pel, saknas ofta sådana strukturer. Vilka 
nya lösningar kan man utveckla där? 
Man måste se transporter ihop med vat-
tenförsörjning och bebyggelse och här 
handlar det om att hantera komplexi-
tet och osäkerheter i planeringsproces-
serna. Vi kan inte ha kunskap om allting 
och inte heller reda ut alla osäkerheter. 
Klimatfrågan är ett exempel. 

Chalmers har nyligen blivit formellt 
partneruniversitet till FN:s boende- och 
bosättningsorgan UN Habitat i Nairobi. 
Att det svenska universitet de valde är 
just Chalmers tror Björn Malbert beror 
på CEI. Partnerskapet innebär att man 
kommit överens om ömsesidigt kapaci-
tetsutnyttjande. Man får tillgång till var-
andras nätverk, material och rapporter.
 – Som forskare är det fantastiskt att 
få tillgång till empiri, statistik och best 
practice från hela världen.

Även om CEI-professorerna sysslar 
med olika saker är det bra att de träf-
fas, tycker Björn Malbert. Alla håller ju 
ändå på med sådant som är relevant för 
hållbar utveckling. Och det är i nya kon-
stellationer nya saker kan hända. Ett ex-
empel på samarbete utanför Chalmers 
är kursen i urban ljussättning som Björn 
Malbert initierat i samarbete med Alingsås  › 
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– Man pratar ofta om 
hållbara transporter och 
byggnader. Problemet är 
att våra system är så ”håll-
bara” att de är svåra att 
förändra.

››



stad och de konstnärliga lärarna på Arkitektur.
  – Valet att gå och cykla måste stödjas. 

Och här är ljussättningen viktig både för 
nöjet att promenera men också för sä-
kerheten.

Att gatlyktor sitter högt upp och lyser 
upp huvudet på den gående härrör från 
tiden när de drevs med gas. Man var 
rädd att folk skulle bränna sig och därför 
satte man lamporna högt.

  – Nu har vi el och helt andra möjlighe-
ter. Man kanske behöver ett visst ledljus 
för att se var man går men annars är det 
viktigare att lysa upp omgivningen i stäl-
let och eventuella skummisar där, säger 
han. 

Miljöinitiativet gör Chalmers till en före-
gångare. Folk blir ofta imponerade när 
Björn Malbert presenterar CEI vilket 
han gör när han får möjlighet.

  – Nu börjar det komma fler universitet 
som intresserar sig för de här frågorna. 
För oss är det viktigt att vi nu visar att vi 
gör handling av teorin. Campusområdet 
är ett lager-på-lager-system byggt under 
lång tid. Vi borde analysera alla flöden. 
Persontransporter, energi- och material-
flöden till exempel. Vi borde också syn-
liggöra de ambitioner som finns. Till 
exempel informera folk som går förbi 
om vår värmepanna där man kan experi-
mentera med olika sorters bränsle. Eller 
varför inte erbjuda campusområdet som 
fullskaligt testområde för företag inom 
miljöteknikbranschen?
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Tror du att vi lyckas lösa miljö
frågan globalt sett med avse
ende på resurser och klimat?

– Tekniskt sett kanske men politiskt sett 
tveksamt så länge maximal lönsamhet på 
kort sikt är den avgörande drivkraften 
för samhällsutvecklingens huvudaktörer. 
Risken för nya krig om allt mer begrän-
sade vatten- och landresurser är tyvärr 
överhängande.

Hur många procents chans 
tror du att det är, att det blir 
bättre än idag?

Det kommer att bli både sämre och 
bättre, beroende på för vem och var 
frågan ställs, och hur sämre eller bättre 
kan definieras i ett specifikt sammanhang. 
Risken är att världens fattiga också i 
framtiden kommer att drabbas värst.



47

Delat ledarskap på 
Arkitektur

Björn Malbert delar det veten-
skapliga ledarskapet för gruppen 
”byggd miljö och hållbar utveck-
ling” med professor Michael Edén.

Michael Edén utsågs till professor 
i samma ämne som Björn Malbert, 
det vill säga uthålligt samhälls-
byggande, i januari 2002. Michael 
Edéns forskning är inriktad mot 
hållbar design och konstruktion av 
byggnader medan Björn Malbert 
har sin specialitet inom stadsplane-
ring och design av hållbara urbana 
system.

NOTISER

Tillsammans har de byggt upp en 
forskargrupp som på många olika 
plan undersöker hur visionen om 
hållbar utveckling påverkar stra-
tegier, planer, design, konstruktion 
och handlingar i den byggda miljön 
– allt ifrån energieffektivisering 
av byggnader hemma i Sverige till 
hållbar stadsutveckling i snabb-
växande urbana områden i utveck-
lingsländer i Afrika. Komplext så 
det förslår med andra ord men så 
är ju också verkligheten konstru-
erad.

Shelter for all
UN-Habitat är FN:s program för 
att stötta hållbar utveckling i urba-
na områden i utvecklingsländer.

Städer och byar runt om i världen 
växer snabbare än någonsin tidi-
gare. Vid millennieskiftet bodde 
hälften av jordens befolkning i ur-
bana områden. FN:s prognos är att 
andelen kommer att ha ökat till två 
tredjedelar år 2050. Det rör sig då 
om ca 6 miljarder människor.

Stora städer fungerar som ekono-
miska och sociala motorer med 
möjlighet att skapa stort välstånd 

men också fattigdom, kriminalitet, 
sjukdom och otrygghet för dem på 
marginalen. I utvecklingsländer är 
det inte ovanligt att över hälften av 
stadens invånare lever i slum utan 
tryggad tillgång på vatten, sanitet, 
sjukvård, utbildning och tak över 
huvudet.

Under ledorden ”Shelter for all” 
arbetar UN-Habitat med program 
för politiska beslutsfattare och lo-
kala organisationer i städerna för 
att komma till rätta med urbani-
seringens problem och baksidor 
och hitta hållbara, tillämpade lös-
ningar. 

Kontaktpersoner för UN-Habitat 
på Chalmers är Björn Malbert och 
Jenny Stenberg, båda vid institu-
tionen för Arkitektur.

Professor Michael Edén
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Donal Murtagh tänkte inte först och 
främst på miljöforskning när han tänkte 
på Chalmers. Han visste att miljöinitia-
tivet var på gång och att man ville pro-
filera sig inom området men egentligen 
visste han väldigt lite om Chalmers över 
huvudtaget.
 – Kommer man från storstaden Stock-
holm så ser man inte mycket utanför 
Stockholm, säger han.

Vad som har hänt med Chalmers rykte 
inom miljöforskningen sedan CEI star-
tade vet han ännu mindre om.

Möjligheten att stanna vid Stockholms universitet fanns. Han blev erbjuden en 
professur där också. Men goda ekonomiska förutsättningar som CEI-professor och 
möjligheten att arbeta vid ett tekniskt universitet med gott rykte, gjorde att han 
packade sina saker och flyttade till Göteborg. Dessutom hade han suttit 15 år  
i samma kontorsrum och tyckte det var dags att byta.

Intervju med donal murtagh av annIka söderpalm

Omvärlden har fått upp 
ögonen för Chalmers som 
miljöaktör

 – Nej, nu är jag innanför så nu är det 
svårt att ha ett utifrånperspektiv, säger 
han och skrattar. Men jag tror ändå att 
miljöinitiativet märks i regionen. Kan-
ske vet inte gemene man så mycket om 
det, men däremot större företag. Myn-
dighetssverige har nog också fått upp 
ögonen för Chalmers som aktör när det 
gäller miljö. Vi får nu också en annan typ 
av anslag hit än tidigare och det tror jag 
att man kan tacka CEI för.

Donal Murtagh arbetar på Institutio-
nen för radio- och rymdvetenskap med 
teknik för globala mätningar av rele-
vans för klimatet. Eller med andra ord; 
hans grupp gör specifikationer för vad 
satellitinstrument ska mäta. Dessutom 
tolkar de mätningar från de instrument 
som redan finns i rymden. Jämfört med 
EU-projektet Scout, som omfattar hela 
Europas ozonforskning och där Donal 
Murtagh är med, är CEI en ganska be-
händig satsning, tycker han.
 – Scout bygger på 20 års uppbyggnad 
av olika allianser och 60 grupper är med. 
Det är för stort. Det är svårt att bryta sig 
in och man kan inte påverka någonting, 
mötestider till exempel. I CEI finns en 
helt annan närhet och möjlighet till diskussion. ›
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– Det har varit väl investe-
rade pengar som resulterat 
i ett antal starka och fram-
gångsrika forskargrupper. 
Satsningen låg också helt 
rätt i tiden.

››
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Tror du att vi lyckas lösa miljö
frågan globalt sett med avseende 
på resurser och klimat?

– Det handlar om vad man menar med att lösa. 
Jag tror att mänskligheten lär sig att anpassa 
sig till den miljö vi har skapat. Jag tror det är 
större risk att vi får ett kärnvapenkrig än att vi 
förpestar jorden med utsläpp. Vi har gjort en 
hel del åt miljöproblemen de senaste 30 åren. 
De problem som uppkommer nu är mycket 
allvarligare. Koldioxidproblematiken är så 
mycket större för den ingriper mer i vår livsstil. 
Ny teknik krävs om vi inte ska tvingas återgå 
till grottstadiet.

Hur många procents chans tror 
du att det är, att det blir bättre än 
idag?

80-90 procent säkert att vi kommer att göra 
något. Vi gör ju redan en del men frågan är om 
det räcker. Förutsett att man inte skapar för 
många konflikter i världen på grund av miljö-
frågor, så tror jag att vi har en hyfsad chans att 
göra något åt det. Vi kanske inte klarar av att 
stoppa utvecklingen men i alla fall anpassa oss.

Som nyinflyttad var det en fördel att ingå i  Chalmers 
miljösatsning, menar Donal Murtagh.

  – Det är roligt att få veta vad folk på 
Chalmers håller på med. Luncherna har 
varit trevliga och har nästan varit det 
enda stället där jag träffat andra män-
niskor på Chalmers. På andra möten är 
det sällan någon som presenterar sig, 
för alla känner varandra sedan trettio år 
tillbaka. Som ny på ett ställe är det en 
fördel med lite mindre sammanhang. 

Några större samarbeten har nätverkan-
det med de andra CEI professorerna 
dock inte lett till för Donal Murtaghs 
del. 

  – Arkitektur har jag inget med att 
göra, kemi älskar jag och lyssnar gärna 
på vad de gör men jag har inga koppling-
ar till det.  Mitt ämne och hela institutio-
nens forskning är kanske det som ligger 
längst ifrån de andras. Vi har relativt lite 
industrikontakter och väldigt mycket av 
snacket på Chalmers handlar om indu-
stri. Det är Ericsson, Saab, Volvo, Volvo, 
Volvo. Därför kan jag ibland känna mig 

lite utanför det centrala Chalmers mer 
hårda tekniska delar. 
 
Men så uppfattade han inte heller CEI 
som något gemensamhetsprojekt från 
början. Snarare en satsning helt enkelt. 
 – Är det nära och direkt kopplat sam-
arbete man vill ha ska man inte sprida ut 
professurerna över alla sektioner, säger 
Donal Murtagh.

Flytten till Chalmers innebar att han 
egentligen fick titta ännu längre hemi-
från för att hitta samarbetspartners. Den 
forskning som ligger närmast hans egen 
i Göteborg, bedrivs på universitetet. 

Donal Murtagh anser att CEI varit en av 
Chalmers mer lyckade satsningar. 
 – Det har varit väl investerade peng-
ar som resulterat i ett antal starka och 
framgångsrika forskargrupper. Sats-
ningen låg också helt rätt i tiden. Det 
var bra med något som sträckte sig över 
hela den period av stora omvälvningar 
som Chalmers har genomgått. 
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NOTISER

Gammal sjuåring i 
rymden

Under nästan hela CEI-tiden har 
Donal Murtagh varit vetenskaplig 
ledare för satelliten Odins atmos-
färsmätningar. Enligt Rymdbola-
get, som utvecklat och driver Odin, 
är det en satellit med attityd. Det 
Rymdbolaget syftar på är ett sys-
tem för att positionera och vrida 
sig i rymden men Odin har attityd 
på fler sätt. I sju år har den försett 
forskningen med data om atmosfä-
rens sammansättning. Det är fem 
år längre än beräknat. Inte så illa 
av en liten satellit på 250 kilo. 

Så, vad betyder det att ni nu har en 
mätserie på sju år istället för två?

 – Det är mycket roligare att ha 
en lång tidsserie att titta på! Vi kan 
börja titta på årsvariationer och 
nästan börja se trender. Vi har ock-
så blivit ett så kallat ESA 3rd party 
mission, vilket innebär att hela Eu-
ropa kan ansöka om data från oss.

Hur går det med ozonuttunningen, 
kan man se om det har blivit något 
bättre? 

 – På högre höjd i atmosfären, cir-
ka 45 kilometer upp kanske det ser 

lite bättre ut men vi tittar främst på 
lägre höjder runt cirka 20 kilome-
ter. Där beror ozonnedbrytningen 
mycket på om det är kalla vintrar 
eller inte.

I början av Odins existens hade ni 
som mål att bland annat titta på 
ozonuttunningen vid Nordpolen. 
Har ni kunnat göra det?

 – Ja, det har vi. I norra hemisfä-
ren är det mycket större skillnader. 
Det är många fler faktorer som 
påverkar ozonkoncentrationerna 
innanför polarvirveln. De omgi-
vande kontinenterna med höga 
bergskedjor gör att inblandningen 
av luft utifrån är mycket större än 
i söder. Ett exempel på en intres-
sant sak vi sett är ett koncentrerat 
område med stort ozonunderskott 
från sommaren som legat kvar inn-
anför polarvirveln under vintern 
och sedan plötsligt brutits upp. Då 
ser det ut som om man får en stor 
ozonnedbrytning men egentligen 
är det bara en omfördelning.

OS i Peking och 
Etna på Sicilien har 
någonting gemen
samt
Donal Murtaghs forskargrupp i 
global miljömätteknik har en sys-
tergrupp inom optisk fjärranalys, 
som delvis tagit del av CEI-medel. 

Båda grupperna arbetar med mät-
ningar och modellering av atmos-

fären men från olika håll. Medan 
global miljömätteknik tittar från 
rymden via satellit utvecklar optisk 
fjärranalys enkla men raffinerade 
miljöövervakningsinstrument för 
markanvändning.

Denna teknik användes av miljö-
myndigheterna i Peking för att 
följa upp arbetet med att sänka 
halterna av luftföroreningar inför 
OS 2008. Ett annat, kanske mer 
dramatiskt användningsområde är 
vulkanövervakning. Instrumentet 
kan mäta halterna av svaveldioxid 
som aktiva vulkaner släpper ifrån 
sig. Genom att koppla förändring-
ar i svaveldioxidflödet till den seis-
miska aktiviteten vid vulkanen, det 
vill säga rörelser i jordskorpan som 
förebådar utbrott, kan man ta fram 
vulkanvarningsmodeller. 

Att kunna avgöra om ett utbrott är 
nära eller inte, bara genom att an-
vända en enkel teknik för att mäta 
gasflöden skulle kunna rädda både 
människoliv och stora ekonomiska 
värden i många delar av världen.

För närvarande ingår 20 vulkaner 
i forskningsprojektets ”vulkannät-
verk”, bland annat Etna på Sicilien. 
Gruppens arbete leds av docent Bo 
Galle.
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Hans Theliander tog 2003 över CEI-
professuren från Jim Frederick som då 
flyttade tillbaka till USA. De hade lik-
artade forskningsprofiler och tillsam-
mans hade de flera anläggningar för att 
studera förgasning av olika organiska 
ämnen. Anläggningarna är kanske lan-
dets bästa och att det är så beror till stor 
del på CEI-medel. Här kan man ta reda 
på vilka ämnen som bildas i samband 
med förgasning vid olika processförhål-
landen och också ta reda på hur fort det 
går, det vill säga man kan studera pro-
cessens kinetik. Att ha koll på den är en 
av grundförutsättningarna för att veta 
hur man ska dimensionera liknande an-
läggningar i framtiden.

För Hans Theliander innebar Chalmers miljösatsning inte några omvälvande för-
ändringar. Åtminstone inte ytligt sett. Han hade redan en professur på dåvarande 
Institutionen för skogsindustriell energiteknik och han kunde fortsätta arbeta med 
samma frågor som innan. Nej, förändringen var av ett annat slag.
– Jag fick frihet och tid att tänka. Tid att tänka nya tankar om viktiga saker, säger 
han.

Intervju med hans thelIander av annIka söderpalm

Tid att tänka nya tankar 
om viktiga saker

Hans Thelianders forskning går ut på 
att omvandla biologiskt material till an-
vändbara produkter. En applikation är 
bioraffinaderiet och ett exempel är pap-
persmassabruket där ved blir till fibrer. 
I förlängningen är det inte bara papper 
man kan få fram med ved som utgångs-
material utan en mängd andra produk-
ter.
 – Med hjälp av lignin som frigörs vid 
pappersmassatillverkningen kan man 
faktiskt i stort sett tillverka allt det man 
idag använder olja till. Åtminstone i teo-
rin; vissa produkter skulle sannolikt bli 
väldigt dyra. Men syntetisk diesel och 
bensin kan man tillverka och ytaktiva 
fenolbaserade ämnen och polymerer av 
olika slag som används som lim till ex-
empel. 

Oljan kommer inte att ta slut, enligt 
Hans Theliander, men den kommer inte 
heller att bli billigare än idag. Vi måste 
därför hitta andra råvaror och också lära 
oss leva på ett annat sätt.

De ökade möjligheterna att tänka, har 
resulterat i en ny smart process för att på 
ett kostnadseffektivt sätt få ut rent lignin 
ur svartlut, som också innehåller bland 
annat kokkemikalier från massatillverkningen. ›  
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– Anläggningarna är  
kanske landets bästa  
och att det är så beror  
till stor del på CEI-medel.

››
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Tror du att vi lyckas lösa miljö
frågan globalt sett med avse
ende på resurser och klimat?

– Resursproblematiken kommer vi att lösa 
så småningom, ja. Klimatmässigt är det så 
stora system vi har satt igång att vi inte kan 
vrida tillbaka klockan. Så jag tror att det 
blir svårt, i alla fall på kort sikt, de när-
maste två-, trehundra åren.

Hur många procents chans tror 
du att det är, att det blir bättre än 
idag?

Jag är optimist. Jag tror att i ett kort tidsper-
spektiv, säg 50 år, så är det nog 50 procents 
chans. I det långa perspektivet måste det vara 
100 procent annars är det ute med mänsklig-
heten.

Projektet är ett samarbete med STFI-Packforsk 
och i februari 2007 kördes en demon-
strationsfabrik igång. Samarbetet hade 
nog kommit till stånd även utan CEI, 
tror Hans Theliander, men det var ab-
solut till gagn för resultatet att han fick 
mer tid än vanligt att fundera ut bästa 
lösningen. 

CEI har dessutom gett honom ett större 
och annorlunda kontaktnät än han hade 
innan. Även om han har en hel del ge-
mensamt med många av CEI-profes-
sorerna är det inte helt säkert att han 
hade träffat på dem utan att vara med. 
I starten av CEI-satsningen fanns vissa 
förväntningar om ett större samarbete 
professorerna emellan. Det är dock inte 
helt lätt när man har så olika bakgrund, 
menar Hans Theliander. 

  – Däremot kan det vara så att man ge-
nom att träffas, diskutera och höra vad 
andra sysslar med får ett generellt idéut-
byte. ”Aha! Det där är också viktigt. Det 
hade jag inte tänkt på.” Man breddar sin 
syn på saker och ting och det är ganska 
viktigt – kanske speciellt när man pratar 
miljö och hållbar utveckling.
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Blöja med inbyggd 
träsmak

En modern engångsblöja innehål-
ler flera komponenter tillverkade 
med olja som råvara. Ett exempel 
är de super-absorbenter, som lyfte 
blöjan till nya nivåer i slutet av 
80-talet. En vanlig barnblöja kan 
sedan dess suga upp en halv liter 
vätska utan problem. När blöjan är 
använd slängs den och går till av-
fallsförbränning.

I ett nytt spännande projekt försö-
ker forskarna vid Skogsindustriell 
kemiteknik hitta ett nytt alternativ. 
Tillsammans med de stora skogs-
industrierna SCA och Södra har 
de inlett ett forskningsprojekt för 
att ta fram en helt komposterbar 
blöja. Projektet går under nam-

NOTISER

net WooDi, som kan härledas till 
”wood-based diapers”.

Alla dagens barriärer, membran, 
superabsorbenter och elastikele-
ment i blöjan ska bytas. I stället för 
syntetiska material ska allt vara ba-
serat på ved.

Konkreta resultat från projek-
tet ligger ännu så länge en bit in 
i framtiden men lyckas WooDi 
kan det ge en blöja som minskar 
användningen av jordens ändliga 
resurser och som dessutom går att 
kompostera istället för att bränna 
upp som avfall. Enligt Libero, som 
är SCA:s märke för barnblöjor, 
utgör använda blöjor 5 procent av 
allt hushållsavfall i Sverige, räknat 
i kilo.

Förutom SCA och Södra finan-
sieras forskningsprojektet WooDi 
även av Vinnova.
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Anne-Marie Tillman är en av tre CEI-
professorer som hör till den nybildade 
Institutionen för energi och miljö. In-
stitutionen bildades för att man såg att 
det fanns potentiella synergieffekter och 
möjligheter till samarbete. Att de som 
hör dit nu samlokaliseras ser hon som 
avgörande. 
 – Ska samarbeten realiseras måste det 
finnas utrymme för att springa på varan-
dra. Mötesplatser är viktiga. Visst kan 
man samarbeta med andra som sitter 
på andra ställen men för att skapa en ny 
institution och ge den någon sorts iden-
titet är det viktigt att de som arbetar där 
sitter tillsammans.

Det fanns miljöforskning på Chalmers redan innan CEI drogs igång men den är nu 
mer kraftfull och samlad. Att miljösatsningen har haft stor inverkan på Chalmers 
verksamhet är det ingen tvekan om, tycker Anne-Marie Tillman. Nu finns hållbar 
utveckling med i Chalmers vision och i policydokumenten står det överst. För 
henne själv innebar CEI-professuren ett steg framåt i karriären och ett erkännande 
av hennes ämne; miljösystemanalys.

Intervju med anne-marIe tIllman av annIka söderpalm

CEImedlen en brygga över 
miljöfrågans lågkonjunktur 

CEI-medlen har gett rörelseutrymme, 
säger Ann-Marie Tillman. Det har inte 
alltid varit helt lätt att få pengar till me-
todforskning och när forskningsråden 
omorganiserades och Naturvårdsverkets 
forskningsbudget togs över av Formas 
föll området mellan stolarna. 
 – I början och mitten av 1990-talet var 
det högkonjunktur och fokus på miljö-
frågorna och då var det relativt enkelt. 
Men i början av 2000-talet blev det en 
backlash för hela miljöfrågan och CEI-
pengarna tog oss över den tuffa perio-
den. Vi har kunnat förstärka vår me-
todforskning och ta den vidare till nya 
områden som till exempel miljöbedöm-
ning av framväxande teknik. 

Nu har det vänt. Miljön är återigen minst 
sagt i fokus och Anne-Marie Tillmans 
forskning finansieras både genom forsk-
ningsråd och genom industrisamarbeten. 
Just att hennes grupp under flera år har 
haft väldigt nära samarbeten med indu-
strin ser hon som en av gruppens styr-
kor. Hon har till exempel precis startat 
ett nytt industridoktorandprojekt med 
SKF som går ut på att hitta vägar till en-
ergi- och miljöbesparing i produktionen 
ur ett livscykelperspektiv. Samarbetena 
har gett henne anledning att fundera 
över var gränsen mellan forskning och tredje ›  
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– Det finns ett mått av 
kreativitet i forskning som 
inte låter sig styras. Det 
enda man kan göra är att 
skapa förutsättningar och 
att styra på det sättet. 

››
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Tror du att vi lyckas lösa miljö
frågan globalt sett med avse
ende på resurser och klimat?

Tveksamt, men det beror förstås på vad 
man menar med att ”lösa”. Visst finns 
det hopp, den stora omsvängning vi sett i 
synen på klimatförändringen inger hopp, 
liksom de goda exempel på lösningar av 
stora miljöproblem världen faktiskt lyckats 
genomföra. Jag tänker till exempel på  
nedbrytningen av ozonskiktet och försur-
ningen (även om den frågan kommer att 
poppa upp igen i andra delar av världen än 
vår egen). 
 Men helt klart är väl att det finns sa-
ker som kommer att bli värre innan de kan 
bli bättre. Det är väl också så att när pro-
blemen blir tillräckligt stora omformuleras 
de från att ses som miljö- och resurspro-
blem till något annat, som naturkatastrofer 
eller konflikter av olika slag. 

Hur många procents chans 
tror du att det är, att det blir 
bättre än idag?

Jag vet inte, men upprätthållandet av ett 
hopp om att det skall gå är central. 
 Jag är väldigt orolig. Jag tror det är 
större sannolikhet att det går åt faderut-
tan än att det skall gå bra. Samtidigt tror 
jag inte att det är omöjligt och att hoppet 
om att det skall gå att lösa problemen är 
riktigt viktigt. Vi får inte ge upp.  För att 
citera Martin Luther (fritt ut minnet, men 
jag är rätt säker på det här citatet) ”Även 
om jag visste att jorden skulle gå under 
imorgon skulle jag plantera ett äppleträd 
idag”

uppgiften går. Vad är forskningskommunikation? 
Vad är kunskapsöverföring? Och vad är 
forskning?

  – Det blir ofta så att tredje uppgiften 
bara handlar om att få in artiklar på DN 
Debatt, men det finns en massa andra 
saker som också ingår i detta. Till exem-
pel att driva projekt ihop med företag. 
Det blir kanske inte alltid nyproduktion 
av kunskap men det innebär kunskaps-
överföring och ömsesidigt lärande. 

Projektledningen för CEI har varit 
mycket bra på att kommunicera CEI-
projektet som sådant tycker Anne-Marie 
Tillman. Dessutom har de varit smidiga 
och lyhörda för forskarnas behov även 
om det inledningsvis fanns en ambition 
att samordna och styra mer uppifrån.

  – Deltagarna var inte med på detta 
och samordningsambitionen tonades 
ner. Det finns ett mått av kreativitet i 
forskning som inte låter sig styras. Det 
enda man kan göra är att skapa förut-
sättningar och att styra på det sättet. 

Anne-Marie Tillman menar att det 
utan tvekan märks att Chalmers profi-
lerat sig mot miljö. Jämför hon med de 
andra svenska tekniska högskolorna har 
 Chalmers nu störst miljöverksamhet och 
det tack vare ett modigt beslut.

  – I en tid när alla universitet pratade 
bio, it, nano, bio, it, nano, så pratade 
förvisso Chalmers också bio, it, nano 
men också miljö. Att göra en satsning på 
miljö då, i slutet på 1990-talet, tycker jag 
var modigt. Det var modigt av Chalmers 
stiftelse och det var modigt av rektor.
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Sifferguide

Har du läst Liftarens guide till ga-
laxen av Douglas Adams? Då vet 
du att svaret på ”den yttersta frå-
gan om livet, universum och all-
ting” är 42. Resultatet av en livscy-
kelanalys, LCA, som ger svar på en 
produkts miljöpåverkan är också 
en siffra.

För en oinsatt är den siffran lika 
lite talande som Douglas Adams 
42. Som tur är finns en avgörande 
skillnad; LCA:n kan härledas och 
förklaras. För den som grundligt 
vill lära sig om LCA-metodik och 
tolkningar finns numera lärobo-
ken ”The Hitch Hikers’s Guide 
to LCA”. Den är skriven av An-
ne-Marie Tillman och Henrikke 
Baumann vid Avdelningen för 
miljösystemanalys och grundar sig 
på 15 års samlade erfarenheter av 
metodutveckling och undervisning 
om livscykelanalys.

Sen 2004 har boken sålts i drygt 
1000 exemplar och används som 
kurslitteratur vid bland annat uni-
versiteten Yale i USA, Eindhoven 
i Holland, KTH i Stockholm – och 
Chalmers förstås.

NOTISER

Centrum med koll 
på miljöpåverkan
Sedan 1996 har mycket av forsk-
ningen vid Avdelningen för miljö- 
systemanalys varit tätt samman-
länkad med Centrum för pro-
duktrelaterad miljöanalys, CPM.

Inom CPM samarbetar ett antal 
stora företag med forskare vid 
Chalmers och IVL för att utveckla 
metoder, verktyg och kunskap för 
att minska miljöpåverkan från sina 
produkter och processer. Forskarna 
vid Miljösystemanalys var mycket 
tidiga med att utveckla metoder för 
att bedöma produkters livscykler 
(LCA) det vill säga, deras miljöpå-
verkan från vaggan till graven.

Deras forskning intresserade ett 
antal framsynta företag i mitten av 
90-talet, vilket la grunden till CPM. 
Samarbetet mellan forskningen vid 
Chalmers och företagen i CPM har 
sedan dess haft direkt inverkan 
på kemikalier från Akzo Nobel, 
hushållsmaskiner från Electrolux, 
elektronikprodukter från ABB 
med mera. Totalt har 24 företag 
deltagit i CPM, som på så sätt bi-
dragit till en omfattande kunskaps-
spridning inom svensk industri.

Från det ursprungliga arbetet, 
som huvudsakligen handlade om 
att företagen skulle få koll på sina 
miljödata och kunna hantera dem, 
har utvecklingen gått i riktning mot 
metoder för att infoga miljöaspek-

ter i olika beslutsprocesser som rör 
produkter och material.

Som ett av Chalmers första konkre-
tiserade styrkeområden på miljö-
området var CPM också en viktig 
faktor inför tillblivelsen av CEI.

CPM har följande industri-
partners:

• ABB AB

• Akzo Nobel AB

• SCA Hygiene Products

• Schenker

• Volvo

Läs mer på www.cpm.chalmers.se
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Att rekrytera sju personer till sju nya professurer för att förändra ett helt lärosäte 
är en sak. Att få alla att stanna kvar under en projektperiod på åtta år en helt 
annan. Den akademiska rörligheten är en del av finessen med kunskapsspridning 
i forskningsvärlden. Så även om CEI betraktas som en lyckad satsning med hög 
vetenskaplig kvalitet valde två av de ursprungliga professorerna att gå vidare till 
andra tjänster under projektets gång. Jim Frederick, professor i Bärkraftig kemi-
teknik gick till Georgia Institute of Technology, USA, 2003 och Rolf Wolff, profes-
sor i Miljömanagement, avslutade sin tjänst på Chalmers 2006 för att vara rektor 
för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet på heltid.

CEIprofessorer 
som kom och gick



Han var den förste som utnämndes till 
professor inom CEI i juni 2000. Rolf 
Wolff blev inbjuden till posten av dåva-
rande rektor Jan-Eric Sundgren. Bak-
grunden låg i den internationella utvär-
deringen som föregick CEI. Gruppen 
som tittade på Chalmers hade starkt re-
kommenderat att koppla ihop Chalmers 
miljösystemforskning med finans- och 
managementforskning. Kompetensen 
fanns i Göteborg men inte på Chalmers 
utan på Handelshögskolan hos pro-
fessor Rolf Wolff. Som forskare hade 
han lång erfarenhet av forskning kring 

Rolf Wolff blev rektor 
för Handelshögskolan 
i Göteborg 

mekanismer som styr omställningen 
inom industrin mot ett mer hållbart och 
ansvarstagande sätt att framställa pro-
dukter och tjänster. 

För Chalmers del var forskning som 
omfattade begrepp som ”greening of in-
dustry” och ”social corporate responibi-
lity” nya områden och man beslöt därför 
inrätta en professur i miljömanagement 
särskilt för Rolf Wolff. Han tackade ja 
och började sin tjänst på Sektionen för 
väg- och vattenbyggnad den 1 juni 2000. 

Redan 1 juli 2000, alltså en månad ef-
ter att han tillträtt sin professorstjänst 
på Chalmers, blev Rolf Wolff rektor 
för Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet. Han begärde då tjänstledigt 
från Chalmers på 80 procent. Det ställde 
förstås särskilda krav på projektledning-
en för att hålla ihop hela satsningen med 
alla sju professorerna. Att ordna gemen-
samma möten och aktiviteter blev mer 
komplicerat men man hoppades ändå att 
det skulle innebära vissa positiva saker 
också, som att knyta tätare band mellan 
Chalmers och Handelshögskolan.

Ju längre CEI pågick desto tydligare 
blev det dock att det var tidsmässigt 
problematiskt att inneha två arbets-
krävande poster samtidigt. Gruppen på Chalmers ›  
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Den sjunde professorn inom CEI-initiativet valde att avsäga sig sitt uppdrag i förtid och 
lämna satsningen med hela sin forskargrupp. Att vara rektor för Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet och samtidigt etablera ett nytt forskningsområde vid Chalmers har 
ju förstås sina sidor. Det fick Rolf Wolff erfara.
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 hade svårare än övriga att växa och dra in extern 
finansiering.

För att underlätta situationen flytta-
des professuren 2003 till Sektionen för 
teknikens ekonomi och organisation. 
Gruppen fick en ny och för ämnet mer 
naturlig hemvist, i en miljö med organi-
sations- och managementforskning och 
CEI-projektet spreds till ytterligare en 
sektion på Chalmers.

De båda utvärderingar av CEI som ge-
nomfördes under projektets gång ansåg 
att miljömanagementgruppens forskning 
var utmärkt och att det var viktigt att 

öka samarbetet mellan dem och övriga 
CEI-grupper. Gruppen inom miljöma-
nagement kunde dock inte växa i den 
takt man önskade och samarbetet med 
övriga CEI-grupper var begränsat. Rolf 
Wolff valde att fortsätta som rektor och 
avslutade 2006  sin professur vid Chal-
mers och flyttade samtidigt forskargrup-
pens verksamhet till Handelshögskolan.

Rolf Wolffs medverkan i CEI pågick 
under nästan hela projektets gång och 
innebar bland annat att det nu finns 
samarbete inom detta område mellan 
Chalmers och Handelshögskolan. 
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Jim Frederick, professor i Bärkraftig ke-
miteknik var den ende som rekryterades 
till CEI-satsningen från ett universitet 
utanför Sverige. Han var amerikan och 
kom till Chalmers från Georgia Institute 
of Technology i USA, där han forskat 
vid Institute of Paper Science and Tech-
nology.

Kemiprofessor
Jim Frederick
återvände till USA 

Jim Fredericks specialitet var förgasning 
och förbränning av restprodukter från 
skogs- och massaindustrin. Det passade 
väl in i verksamheten vid Institutionen 
för skogsindustriell kemiteknik.

Inom sin CEI-professur hade han am-
bitionen att utveckla nya tekniker och 
förbättra gamla metoder att använda 
biomassa till energi- och kemikaliepro-
duktion. Han påbörjade bland annat ett 
projekt med att bygga en ny förgasnings-
reaktor, som genom en ny metod skulle 
kunna producera elektrisk ström och 
alternativa fordonsbränslen. Men 2003, 
bara två år efter att han installerades 
som professor, lämnade han Chalmers 
för att återvända till sitt gamla univer-
sitet i USA där han blivit erbjuden en 
tjänst som föreståndare för det institut 
han forskat vid innan han kom till Sve-
rige.

Efter att ha återvänt till USA fortsatte 
han att ha kontakt med Chalmers, bland 
annat handledde han en doktorand vid 
sin gamla institution. CEI-satsningen 
lämnade han dock helt. Istället tog hans 
kollega vid institutionen på Chalmers, 
professor Hans Theliander över som 
CEI-professor för kemis räkning.
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Förberedande 
processer, 
förutsättningar 
och miljöhistorik

Rätt timing, en välfungerande plattform för satsningen och miljöforskningens långa 
historia på Chalmers återkommer i beskrivningarna av vad som gjorde  Chalmers 
Environmental Initiative, CEI, möjligt. Det gör också beskrivningen av hur de 
investerade hundra miljonerna mångfaldigats och hur betydelsefull CEI-satsningen 
var inför Chalmers medlemskap i Alliance for Global Sustainability, AGS.

Därför kan det vara på sin plats att beskriva en del av de förberedande processerna 
inför CEI och de tidigare förutsättningarna för miljöforskningen på Chalmers. Ett 
heltäckande referat av utvecklingen är omöjligt att ta fram och det finns förstås 
många olika tolkningar av hur saker och ting utvecklats under årens lopp. Här ger 
några av de personer som var med i CEI:s inledning och långt före det, sina bil-
der av några viktiga utvecklingssteg. Förhoppningsvis nyanseras beskrivningen av 
varför CEI var en nydanande satsning som låg rätt i tiden och bäddade för med-
lemskapet i AGS. 

Vi har också tittat tillbaka i våra arkiv och beskrivit en del betydelsefulla moment 
i CEI:s utveckling som rekrytering och ekonomin. Allt har en historia och här är 
CEI:s!
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Översiktlig CEI-historik

I och med att miljöforskningen på 
Chalmers fick ett organisatoriskt stöd 
genom inrättandet av den immateriella 
Miljösektionen 1998, började flera grup-
per växa och miljöperspektivet kom att 
dyka upp på nya ställen inom de tradi-
tionella ämnesområdena. Det allmänna 
samhällsklimatet hade också svängt. 
Försurning och förorening av luft och 
vatten hade ökat intresset för tekniska 
lösningar på dessa samhällsproblem. För 
en teknisk högskola var det naturligt att 
intressera sig för miljöproblem och dess 
lösningar. Men det skulle visa sig att 
Chalmers verkliga styrka och potential 
låg i att utveckla miljösystemanalytisk 
forskning snara re än miljöteknisk.

För att få en samlad bild av miljöforsk-
ning och miljöutbildning beslutade då-
varande rektor Anders Sjöberg 1998 
att Miljösektionen skulle göra en inven-
tering av hela Chalmers för att sedan 
låta internationella experter utvärdera 
 Chalmers miljöaktiviteter. Greg Morri-
son, som då var biträdande professor 
vid Sektionen för väg- och vattenbygg-
nad och Oliver Lindqvist, professor i 
oorganisk miljökemi genomförde inven-
teringen och sammanställde rapporten 
Chalmers Environmental Profile*. Rap-
porten visade dels att det fanns en rela-
tivt omfattande verksamhet inom mil-
jöområdet och dels att den var utspridd 
över flera olika sektioner och ämnes-
områden. Fyra särskilda styrkeområden 
identifierades: miljömätteknik, energi-
system, hållbar stadsutveckling samt de-
sign av produkter och processer. Dessa 
beskrevs som strömmar som genomsy-
rade flera av Chalmers sektioner.

Med rapporten som underlag bjöds en 
grupp internationella, mycket framståen-
de forskare in för att utvärdera  Chalmers 
och ge råd inför utformningen av det 
som skulle bli CEI. Detta var i septem-
ber 1998. Utvärderingsgruppen besökte 
många forskningsmiljöer på Chalmers 
och intervjuade forskare, doktorander 
och även studenter för att göra sig en 
bild av det hela. Rekommendationerna 
blev att satsa på miljösystemforskning, 
för där fanns en möjlighet att ta en  internationellt  › 
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För en teknisk högskola 
var det naturligt att in-
tressera sig för miljöpro-
blem och dess lösningar. 
Men det skulle visa sig att 
Chalmers verkliga styrka 
och potential låg i att 
utveckla miljösystem- 
analytisk forskning  
snarare än miljöteknisk.

››
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ledande position, och att handla snabbt för att inte 
bli förbisprungna. Man noterade också 
att miljöverksamheten på Chalmers var 
en bottom-up rörelse men att det nu var 
nödvändigt med en övergripande stra-
tegi på ledningsnivå för att gå vidare och 
ha chansen att bli världsledande.

Med Chalmers Environmental Profile 
och utvärderingsrapporten* som grund 
fattade Chalmers stiftelse beslut om att 
satsa 100 miljoner kr på miljösystemfors-
kning vid Chalmers. Projektet fick nam-
net Chalmers Environmental Initiative, 
CEI, och det beslutades att Miljösektio-
nen skulle leda det. I samråd med rek-
tor och sektionsdekanerna utformade 
man CEI till en bred satsning som skulle 
spänna över hela Chalmers och verka 
för ett ökat samarbete mellan sektioner-
na. Sju helt nya professurer med olika 

miljöprofil inrättades på alla Chalmers 
sektioner förutom matematik och indu-
striell ekonomi. Alla professurer hade en 
systemanalytisk inriktning och med detta 
ville man markera Chalmers ambition att 
bidra till att lösa de stora utmaningarna 
som framtida klimat-, energi-, och resurs-
frågor. I januari 1999 sjösattes Chalmers 
Environmental Initiative och processen 
med att rekrytera professorer inleddes.

*Alla bakgrundsdokument som nämns i 
dessa texter finns tillgängliga på Göteborgs 
miljö vetenskapliga centrums webbplats, till 
exempel utvärderingsgruppernas rapporter, 
rekryteringsprofilerna, gruppernas samman-
sättning, Chalmers Environmental Profile 
med mera.

www.chalmers.se/gmv/cei
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CEI-kronologi

1998  En kartläggning av forskning och utbildning med miljötema på Chalmers presenteras i  
”Chalmers Environmental Profile”

1998 September. En internationell utvärdering av Chalmers forskning och utbildning inom  
miljöområdet genomförs.

1999  Efter förslag från Chalmers högskolestyrelse beslutar Chalmers stiftelse att satsa 100 miljoner 
kronor på miljöforskning vid Chalmers. Chalmers Environmental Initiative sjösätts.

2000  Juni. Rolf Wolff, professor i Miljömanagement tillträder.

2000 September. Anne-Marie Tillman, professor i Miljösystemteknik och Christian Azar, professor  
i Bärkraftig energi- och materialomsättning tillträder.

2000  November. Donal Murtagh, professor i Global miljömätteknik tillträder.

2001  Augusti. Jim Frederick, professor i Bärkraftig kemiteknik tillträder.

2001  Oktober. Filip Johnsson, professor i Uthålliga energisystem tillträder.

2001  December. Björn Malbert, professor i Uthålligt samhällsbyggande tillträder.

2003  Chalmers sektionsdekaner undertecknar en överenskommelse om att ta över det organisato-
riska ansvaret för CEI-professorerna när projektet är avslutat.

2003  Augusti. professor Hans Theliander tar över efter Jim Frederick, som lämnar Chalmers för 
andra uppdrag.

2005  Chalmers omorganiseras. Sektionerna försvinner och 16 storinstitutioner skapas istället.  
En av dessa är Energi och miljö där tre av CEI-professorerna samlas.

2006  Professor Rolf Wolff avsäger sig sin CEI-professur.

2008  CEI-projektet går in i en tydlig avslutningsfas. Lite stiftelsemedel finns kvar att förbruka men 
det gemensamma projektarbetet är avslutat.
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Anders Sjöberg och Chalmers har en 
lång gemensam historia. Innan han 
blev rektor var han verksam vid sektio-
nen för Väg- och vattenbyggnad under 
många år. Med ett nästan 40-årigt per-
spektiv på miljöforskningens utveckling 
vid  Chalmers, konstaterar han att det 
vinglat lite fram och tillbaka men att det 
totalt sett är en framgångssaga.

Det var under Anders Sjöbergs tid som 
rektor på 90-talet som Chalmers ombil-
dades till stiftelsehögskola. I och med 
ombildningen fick högskolan möjlighet 
att satsa extra pengar på ett antal intres-
santa forskningsområden.
 – Vi ville göra satsningar på särskilda 
områden och inte bara ge ett påslag på 
driftsbudgeten till den ordinarie verk-
samheten. Miljö kändes hela tiden kom-
fortabelt när vi diskuterade vilka om-

– Miljösatsningen har blivit jättebra. Chalmers ska vara stolta, säger Anders  
Sjöberg. Han var Chalmers rektor när ombildningen till stiftelsehögskola  
genomfördes och satsningen på särskilda områden inleddes.

Intervju med Anders sjöberg Av KAjsA WInnes

Enkelt att satsa på miljö

råden vi skulle satsa på, säger  Anders 
Sjöberg.

Miljösatsningen, som sedan blev CEI, 
föregicks av en inventering och en 
utvärdering av miljöforskningen vid 
Chalmers. Att bjuda in expertgrupper 
för att göra utvärderingar av den egna 
verksamheten var relativt nytt men på 
Chalmers hade man redan skaffat sig 
erfarenhet. Processen med att skapa 
nationella kompetenscentra inom olika 
forskningsområden pågick för fullt och 
arbetssättet där påminde mycket om 
förberedelserna för miljösatsningen.
 – Det var Oliver Lindqvist på kemi 
som presenterade idén. Han och Greg 
Morrison på V-sektionen gjorde ett stort 
arbete med att inventera miljöforsk-
ningen vid Chalmers. De visade att det 
fanns en plattform att bygga på, säger 
Anders Sjöberg.

Av inventeringen som gjordes 1998 
framgick att det fanns en tillräckligt stor 
volym av miljöforskning vid Chalmers 
men att forskningsgrupperna var sprid-
da och i många fall relativt isolerade. 
Potentialen fanns i att stärka banden 
mellan dem och skapa strukturer för att 
få enskilda individer att våga satsa på 
det miljövetenskapliga området.

Inventeringen följdes upp med en ut-
värdering, som genomfördes av en internationell ›  
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– Vi ville göra satsningar 
på särskilda områden och 
inte bara ge ett påslag på 
driftsbudgeten till den 
ordinarie verksamheten.

››
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Anders Sjöberg har en lång historia ihop med Chalmers. Han blev teknologie doktor 1976 och professor 

1978 och sedan dekanus för sektionen för väg- och vattenbyggnad under 1984-89. därefter var Anders 

sjöberg rektor för Chalmers tekniska högskola från 1989 till 1998. som rektor förberedde och ledde han 

arbetet med att överföra Chalmers till stiftelsehögskola. efter sin tid som rektor fortsatte Anders sjöberg att 

arbeta för Chalmers men då som styrelseordförande i dotterbolaget Chalmers Lindholmen.

expertgrupp. Där konstaterade man att Chalmers 
var starkt på systemanalytisk forsk-
ning och att om man satsade ordentligt 
kunde man vara med och tävla med 
de främsta universiteten i världen.  
Expertgruppens råd omformades till ett 
förslag på hur en sådan satsning skulle 
utformas. Resten är så att säga historia. 
Tillsammans med IT och Bio blev Miljö 
ett av de tre områden Chalmers stiftelse 
valde att finansiera.

  – I och med miljösatsningen knöts de 
olika ändarna ihop. Vi hade försökt på 
många sätt tidigare med kurser på varje 
sektion, särskilda lektorat och skapan-
det av en Miljösektion tillsammans med 

naturvetarna på GU, förklarar Anders 
Sjöberg. Alla var små steg i rätt rikt-
ning, men som kanske inte var lycko-
samma i längden. 
 – Fast utan Miljösektionen och de 
engagerade personer som startade den 
hade det varit svårt. Nu blev det rätt 
och jag tycker ni kan vara stolta över 
det, säger han.

Själv har han inte varit med och drivit 
miljösatsningen som blev CEI. Anders 
Sjöberg lämnade över rektorskapet till 
Jan-Eric Sundgren 1998, alltså ungefär 
samtidigt som arbetet med att förverk-
liga CEI startade.
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Rekrytering av CEI-
professorerna

För att hitta lämpliga personer till 
de nyinrättade professurerna till-
sattes särskilda rekryteringsgrup-
per för att ta fram profiler och se-
nare gå igenom ansökningar och 
urvalsprocesser. Undantaget var 
pro fessuren i miljömanagement 
som var inrättad för Rolf Wolff på 
rektor Jan-Eric Sundgrens inbju-
dan. De personer som medverkade 
i rekryteringsgrupperna var nomi-
nerade av rektor och sektionsde-
kanerna.

Varje grupp hade forskarrepre-
sentanter från de sektioner som 
kunde tänkas vara berörda av den 

NOTISER

forskning som skulle komma att 
genereras från respektive profes-
sur. Urvalet baserade sig i stort på 
de ”strömmar” av miljöforskning 
som identifierats i Chalmers En-
vironmental Profile*. Till exempel 
bestod gruppen som skulle rekry-
tera en professor till ”bärkraftik 
energi- och  materialomsättning” 
av personer från Fysik, Väg- och 
vattenbyggnad, Kemi, Maskintek-
nik respektive Miljösektionen.

Flera av rekryteringsgrupperna 
hade också fått specifika rekom-
mendationer för sina professurer 
av inbjudna expertpaneler, för att 
få internationella sökprofiler när 
man utlyste tjänsterna. Man bad 
också om listor på personer, av-
delningar och universitet i världen 
som skulle kunna vara av intresse 
när tjänsterna annonserades ut. 

Rekryteringsgruppernas arbete 
var mycket noggrant genomfört. 
Genom hela rekryteringen höll 
man fast vid kraven i de framtagna 
profilerna. I vissa fall väckte detta 
mycket stort motstånd bland deka-
ner och forskare vid sektionerna 
som inte tyckte att forskningspro-
filerna passade in vid deras sek-
tioner. I ett andra steg väcktes det 
också kritik mot de personer som 
blev föreslagna till tjänsterna med 
ungefär samma motivering.

När professurerna annonserades ut 
kom mellan 12 och 50 ansökningar 
till varje tjänst. Uppskattningsvis 
hälften av dem kom från forskare 
utanför Norden. Tjänsterna tillsat-
tes mellan juni 2000 och december 
2001. Efterhand som CEI blev 
verklighet och professorerna eta-
blerade sig vid sina respektive sek-
tioner dämpades också den interna 
kritiken. På några års sikt vändes 
den till och med i flera fall till ett 
stort erkännande. De nya forsk-
ningsområdena började så sakta 
betraktas som tillgångar snarare än 
belastningar på de sektioner som 
tidigare varit motståndare till det 
sätt man rekryterat CEI-professo-
rerna på.

*Chalmers Environmental Profile från 
1998 beskriver den dåvarande omfatt-
ningen av miljövetenskaplig forskning 
och utbildning vid Chalmers. Dokumen-
tet finns tillgängligt på webbplatsen

www.chalmers.se/gmv/cei.

Där finns också rekryteringsprofilerna 
och sammansättningen på de grupper 
som genomförde rekryteringarna.
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Sambandet mellan CEI:s tillblivelse och Chalmers medlemskap i Alliance for Global 

Sustainability, AGS, beskrivs av flera personer med insyn i processerna som ”uppen-

bart”, ”mycket viktigt”, ”kvitto på kvalitet” och så vidare. Professor Greg Morrison 

var mycket involverad i CEI:s tidiga fas och var också en av nyckelpersonerna i pro-

cessen som ledde fram till att Chalmers blev AGS-medlem 2001. Vi har intervjuat 

Greg Morrison och också pratat med Chalmers dåvarande rektor Jan-Eric Sundgren 

för att få en tydligare bild av hur det gick till.



Kopplingen mellan Chalmers och AGS 
uppstod när Oliver Lindqvist och Greg 
Morrison arbetade med förstadiet till 
CEI och sökte personer som kunde ut-
värdera miljöforskningen vid Chalmers.
 – Jag hade letat en del på Internet, 
som var ganska nytt då, och hittat David 
Marks som var professor på MIT, berät-
tar Greg Morrison. 

Processen som startade i och med förberedelserna inför CEI blev också startskot-
tet för Chalmers medlemskap i Alliance for Global Sustainability, AGS. Efter FN:s 
 Rio-konferens om hållbar utveckling 1992, uppstod en idé om att samla några av 
världens främsta universitet och forskare för att försöka lösa de allvarliga problem 
världen stod inför. MIT i USA, ETH i Schweiz och Tokyo University i Japan bildade 
en allians som tillsammans med industrin skulle jobba tvärvetenskapligt och globalt 
med stora hållbarhetsfrågor – Alliance for Global Sustainability. 

Intervju med greg morrIson Av KAjsA WInnes

Engagemang, hårt arbete 
och en gnutta slump

 – Nästan samtidigt träffade jag och 
Oliver honom på KTH. Han var där till-
sammans med MIT:s rektor och några 
andra forskare för att presentera AGS 
och söka partners. Efter mötet pratade 
vi lite om Chalmers och han blev intres-
serad av kopplingen till industrin i Gö-
teborg och forskningen vi hade inom 
miljöområdet, fortsätter han.

David Marks blev tillräckligt intresserad 
för att tacka ja till erbjudandet om att 
medverka i utvärderingen av Chalmers 
miljöforskning. I utvärderingsgruppen 
fanns också forskare från ETH. Grup-
pen rekommenderade Chalmers att 
satsa på miljösystemanalytisk forskning. 
Chalmers följde rekommendationen 
och omsatte den i praktiken genom att 
sjösätta CEI.

Genom David Marks och utvärderingen 
hade Chalmers fått en bra kanal till 
AGS. När alliansen öppnade upp för att 
ta in ytterligare en medlem var  Chalmers 
kraftfulla satsning på miljösystemanalys 
redan känd. Från Chalmers sida drevs 
processen mot ett medlemskap av rek-
tor Jan-Eric Sundgren, Oliver Lindqvist 
och Greg Morrison. Ett medlemskap 
i AGS krävde vetenskaplig excellens men var › 
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– När AGS tittade på att 
utöka medlemskap så 
tittade man på tre univer-
sitet; Cambridge, Delft 
och Chalmers. Och då 
valde man Chalmers och 
det tror jag väldigt mycket 
berodde på att det var så 
många intressanta unga 
forskare här och att vi 
hade gjort satsningen på 
CEI.

Jan-Eric Sundgren,  
Chalmers rektor 1998-2006. 

››
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Greg Morrison är professor vid Institutionen för bygg- och miljöteknik vid Chalmers. sedan starten 2001 

har han varit koordinator för Ags Chalmers. Före det var han en av de drivande personerna i processen som 

ledde fram till medlemskapet. Han var också djupt involverad i utformningen och den tidiga projektledningen 

av CeI.

greg morrison har varit engagerad som forskare och verksamhetsutvecklare inom miljöområdet på Chalmers 

sen 80-talet. I sin egen forskning har han bland annat studerat hållbara akvatiska miljöer med avseende på 

spridning av platinagruppens metaller, hållbarhetsindikatorer för urbana vattensystem, konstruerade våtmarker 

för vattenrening med mera.

också dyrt. Stora summor pengar skulle dras in 
genom att locka företag att bli partners 
och bidra till forskning inom sina intres-
seområden.

  – Under en period var detta det pro-
jekt jag la ner allra mest tid på, säger 
Jan-Eric Sundgren.

  – När AGS tittade på att utöka med-
lemskap så tittade man på tre univer-
sitet; Cambridge, Delft och Chalmers. 
Och då valde man Chalmers och det 
tror jag väldigt mycket berodde på att 
det var så många intressanta unga fors-
kare här och att vi hade gjort satsningen 
på CEI, fortsätter han.

År 2001 blev Chalmers, efter många 
turer och förhandlingar med de andra 
universiteten och potentiella partnerfö-
retag, den fjärde medlemmen i Alliance 
for Global Sustainability. Stena-koncer-
nen och Wallenbergstiftelsen hade gått 
in som finansiärer. Chalmers hade den 
vetenskapliga kompetens, som krävdes 
och visade genom CEI att man tydligt 
satsade på området, vilket sammanta-
get gjorde att man var en kvalificerad 
allianspartner. 

CEI och AGS har sedan dess utveck-
lats sida vid sida på Chalmers. Flera av 
CEI-forskarna har under åren deltagit 
i eller drivit forskningsprojekt inom 
AGS. När CEI nu avslutas som projekt 

kommer en del av den forskning som 
startades under CEI-tiden drivas vidare 
inom AGS, som fortsätter att utveckla 
Chalmers globala forskningssamarbete 
för ett hållbart samhälle.

Alliance for Global Sustainability
Alliance for Global Sustainability bilda-
des 1997 av Tokyo University i Japan, 
Swiss Federal Institute of Technology 
(ETH Zürich) i Schweiz och Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) 
i USA. Chalmers blev den fjärde med-
lemmen 2001. Sedan dess har inga yt-
terligare universitet rekryterats till 
alliansen. AGS har också ett flertal part-
nerföretag som är med och finansierar 
forskningen bland annat Vattenfall och 
Stena-koncernen.

Forskningen inom AGS bedrivs i över-
gripande program som i dagsläget foku-
serar på frågor om vår framtida energi-, 
mat- och vattenförsörjning. Vägar till 
hållbara europeiska energisystem, som 
leds av CEI-professorn Filip Johnsson, 
är Chalmers största AGS-projekt.

Stora framtidsfrågor för AGS är ”lärande 
för en hållbar utveckling” och ”urban fu-
tures”, det vill säga; hur ska vi få världen 
att funge ra i en framtid när fler och fler 
människor bor i städer, som blir större och 
större?
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Miljövetenskaplig forskning och utbild-
ning har en lång historia på Chalmers. 
Från 70-talet och framåt lyckades en del 
engagerade individer att få små grup-
per att börja växa. Intresset och enga-
gemanget blev långsamt starkare, men 
miljöforskning var länge en outsider. 
Det fanns både formella hinder och en 
stor skepsis mot att miljöforskning över 
huvud taget skulle finnas på en teknisk 
högskola. Forskarstudieplaner i miljö-
vetenskap saknades och det var svårt att 
hitta tidskrifter att publicera i. Omstän-
digheterna gjorde det mycket komplice-
rat för enskilda individer som försökte 
sig på att ta sig fram och meritera sig i 
den akademiska världen.

Med sådana förutsättningar är eldsjälar 
oumbärliga för att föra utvecklingen 
framåt och eldsjälar fanns på Chalmers. 
En av de mest pådrivande personerna i 
sammanhanget var Eva Selin-Lindgren, 
professor i miljöfysik. Genom enga-
gerat arbete och framsynthet lyckades 
hon, tillsammans med flera andra, starta 
Miljösektionen 1989. Genom Miljösek-
tionen fick miljöintresserade personer 
vid Chalmers möjlighet att doktorera i 
miljövetenskap. Samma gällde för Ma-
tematisk-naturvetenskapliga fakulteten 
vid Göteborgs universitet eftersom Mil-
jösektionen omfattade även den. Sektio-
nen var immateriell och alla som bedrev 
sina forskarstudier i miljövetenskap till-
hörde samtidigt en annan sektion.

Miljö på Chalmers från 
smått till stort på 30 år

Genom Miljösektionen skapades for-
mella strukturer för att etablera miljö-
forskningen. Samtidigt började vissa 
grupper på Chalmers växa sig starka, 
till exempel Teknisk miljövetenskap, 
som blivit en egen institution. På utbild-
ningssidan hade man redan i mitten på 
80-talet börjat diskutera att föra in ett 
visst antal obligatoriska miljökurser i 
alla utbildningsprogram. Miljösektionen 
stöttade förändringen av utbildningen 
och försökte bland annat med att utse 
särskilda miljölektorat som skulle spri-
das till varje sektion. Genom att lansera 
programområden, till exempel biodiver-
sitet, energi och luft, försökte man samla 
forskare över ämnesgränserna och upp-
muntra till gemensamma aktiviteter. Ett 
nätverk för miljöforskare vid Chalmers 
och Matematisk- naturvetenskapliga 
fakulteten vid Göteborgs universitet 
byggdes också upp. 

Nästan samtidigt som CEI-satsningen lan-
serades 2000 blev Miljösektionen Göte-
borgs miljövetenskapliga centrum, GMV, 
och kom att omfatta hela  Chalmers och 
Göteborgs universitet. GMV:s uppdrag är 
sedan dess att övergripande stötta och ut-
veckla forskning och utbildning för miljö 
och hållbar utveckling vid Chalmers och 
Göteborgs universitet i sam  verkan med 
det omgivande sam hället.
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Under tiden 1999-2009  har CEI ga-
ranterats totalt 100 miljoner kronor 
från Chalmers Stiftelse. Satsningen är 
en solid och långsiktig investering som 
använts för att bygga upp en bas för de 
professorer som rekryterats till sats-
ningen. Detta har i sin tur inneburit att 
de kunnat attrahera ytterligare medel 
internt från Chalmers och från externa 
finansiärer.

Flera av professorerna och deras grup-
per har framgångsrikt använt stiftelse-
medlen som ”vetenskapligt riskkapital” 
då de gått in i nya områden. Det kan 
inte nog understrykas hur viktig denna 
relativt fria bas har varit för att attrahe-
ra andra medel. Genom att kunna sätta 
in en grundfinansiering i ett projekt har 
man mycket framgångsrikt kunnat ar-
beta med att uppnå full finansiering.

Ekonomi

Till och med 2008 har 98 miljoner kro-
nor utbetalats till CEI och de resterande 
2 miljonerna utbetalas 2009. Från pro-
jektets start till och med 2008  (för 2008 
görs en uppskattning) har CEI-grupper-
na genererat 350 miljoner kronor från 
olika forskningsfinansiärer, industri och 
andra finansiärer.

Utöver finansiering från externa parter 
tillkommer medel inom Chalmers tek-
niska högskolas budget för forskning 
och utbildning om totalt 125 miljoner 
kronor. Det innebär att CEI-grupperna 
totalt har omsatt 575 miljoner kronor till 
och med år 2008.
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