
Luften i afrikanska städer 
HUR SKA MAN HANTERA ALLVARLIGA PROBLEM I EN REDAN UTSATT DEL AV VÄRLDEN? 
 
I detta tema ska vi undersöka sambanden mellan luftföroreningar och hållbar urban utveckling i Afrikanska 
städer. Många delar av denna världsdel står inför stora utmaningar, till exempel undernäring, otillräcklig 
hälsovård, klimatförändringar och politisk och ekonomisk turbulens. Dessutom blir luftkvaliteten i städer sämre 
på grund av ökad urbanisering. Stora delar av befolkningen - främst kvinnor och barn - är därutöver utsatta av 
höga halter luftföroreningar från biomassförbränning under matlagning. Globalt sett är luftföroreningar vårt 
allvarligaste hot mot folkhälsan, men trots det är Afrika en vit fläck på kartan då det gäller föroreningsrelaterad 
forskning.  
 
Interdisciplinära angreppssätt krävs för att komma fram till lämpliga hållbara lösningar på detta komplexa 
problem. Vårt mål är att sammanföra olika discipliner för att skapa en helhetsbild av den medicinska, 
miljömässiga, politiska och kulturella  påverkan av luftföroreningar både utomhus och inomhus i Afrika. Vi är ett 
interdisciplinärt team av unga forskare som avser att kombinera vår expertis inom aerosolvetenskap, atmosfärisk 
modellering, rättssociologi, epidemiologi, toxikologi, hållbar utveckling och miljövetenskap för att fokusera på hur 
miljöhälsorisker kan utvärderas på ett sätt så att rätt åtgärder kan sättas in på rätt ställen vid rätt tid. 

Vi fokuserar på: 

1. Hälsopåverkan av förorenad luft utomhus, hemma, på arbetsplatser och i det offentliga rummet. 
Genom interdisciplinärt samarbete vill vi förstå olika nyanser av detta komplexa problem, och definiera vilka 
specifika faktorer som kommer att spela in i framtidens hälsoutvärderingar. 

2. Teknologiska och kulturella drivkrafter/orsaker till ökad luftförorening. 
Vi vill identifiera de viktigaste drivkrafterna/orsakerna till ökad urban luftförorening, men även förstå de regionala 
skillnaderna. Går det att beräkna hälsomässiga och infrastrukturella kostnader? Och, I så fall, hur, när och till vem 
ska man adressera resultaten?   

3. Innovationer för renare luft: kostnader, drivkrafter och nyttogörande  
Vi kommer att undersöka hur man bäst kombinerar tekniska innovationer, urban stadsplanering och sociala 
normer för att kunna tillhandahålla prisvärda lösningar på luftföroreningsproblem utomhus och inomhus. 
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