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nu kommer 
kvinnorna!
det kvinnliga ledarskapsprogram-
met aKKa har nu körts i två om-
gångar och sammanlagt �1 kvinnor 
har gått igenom det.

– det är kvinnor som är redo att 
ta över de tyngre ledaruppdragen 
inom universitetet, säger Kajsa Wi-
dén i programmets styrgrupp.

Det var rektor Göran Bexell som initie
rade ett kvinnligt ledarskapsprogram 
efter det dåliga rekryteringsunderlaget 
till rektors och dekanvalen 2003. Ingen 
kvinnlig kandidat fanns då till rektors
posten och det var ont om kvinnor över
huvudtaget till de tyngre akademiska le
daruppdragen.

akademiSka kvinnorS anSvar, AKKA 
startade 2004 med syftet att få fl era kvin
nor i ledande ställningar. Programmet 
riktar sig till kvinnliga forskare och lä
rare med viss erfarenhet av ledning och 
uppdrag – och nu menar Kajsa Widén 
att rekryteringsunderlaget är gott till 
de kommande rektors och dekan valen. 
Inger Lövkrona, professor i etnologi, som 
också ingår i AKKAs styrgrupp, håller 
med.

– Nu fi nns det inga ursäkter längre för 
att inte välja kvinnor, säger hon.

Den första programomgången avslu
tades 2005 och några av de kvinnorna 
har gått vidare till tyngre uppdrag – men 
Kajsa Widén menar att det är först nu 
som det verkligen gäller eftersom det är t

mot toppen!       akka-deltagarna är 
redo att ta över de 
tyngre ledaruppdragen 
inom universitetet.
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nu snart som de riktigt tunga ledarpos
terna, blir lediga.

– Det kan väl vara dags för en kvinn
lig rektor igen, föreslår Inger Lövkrona, 
och vill inte höra talas om att vi för inte så 
länge sedan hade en kvinnlig rektor.

– En, endast en gång har Lunds uni
versitet haft en kvinnlig rektor – hur 
många gånger har vi haft en manlig, frå
gar hon. 

SärSkilt jämStällt är det förstås inte i 
ett kvinnligt ledarskapsprogram – men 
formen med bara kvinnor har uppskat
tats visar de utvärderingar som deltagar
na har gjort. Vissa har varit tveksamma 

till en början, men efter hand har man 
tyckt att det är skönt med det egna rum
met och möjligheten till ett eget kvinn
ligt nätverk. Detta hindrar dock inte 
styrgruppen inom AKKA att åtminsto
ne överväga att ta in män i en komman
de omgång av programmet.

– Det är möjligt att vi ändå behöver 
männen för att åstadkomma jämställd
het och den förändring vi vill få till stånd. 
Det är viktigt att få männen med i genus
tänkandet, säger Inger Lövkrona.

Planerna och utvecklingen av AKKA 
III, som det i så fall blir, har dock ännu 
inte kommit igång. En förändring mellan 
AKKA I och AKKA II var att kvinnor

na själva fick söka och lämna en motiva
tionsbeskrivning till den andra omgång
en. I den första var det fakulteterna som 
valde ut vilka kvinnor som skulle gå pro
grammet.

– Bägge programmen har fungerat jät
tebra – men det är klart att motivationen 
inledningsvis var större hos de kvinnor 
som själva hade sökt, säger Inger Löv
krona.

Förutom Kajsa Widén och Inger Löv
krona ingår även Cecilia Agrell i AKKAs 
styrgrupp.

text: Maria Lindh

foto: gunnar Menander

t

Det kvinnliga ledarskapsprogrammet AKKA har nu körts i två omgångar och sammanlagt 61 kvinnor har gått igenom det.
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Marek Kostrzewski leder 
Pierre Björkman och Klas 
Malmberg i en samspelsöv-
ning.

Ur inneHÅLLet

6  ledarskap på schemat
I universitetets strategiska plan fördes ”Ledarskap, lärarskap 
och medarbetarskap” fram som ett prioriterat område. Malin 
Irhammar på CED ska nu arbeta vidare med detta. Förutom 
att det behövs ledarutveckling inom universitetet ska även 
studenterna ges de redskap för ledarskap som de kommer 
att behöva i arbetslivet.

9  ny lärarutbildning på gång
Sedan Lärarhögskolan i Malmö gick över till Malmö högsko-
la har LUs kontakter med skolan blivit allt svagare, i synnerhet 
som Malmö högskola ger alltfl er av ämneskurserna på lärarut-
bildningen i egen regi. Men nu har LU slutit ett samarbetsavtal 
med Högskolan Kristianstad. Man ska starta en ny gemensam 
lärarutbildning med bl.a. Campus Helsingborg hösten 2010. 
Med den får Lund åter en stark direkt koppling till skolans värld.

14 tema: hållbar stad?
Det talas alltmer om hållbar utveckling inom alla områden, inte 
minst stadsplanering. Men hur hållbar är den moderna staden? 
LUM har träffat en rad LU-forskare, och fl era är kritiska mot 
stadsplanerare och politiker, som de menar lägger sig platt för 
exploatörerna. nya områden utformas så att bilismen ökar, stä-
derna segregeras alltmer, och nybyggena är inte alls så energi-
snålt uppförda som man trott. Men det fi nns ljuspunkter.

30  indisk fridsindustri
I Indien har andlighet blivit en exploaterbar resurs. Många väs-
terlänningar åker till indiska ashramer, dvs. läger för medita-
tion och andlig uppbyggelse, som i vissa fall mer liknar moder-
na kurhotell. Professor Antoon geels, religionspsykolog vid LU, 
har genom åren besökt många ashramer och träffat mång-
en guru. LUM följde med honom till ännu ett ashram i den syd-
indiska staden Tiruvanamalai.

40  miljoner till matte
Det går bra för matematikern Fredrik Kahl på LTH. På kort tid 
har han lyckats vinna två prestigefyllda anslag i stenhård kon-
kurrens och kan plocka hem runt 20 miljoner kronor. 

Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställ-
da och nästan lika många utanför universitetet. 
LUM har en upplaga på 14.000 exemplar och 
utkommer med 10 nummer per år.
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ledarSkap. en student vid Lunds 
universitet skaffar sig inte bara äm-
neskunskaper utan tränar också för-
mågan att uttrycka sig, analysera, 
kommunicera och värdera kunskap.

– det är kompetens som krävs 
i ett ledarskap. Många studenter 
kommer också att axla olika ledar-
roller under sitt yrkesliv – även om 
inte alla blir chefer. Vi borde lyf-
ta fram denna kompetens som ett 
mervärde när man söker jobb, säger 
Malin irhammar, chef för Centre for 
educational development (Ced).

Malin Irhammar har på universitetsled
ningens uppdrag utrett det strategiskt 
prioriterade området ”Ledarskap, lärar
skap och medarbetarskap”. Projektet har 
nu fått klartecken att arbeta vidare på 
det inslagna spåret, bl.a. ska all högskole
pedagogisk utbildning och ledarskapsut
bildning framöver innehålla inslag som 

rör kopplingen ledarskaplärarskap.
– Huvudsyftet med projektet är att 

se hur universitet kan ge studenterna de 
redskap för ledarskap som de kommer 
att behöva i arbetslivet, berättar Malin 
Irhammar.

Studenter ska 
tränas i ledarskap

Man ska inte uppfinna något nytt, 
utan plocka fram de goda exempel som 
redan finns inom olika utbildningar.

– Läraren är en förebild som ledare 
och mycket händer i mötet mellan stu
dent och lärare, men också studenter 
emellan i t.ex. olika mentorsprogram. 
Det kan handla om något så grundläg
gande som hur man förbereder studen
terna på de processer som sätts igång av 
ett grupparbete. Utelämnar man dem till 
”djungelns lag”? Eller ger dem verktygen 
att förstå processen och lära av den?

detta har BetydelSe när man kommer 
ut och jobbar. I kursvärderingar efterly
ses just den här typen av träning av stu
denterna.

Samtidigt kan man inte lägga på lärar
na att också träna studenternas förmåga 
till ledarskap, om inte ledarskapet är nå
got som diskuteras och utvecklas inom 
hela universitetet. Malin Irhammar har 
undersökt vilken ledarskapskultur som 
universitetet sluter upp bakom, men inte 
hittat ett entydigt svar. 

– Lunds universitet saknar ett sam
lat underlag och en strategi för att arbeta 
med ledarskapsutveckling!

om man med trovärdighet ska kun
na säga att det är ett mervärde att läsa i 
Lund, bl.a. för att man får möjlighet att 
utveckla sin ledarskapsförmåga, så mås
te det ske i samklang med utveckling av 
lednings och ledarskapskulturen inom 
universitetet, menar Malin Irhammar.

– Det är lika viktigt vad som händer 
i mötet mellan rektor och dekaner eller 
dekaner och prefekter, som mellan lärare 
och student. Vi måste blicka in i vår egen 
organisation och se vilken ledningskul
tur som dominerar om vi ska lyckas.

malin irhammar arbetar nu vidare till
sammans med en referensgrupp. Hon 
och CED ska bland annat ställa sam
man och synliggöra ”goda exempel” och 
under hösten arrangera en workshop. 
Den 11 april och den 16 maj hålls semi
narier på CED inom ramen för projektet 
”Ledarskaplärarskap”. Mer info: www.
lu.se/CED

Britta CoLLBerg

  

Malin Irhammar utreder hur universitetet 
kan bli bättre på att ge studenter möjlighet 
att utveckla sin ledarskapsförmåga.

I kursvärderingar efterlyser studenterna ofta träning inför arbetslivet, t.ex i ledarskap. 
foto: mikael risedal
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utByte. Juridiska fakulteten vid 
Lunds universitet är partner i den 
nya euro-kinesiska juridiska högre 
utbildning som startar i Peking till 
hösten. universitetet i hamburg ko-
ordinerar och vill ha med Lund bl.a. 
för lundajuristernas mångåriga er-
farenhet av att arbeta i asien, när-
mare bestämt Vietnam. 

Även gamla kontakter mellan Lund och 
Peking – via Raoul Wallenberginstitu
tet – gjorde Lund till en självklar partner. 
Nio andra europeiska universitet ingår 
också i konsortiet. 

EU satsar 17 miljoner euro på denna 

Juridiska fakulteten partner 
i nya europe-China Law School

EuropeChina School of Law som drivs 
i samarbete med China University of Po
litical Science and Law som ligger direkt 
under justitiedepartementet.

de europeiSka univerSiteten har valts 
ut delvis med tanke på att de represente
rar olika delar av en europeisk rättstradi
tion. I Peking ska dessa ”byggas samman” 
till en samlad utbildning i europeisk rätt, 
som ges på engelska för kinesiska och in
ternationella studenter.

– Till hösten planeras en masterut
bildning. Vi kommer inte att vara så akti
va som lärare i detta första skede, men bi
stå med våra erfarenheter från Vietnam, 

säger Bengt Lundell, prefekt på Juridis
ka institutionen.

FörSta etappen omfattar fem år, och 
Lund satsar då 700.000 kronor, i form 
av arbetskraft.

– Det är ett tillfälle att utveckla sam
arbetet med juridiska fakulteter inom 
Europa och bygga  vidare på det bilate
rala samarbetet med Kina, säger Bengt 
Lundell.

Förutom juridisk utbildning och 
forskning ska skolan ge råd till den ki
nesiska regeringen i lagstiftningsfrågor.

Britta CoLLBerg

utBildning. det snickras vid 
Lunds universitet – på tvärveten-
skapliga masterprogram i samar-
bete med länder på nära håll och 
längre bort. Lund har exempelvis 
fått klartecken för att program-
met om det friska åldrandet, ge-
rontologi, ska bli ett samnordiskt 
joint programme, en nordisk mas-
ter.

Masterutbildningar lockar 
många utländska studenter, men 
en stor utmaning är att intresse-
ra fler svenska studenter för de in-
ternationella programmen.

 
Förra året delade rektor ut cirka tre mil
joner kronor i stimulansmedel till ut
bildningar på avancerad nivå (master 
och magister). I mars i år tillstyrktes 
ytterligare medel på 1,5 miljoner kro
nor dels för helt nya program, dels för 
att fortsätta arbetet med att utveckla 
befintliga program.

– Det är väldigt roligt att se utveck
lingen; Lunds universitet är på rätt 
väg. Vi arbetar integrerat mellan äm
nen och länder och med nya pedago
giska grepp, bland annat nätbaserade 
verktyg. Tvärvetenskap, internationa
lisering och kvalitet i utbildningen är 
ju också sådant som vi prioriterar i vårt 
strategiska arbete, säger vicerektor Eva 
Åkesson som har särskilt ansvar för ut
bildningsfrågor.

näSta Steg Blir att erbjuda master
utbildningarna ett bättre pedagogiskt 
och administrativt stöd. 

– Det är komplicerat att arbeta 
gränsöverskridande. Vi vill systema
tisera erfarenhetsutbytet inom univer
sitetet och förenkla arbetet genom att 
vi lär oss av varandra. Sedan ska ut
bildningarna också få hjälp med an
tagningsregler, att hitta rätt i stipen
diedjungeln etc.

Lund har ett 50tal internationel

Breda masterprogram uppmuntras
la masterprogram. Alla kommer inte 
att lyfta, som Eva Åkesson säger, utan 
några kommer att få läggas ner. Men 
samtidigt skapas nya program med an
gelägna och attraktiva ämneskombina
tioner och befintliga program utveck
las vidare.

maSterutBildningarna ges på eng
elska och lockar studenter från hela 
världen:

– Problemet är att svenska studenter 
inte riktigt fått upp ögonen för vad en 
master är, nämligen en högklassig in
ternationell utbildning på hemmaplan! 
På sikt går det förmodligen in. Och ut
bildningar på avancerad nivå lär också 
bli allt mer intressanta för yrkesverk
samma som behöver uppdatera sig 
inom sitt område, säger Eva Åkesson.

Listan på projekt som får stimulans
medel finns på www.lu.se under rubri
ken Anställd.

Britta CoLLBerg
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en hjärtesak 
för v-huset?
proaktivt. På V-huset vill man 
köpa in en antal hjärtdefibrilla-
torer, apparater som används 
för att starta hjärtat vid infark-
ter. Men inte för att medelål-
dern är särskilt hög just där el-
ler arbetet av den natur att det 
framkallar sådana tillstånd. inte 
heller har man råkat ut för något 
sådant tillbud.

– Vi vill vara proaktiva, säger 
husprefekten håkan frantisch 
som även är lärare vid avdel-
ningen för brandteknik och risk-
hantering. 

Apparaterna kostar kring 15.000 kro-
nor och kräver ingen formell utbild-
ning för att sköta.

– Men visst måste man lära sig hur 
de fungerar – hur man ska placera 
elektroderna när något händer, menar 
Håkan Frantisch som hoppas på efter-
följare inom universitetet.

Han har vänt sig till Företagshäl-
sovården och personalchef Staffan 
Svensson som har en förståelse för att 
man vill satsa på en sådan apparatur.

– Men det måste finnas en organi-
sation för utbildning och för att hålla 
den beredskapen ajour, säger han. Det 
blir också konstigt om de bara finns 
sådana på ett ställe inom universitetet. 
Eller bara hos de som har pengar över i 
sina verksamhetsbudgetar.

V-husets önskemål hamnade hos 
den den centrala skyddskommittén 
som dock inte vill gå så långt som till 
ett förbud av defibrillatorerna – men 
man rekommenderar dem inte. 

Företagshälsovården skriver i sitt 
utlåtande att apparaterna är lätta att 
använda och alla kan lära sig att an-
vända dem, men det krävs en regel-
bunden översyn och kontroll av dem, 
liksom mycket utbildningsresurser.

– Och detta kan inte vi från centralt 
håll ta ansvar för, säger Staffan Svens-
son. 
 Maria Lindh

 

ljudForSkning. Ljud kan spela en 
stor roll för att framkalla minnen av 
katastrofer – och i behandlingen av 
efterföljande trauman. detta dis-
kuterades vid ett symposium med 
Lyssnande Lund, Ljudmiljöcentrum 
vid Lunds universitet.

I det nya centrumet ägnade man sig den
na gång åt ljudet och psyket. För att reda 
upp begreppen tog man hjälp av två psy
kologer från Uppsala samt lundaläkaren 
Åke Iwar. Patrik Juslin berättade inled
ningsvis att forskare är mycket oeniga om 
huruvida musik väcker känslor eller inte. 
Själv tvekade han dock inte att säga att 
vi påverkas känslomässigt. Inspirerad av 
Peter Gärdenfors kunde han t.o.m. iden
tifiera sju olika vägar för detta.

För att BekräFta teorierna har man i 
Uppsala gjort experiment med studen
ter som flera gånger varje dag fick svara 
på frågor om sitt musiklyssnande. Vid 37 
procent av de tillfällen då de fick frågor 
hade de lyssnat på musik och 64 procent 
av dem ansåg sig bli psykiskt påverkade 
av detta. Glädje och nostalgi var vanliga 
känslor, det senare mest när man lyssna
de ensam.

– Man kan också konstatera att neuro
tiska människor njuter mer av musik.

 – Musik tillämpas också nu som tor
tyr i t.ex. Guantanamo, påminde profes

sor Greger Andersson, musikvetenskap. 
Syftet är då att störa och trötta ut.

Kersti Bergh Johannesson från Kun
skapscentrum för katastrofpsykiatri i 
Uppsala berättade att ljud kan återkalla 
traumatiska minnen. T.ex. hade hon ta
lat med folk som var med om Gottröra
olyckan då ett SASplan plöjde ner genom 
ett antal trädtoppar innan det nödlanda
de. Samma ljud skapar panik för dem när 
de åker i en bil som kör på ”knatterband” 
vid infarten till Uppsala.

– För traumatiserade kan musik vara 
så jobbigt att de inte orkar lyssna. De har 
inte den psykiska energi det kräver.

Åke iwar FrÅn Psykologkraft hade ett 
liknande exempel. Barn som varit med 
om en bussolycka började gråta när de 
hörde ljudet av bubbelblåsning i saftflas
kor, något de hållit på med ögonblicket 
före smällen.

För läkning från trauman kan såväl 
musik som tystnad spela en positiv roll.

– Många vittnar om en ostkupeeffekt 
efter en katastrof, ljuden är borta. Ljud 
och dofter kan vara en väg tillbaka till 
ögonblicket, sa Åke Iwar.

MatS nYgren

Fotnot. Ljudmiljöcentrum ordnar ett nytt 
symposium på IKDC den 11 april, då det hand-
lar om psykisk störning och ljud, samt 23 maj, 
då temat är Att höras för mycket eller för lite. 
Se även www.ljudcentrum.lu.seutbyte. 

Ljud väcker känslor
Ljud kan återkalla traumatiska minnen. foto: petra francke
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utBildning. – Skolan fattas oss. Vi 
behöver den kontakten för våra 
egna lärares professionella utveck-
ling och för att kunna delta i och på-
verka utvecklingen inom skolan, 
säger eva Åkesson, vicerektor vid 
Lunds universitet och ansvarig för 
grundutbildningsfrågor.

hon är mycket nöjd med det nya 
samverkansavtalet mellan Lund och 
Kristianstad och den nya gemen-
samma lärarutbildning som star-
tar på Campus helsingborg hösten 
2010. Med den återfår Lund en stark 
direkt koppling till skolans värld.

Lunds universitets rektor Göran Bexell 
och Högskolan Kristianstads rektor Lars 
Carlsson undertecknade den 12 mars det 
treåriga samarbetsavtalet. Det slår fast 
att lärosätena genom regelbunden och 
fördjupad dialog ska underlätta konkre
ta samarbeten inom en rad områden. 

Lund har redan ett samarbete med 
Malmö högskola och det går vidare. Mal
mö högskola tog, när den bildades, över 
Lärarhögskolan i Malmö från Lunds uni
versitet. I takt med att Malmö högskola 
växer ger man där allt fler av de ämnes
kurser som de blivande lärarna hittills läst 
i Lund. Det får konsekvensen att LU för
lorat kontaktytor mot skolans värld.

Det finns också andra skäl för ett 
ökat samarbete mellan Lund och Kristi
anstad. Högskolan Kristianstad stärker 
sin position i nordvästra Skåne och ökar 
möjligheten att rekrytera studenter där
ifrån. I dag har vissa program inom lä
rarutbildningen i Kristianstad, t.ex. na
turvetenskap, svårt att fylla sina platser, 
men genom en fastare knytning till äm
nena och forskningen i Lund blir utbild
ningarna mer attraktiva.

att man dröjer till höSten 2010 med 
att starta den nya lärarutbildningen be
ror på att man vill invänta en pågående 
statlig utredning. Redan klart är dock att 
den nya lärarutbildningen ska inrikta sig 
på grundskolans högre klasser och gym
nasieskolan, och en ambition är att be
tona och få fram bättre ämneskunskaper 
hos de blivande lärarna.

– Lärare och utbildningsansvariga 
från Högskolan Kristianstad kommer 
att behöva stationeras också vid Campus 
Helsingborg. På sikt kan en lärarutbild
ningskompetens byggas upp på plats, om 
man t.ex. förlägger fortbildning av lära
re, det s.k. lärarlyftet, hit, säger Lars Hai
kola, rektor för Campus Helsingborg.

Samverkansavtalet sammanfaller med 
en nationell, för att inte säga internatio
nell trend, menar Göran Bexell.

– Med ökad globalisering och inter
nationell rörlighet, gäller det för forsk
nings och utbildningsanordnare att 
kraftsamla. Ett litet land som Sverige har 
inte råd att ge samma slags utbildning
ar på många olika ställen i landet, med 
bibehållen kvalitet. Av liknande skäl be
höver forskningen koncentreras till de 
starka forskningsmiljöerna, för att kun
na hävda sig internationellt och i konkur
rensen om anslagen. 

Inom SUHF, universitets och högsko
leförbundet där Göran Bexell är ordföran
de, pågår för övrigt under våren en process 
för att öka lärosätenas samverkan.

lu och högSkolan kriStianStad sam
arbetar redan inom en rad områden, 
men det finns en potential för mer sam
verkan inom utbildning och forskning, 
t.ex. inom ekonomi, juridik, teknik, 
vård och livsmedelsområdet. Inom ad
ministrationen kan man samutnyttja 
specialistkompetens och dyra tekniska 
system. 

– Lunds universitet och Högskolan 
Kristianstad har tydliga profiler och ni
scher; vi kan komplettera varandra till 
fördel för oss båda. Ett spännande områ
de att samverka kring är Vattenriket runt 
Kristianstad, säger Göran Bexell.

Britta CoLLBerg 

Samarbete mellan LU och Högskolan Kristianstad om lärarutbildning

Blivande lärare ska få 
bättre ämneskunskaper

utBildning. I höst startar en ny ettår-
ig journalistutbildning vid LU. I behörighet 
krävs att man har 120 hp naturvetenskap. 

– Det finns ett stort behov av journalis-
ter som kan naturvetenskap. när t.ex. kli-
mat, mobiltelefonstrålning och genmodi-
fierad mat är heta ämnen i media behöver 
journalisten goda naturvetenskapliga kun-

ny journalistutbildning för naturvetare i höst
skaper för att bättre kunna granska och 
belysa de risker och utmaningar vi står in-
för, säger Stefan Theander, studierektor 
på journalistutbildningen vid Lunds uni-
versitet.

– Den här utbildningen öppnar upp 
möjligheten för naturvetarstudenter att 
söka nya karriärvägar. Jag vet att det bland 

våra studenter finns många som skulle vilja 
kombinera sitt intresse för naturvetenskap 
med journalistik. Jag tror att kombination 
kommer vara eftertraktad på arbetsmark-
naden, säger Carin Jarl-Sunesson, utbild-
ningsledare för biologisk grundutbildning 
och initiativtagare till journalistutbildning-
en för naturvetare.    
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ForSkning. Sustainability Science, 
vetenskapen för hållbar utveckling, 
är inte bara forskning. dess repre-
sentanter vill också driva på för att 
de nya kunskaperna på området ska 
omsättas i handling. det förklara-
de professor Lennart olsson vid ett 
stort vetenskapligt möte i Boston 
nyligen.

– ”Linking knowledge to action” – att 
gå från kunskap till handling – är ett 
genomgående tema på vårt område. 
“Gränsöverskridande” är ett annat vik
tigt tema, som inte bara handlar om tvär
vetenskap. Det syftar också på att ha en 
fot i vetenskapen och en annan i politi
ken, förklarade han för LUM vid AAAS
mötet i Boston.

AAAS står för American Association 
for the Advancement of Science. Allt är 
stort i USA, så också alla siffror kring 
AAASårliga konferens. Den innehöll 
mer än 150 symposier plus en mängd 
kringarrangemang i form av utställning
ar, mottagningar och möten för olika ve
tenskapliga organisationer.

i Salar och korridorer i Hynes Con
vention Center och det intilliggande 
Sheratonhotellet vimlade och minglade 
omkring 10.000 deltagare från 60 län
der. Amerikanska biomedicinare, kana
densiska limnologer, holländska ornito
loger och franska journalister trängdes 
vid sandwichdisken i Sheratons kafete
ria eller nappade åt sig av det generösa 
utbudet av plockmat och vin vid olika 
mottagningar.

Allmänheten var också välkommen till 
vissa arrangemang. En temadag om fetma 
hos barn och ungdomar lockade många 
barnfamiljer till stadshuset, medan andra 
kom till Family Science Days i konferens
lokalerna. Där kunde barnen se robotar i 
aktion, jojokonster och meteorologer som 

skapade konstgjorda regnbågar, och fick 
själva delta genom att vika origami eller 
göra meccanoaktiga skapelser av balsa
trä. Precis som i Sverige, så behöver man i 
USA anstränga sig för att locka tillräckligt 
många studenter att läsa naturvetenskap 
och teknik, och vill därför försöka enga
gera barnen vid en tidig ålder.

Vetenskapssamfundet AAAS är inte 
bara konferensanordnare, utan ger ock
så bl.a. ut tidskriften Science och ord
nar en mängd aktiviteter för att stärka 
vetenskapens ställning och sprida forsk
ningsnyheter. Ett rätt nytt inslag är håll
bar utveckling, där AAAS åtagit sig att 
ansvara för Forum on Science and Inno
vation for Sustainable Development, ett 
världsomspännande nätverk för forskare 
inom hållbar utveckling. 

På forumets webbsidor (http://sustsci.
aaas.org) finns fakta, debatter och län
kar, och en grundläggande ”baskurs” i 
ämnet blir snart klar. Sex redaktörer från 
hela världen ansvarar för att webbplatsen 

fylls på med nytt material. Lennart Ols
son och Barry Ness från LUCSUS, Lund 
University Center for Sustainability Stu
dies, har det hedersamma uppdraget att 
vara ansvariga för Europas del.

– Vi redaktörer träffas vid AAASmö
tena en gång om året, och däremellan har 
vi telefonkonferenser en gång i månaden. 
Det är ju lite knepigt med tanke på tids
zonerna, eftersom vi är spridda över värl
den från Tokyo till San Diego. Det är all
tid någon som får gå upp mitt i natten! 
säger Lennart Olsson.

doktoranden Barry neSS forskning 
handlar om den svenska betodlingen ur 
hållbarhetssynvinkel. Hans mål är att ta 
med alla aspekter på frågan, från inter
nationell handelspolitik till svensk jord
brukspolitik, transporternas miljöpåver
kan, industrins resursanvändning och så 
vidare. Det blir ett tvärvetenskapligt ar
bete, som de flesta inom området håll
bar utveckling.

lundaforskare föreläste 
om hållbarhet i Boston

Lennart Olsson och Barry Ness fanns på plats på American Association for the Advancement of 
Science´s årliga konferens, som i år hölls i Boston.
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Tvärvetenskaplig forskning är viktig 
och nödvändig, men också svår. Om fö
reträdare för olika ämnen ska tackla en 
gemensam fråga, så gäller det först att de
finiera frågan. 

– Ta den globala uppvärmningen till 
exempel. Teknikvetenskaparna ser den 
som ett ingenjörsproblem, statsvetar
na ser den som en fråga om global poli
tik, ekonomerna ser den som en fråga för 
marknaden, och miljöforskarna ser den 
som något som kräver en total förändring 
av både industri och livsstil. Inget enskilt 
ämnesområde har lösningen, utan alla 
behöver bidra till att skapa en integrerad 
helhetssyn, säger Lennart Olsson.

han Ser klyFtan mellan naturveten
skapteknik och samhällsvetenskap som 
besvärande djup. Naturvetarna arbetar 
med påtagliga, fysiska fenomen, och vän
tar sig ofta – lite naivt – att det räcker 
med att presentera fakta för att få poli
tikerna och det övriga samhället att re
agera. Samhällsvetarna å sin sida pro
blematiserar alltid sina frågor och gör 
nytolkningar av tidigare rön. Ändå mås
te båda dessa forskningstraditioner ut
nyttjas inom forskningen kring hållbar 
utveckling, som ju handlar både om na
turen och om samhället.

Lennart Olsson var en av de få, kanske 
den enda, svenska forskare som inbjudits 
att tala vid AAASmötet. En sak som slog 
honom var att biobränslena kom upp så 
ofta på konferensen.

– Att biobränslen nu drivs så hårt av 
det politiska etablissemanget är delvis ett 
misslyckande för forskningen om hållbar 
utveckling. Medan forskarvärlden blivit 
allt mer kritisk till hur biobränslena pro
duceras, så har politikerna blivit allt mer 
positiva, säger han.

Enligt Lennart Olsson ger dagens bio
bränslen, som etanol från vete och majs, 
en mycket liten nettominskning av kol
dioxidutsläppen. Samtidigt finns det en 
stor risk, åtminstone i USA, för att poli
tikerna i sin övertro på biobränslena lå
ter bli att vidta andra och bättre åtgärder 
mot biltrafikens utsläpp. Det kan leda 
till en olycklig inlåsning i ett dyrt sys
tem med mycket små miljövinster.

text & foto: ingeLa BJÖrCK

internationellt SamarBete. 
universitet inom u21 borde kun-
na hjälpa de fattiga länderna ge-
nom att samarbeta mer inom 
forskningen. 

det föreslog dr Paul van gar-
dinger från university of edin-
burgh vid ett Pr- och informa-
tionsseminarium som nyligen 
hölls i Lund.

Universitas 21 är ett universitetsnät
verk bestående av för närvarande 21 
välrenommerade universitet världen 
över. I Lund samlades representan
ter för medlemsuniversitet från Ir
land och England, för att diskutera 
hur nätverket skulle kunna arbeta 
ännu mer för en internationellt sam
arbete.

generalSekreteraren För u21, 

Jane Usherwood från Birmingham, 
berättade att organisationen inte får 
anta fler än 25 universitet. De nya 
partneruniversiteten hoppas hon hit
ta i de delar av världen där man idag 
inte har någon representation.

– Vi letar universitet i Afrika och 
Sydamerika, berättade hon.

Jane Usherwood talade även om 
det s.k. ”global issues program” där 
man tar upp bland annat FNs sto
ra frågor som utbildnings och väl
ståndsmålen. 

– För oss är det vikigt att identifie
ra de områden där vi inom U21 kan 
samarbeta.

Anna Gislén, forskningskommu
nikatör vid LU, visade på ett prak
tiskt exempel när det gäller interna
tionellt samarbete inom U21. Hon 
talade om det s.k. Solanderprogram
met, ett utbyte mellan Sverige och 

Australien som pågått i många år.   
– Programmet stöder utbyte av 

unga forskare, vilket är den första 
grundstenen till mer samarbete mel
lan universiteten,sa Anna Gislén.

Rektor Göran Bexell berättade att 
Lunds universitet nu gör en medve
ten och riktad satsning på interna
tionalisering på alla plan för såväl 
forskare som studenter och admi
nistrativ personal.

– Och på global nivå är det sam
arbetet inom Universitas 21 vi prio
riterar, sa han.

SamarBete i alla ära, men irlän
daren Erik Lithander från Univer
sity College Dublin betonade även 
vikten av ett starkt eget varumärke 
och att ha ögon och öron riktade mot 
Asien.  

– Vi pratar Bologna och menar 
att engelskan är ett starkt konkur
rensmedel – men i Asien händer det 
väldigt mycket och stora pengar in
vesteras i utbildning och forskning. 
Om vi inte även profilerar oss här i 
väst riskerar vi att bli omsprungna, 
sa han.
 Maria Lindh

u21 vill få medlemmar 
från afrika och Sydamerika

Universitas 21 består av 21 
välrenommerade universitet 
världen över. 
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dish Academy of 
Advanced Asia-
Pacific Studies 
(SAAPS) och råd-
givare till Stock-
holms Handels-
högskolas nya 
Kinacentrum. 

Just nu hål-
ler han på att av-
sluta en bok om 
Kina – ”Kina Vår 
tids drama” – som kommer ut i maj. 
Den handlar om landets ekonomiska 
utveckling, klimatfrågan och situatio-
nen för de mänskliga rättigheterna och 
bygger bland annat på hans egna erfa-
renheter av landet.

när det gäller arbetet i universitets-
styrelsen är det framförallt internatio-
naliseringsfrågor som ligger honom 
varmt om hjärtat, men han är noga 
med att framhålla att han är intresse-
rad av helheten.

Börje Ljunggren har sina rötter i 
Skåne, närmare bestämt i Tågarp utan-
för Landskrona. Idag bor han i Stock-
holm men fritiden tillbringar helst på 
Bjärehalvön och de fridlysta strandäng-
arna längs Bjäres kust. 

Andra fritidsintressen?
Kina och Asien så klart, men även 

musik, klassiskt och jazz. 
– Jag har faktiskt varit ordförande 

för jazzklubben Fashings vänner, säger 
Börje Ljunggren med viss stolthet. 

uLriKa oredSSon

1��� skrev tidningarna om en stu-
dent som tagit en pol mag-ex-
amen på den rekordsnabba ti-
den två år. Studenten hette Börje 
Ljunggren och idag är han aktuell 
som det senaste tillskottet i uni-
versitetets styrelse. 

Börje Ljunggren är diplomat och en av 
Sveriges främsta Asienkännare. Sedan 
han avlade sin rekordsnabba examen 
vid Lunds universitet har han givetvis 
hunnit med en hel del: bland annat har 
han varit Asienchef och biträdande ge-
neraldirektör för Sida i flera år, ambas-
sadör i Vietnam, chef för UD:s Asien-
enhet och fram till 2006 ambassadör i 
Kina. Idag arbetar han som ambassa-
dör vid UD:s Asienenhet. 

– Men jag har alltid befunnit mig i 
snittet mellan statstjänsteman och aka-
demiker, säger Börje Ljunggren. 

1992 disputerade han vid ett univer-
sitet i Illinois på en avhandling om re-
former i Indokina. Avhandlingen skrev 
han under ett år vid Harvard. Idag är 
han docent (associate) vid Harvards 
Asiencenter där han på senare tid har 
bjudits in att hålla en del gästföreläs-
ningar. Bland annat ska han i sommar 
föreläsa i Hanoi för 600 studenter från 
70 olika länder vid en Harvard-arrange-
rad konferens. 

Han har tidigare suttit med i sty-
relsen för centrum för Öst- och Syd-
östasienkunskap i Lund och är idag 
medlem av styrkommittén för Swe-

LU-styreLsen | BÖrJE LJUnggrEn

Vem sitter egentligen i universitetsstyrelsen och på vilka premisser? 
det är frågor som alltför många ställer sig och det vill LuM ändra på.  
från och med detta nummer presenterar vi kort i första hand styrel-
sens externa ledamöter. först ut är sist in – Börje Ljunggren. 

asienkännare och 
rekordsnabb pol-magare

Börje Ljunggren. 

ForSkning. för att samla och pro-
filera universitetets insatser kring 
klimatrelaterad forskning har rek-
tor beslutat att etablera det s.k. 
Klimatinitiativet. initiativet ska 
leda till att forskningen kring 
klimat syns mer ute i samhäl-
let, men också bidra till en stark 
och tvärvetenskaplig grund in-
för kommande forskningsansök-
ningar.

 
Professor Per Warfvinge är Klimatinitia-
tivets samordnare.

– Vi har startat detta för att visa hur 
mycket Lunds universitet kan bidra med 
och för att göra ännu större och konkre-
ta insatser på klimatområdet. De senaste 
årens framgångar med att vinna tunga 
forskningsprojekt visar också hur starkt 
vårt universitet är då vi samlar krafterna, 
säger professor Per Warfvinge. 

Det första projektet ska göra under 
2008 är att kartlägga den klimatrelate-
rade forskningen vid universitetet samt 
arrangera interna workshops och exter-
na seminarier. Men Per Warfvinge fram-
håller att fokus ligger på samhällsnyttan 
snarare än det interna arbetet. 

– I ett längre perspektiv ska det-
ta leda till att LU är en oumbärlig resurs 
och samtalspartner inom klimatområ-
det. Beslutsfattare i samhälle och före-
tag ska kunna lita på att Lunds universi-
tets bidrag för att motverka och anpassa 
samhället till klimatförändringarna byg-
ger på stark vetenskap från många dis-
cipliner. 

Förutom Warfvinge ingår rektor gö-
ran Bexell, flera forskare inom olika om-
råden (bl.a. vårdvetenskap, kemiteknik, 
Lucsus, kvartärgeologi, miljö, ekonomi, 
zooekologi, naturgeografi) samt miljö-
chef Elisabeth gierow i projektgruppen. 
Klimatinitiativet har fått en halv miljon 
kronor för 2008 ur rektors utvecklings-
medel.

anna JohanSSon

tvärvetenskapligt 
initiativ ska visa 
klimatforskning
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fred i tennishallen
motion. fred eller – åtminstone 
eldupphör – råder i ”tenniskri-
get” på gerdahallen. Även Kent 
Salomonsson, förkämpe för ten-
nisspelarna i gerda tS, vittnar 
nu om ett lugnt och bra samar-
bete med gerdahallens ledning.

– Styrelsen vill inte göra något åt ten-
nisen på gerdahallen under nuvaran-
de mandatperiod och den går ut i juni 
2009, bekräftar vd Anders Faager.

– roligt är det också att vi fått bätt-
re beläggning på tennisbanorna (82 
procent), mest av studenter, tack vare 
de låga priserna, 75 kronor i timmen. 
Fyra kvällstimmar är reserverade för 
studenter och så spelar de på ledi-
ga dagtider. Abonnenterna med sina 
250 spelare upptar hallen till två tred-
jedelar. 

– Önskemålet om att ta bort tenni-
sen är borttaget från styrelsens agen-
da. Troligen bedömer man det för 
dyrt att ta den striden, säger Kent Sa-
lomonsson.

Han berättar att även om man inte 
kunnat finna själva gåvobrevet till uni-
versitetet från 1929 så finns det så 
mycket kringkorrespondens och pro-
tokoll att det ändå står helt klart att 
det var en donation av en byggnad 
ämnad åt just tennisspel.

gerdahallschefen tycker att det är 
synd att bara 30–40 av tennismotio-
närerna deltar i någon annan form av 
träning, det borde särskilt de äldre ha 
nytta av, menar han.

– Vi har trängselproblemen kvar. 
Visserligen har vi inte fler tränande 
men de tränar oftare. Kl 16–20 vill 
alla träna och våra lokaler räcker inte 
till, säger Faager.

Det kunde lösas med prisdifferen-
tiering och eventuellt någon filial, me-
nar Salomonsson, men det tror inte 
Faager. Studenter idag har mer under-
visning och tuffare studiekrav och kan 
därmed bara träna på kvällarna. Och 
redan i år har det öppnats tre nya gym 
i Lund.

MatS nYgren

priStagare. den 23 april delas årets 
Crafoordpris ut av kung Carl gustaf 
vid en ceremoni i Stockholm. Men 
två dagar dessförinnan kommer de 
tre pristagarna att framträda i hol-
ger Crafoords hemstad Lund. Årets 
pris avser matematik och astronomi.

Måndagen den 21 april kl 13.30–
1�.�5 talar matematikern Maxim 
Kontsevich, den teoretiske fysíkern 
edward Witten och astrofysikern 
rashid alievich Sunayev vid ett se-
minarium i universitetshuset. 

Witten och Kontsevich ska tala om ma
tematik med tillämpningar för sträng
teorin och de fundamentala naturlagar
na. Edward Witten, Princeton, USA, har 
arbetat mycket med strängteorin, enligt 
vilken universums minsta beståndsdelar 
är vibrerande strängar. Men det krävs en 
avancerad matematik för det synsättet, 
eftersom strängarna antas svänga i sex 
eller sju dimensioner utöver de tre som 
vi är medvetna om. Witten har utveck
lat en sådan matematik och ryssen Max
im Kontsevich, f.n. professor i Frankri
ke, har visat att Wittens metoder faktiskt 
fungerar matematiskt och ger upphov till 
korrekta resultat.

Rashid Alievich Sunayev är också ryss 
och nu professor i Garching, Tyskland. 
Han har studerat hur svarta hål slukar 

materia och kan fungera som strålnings
källor och även utarbetat teoretiska mo
deller för att kunna förstå dessa extre
ma fenomen. Hans forskning har också 
hjälpt oss till nya insikter om universums 
skapelse och uppbyggnad.

Prissumman är 500.000 US dollar. 
Hälften går till astronomipristagaren Su
nayev medan Witten och Kontsevich de
lar på matematikpriset. 

holger och anna-greta craFoordS 
Stiftelse har via Kungliga Vetenskaps
akademien delat ut priset sedan 1982. 25
årsjubileet firades i Lund i april förra året 
och då medverkade flera av de tidigare 
pristagarna plus ytterligare ett antal in
ternationellt ledande forskare från hela 
världen. Med priset belönas insatser på 
områden som man inte kan få Nobelpri
set för. Priset roterar år för år enligt föl
jande ordning: astronomi och matema
tik, geovetenskaperna, biovetenskaperna 
med särskild tonvikt på ekologi samt po
lyartritis – inom det sistnämnda området 
utdelas bara priset år när särskilt stora ve
tenskapliga framsteg skett. 

Anknytningen till Lund beror på att 
donatorn, industrimannen Holger Cra
foord var verksam där. Han är bl.a. känd 
som Gambro AB:s grundare – företaget 
som utvecklade den konstgjorda njuren.

gÖran franKeL

crafoordpristagarna
framträder först i lund

missa inte mariannes blogg!
adminiStration. Det hålls workshops. Och på fle-
ra ställen pågår just nu intervjuer. Arbetet med att förnya 
universitetets administration är i full gång.

redan till hösten får vi se resultatet av den inventering 
som nu görs. Och vid årsskiftet är det tänkt att nya arbets-
sätt och rutiner ska börja införas. Följ hela arbetet på pro-
jektets nya blogg! http://ced2.srv.lu.se/infoenhetenblog/

Förvaltningschef Marianne granfelt är projektledare för 
”En förnyad administration” och en av dem som berättar 
om arbetet på den nya bloggen.
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Stadsplanerare och politiker slår på trum-
man för en hållbar utveckling i  städerna. 
de lyfter gärna fram allt de gör för att 
 skapa gröna områden där alla oavsett bak-
grund och inkomst ska kunna leva i harmo-
ni sida vid sida.
    Men forskare vid Lunds universitet har 
granskat stadsplaneringen. de är kritiska: 
    – Lokalpolitikerna lägger sig platt för 
 exploatörerna, och fortsätter att ge klar-
tecken för storskaliga projekt som ökar bil-
trafi ken. 
    Samtidigt växer klassklyftorna. Stor-
städerna polariseras allt mer, de välbär-
gade för sig, och låginkomsttagarna för 
sig. Ändå fi nns ljuspunkter, som ökad med-
vetenhet och samarbete mellan kommu-
ner, forskare och byggherrar, exempelvis i 
området Brunnshög i Lund. frågan är dock 
hur mycket det slår igenom i praktiken.
    urbaniseringen är full av motsägelser, 
konstaterar forskarna:
    – Men med politiskt mod och 
experiment lusta kan vi komma långt!

HÅLLBAr stAD?
Parkering på Brunns-
hög i norra Lund. 
FOTO: GUNNAR MENANDER
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de nya stadsdelarna hyllie i Malmö 
och Brunnshög i Lund marknadsförs 
som hållbara och ekologiska, trots 
att de kommer att kraftigt öka bil-
trafi ken i sydvästra Skåne.

– Bakom hållbarhetsretoriken 
döljer sig samma gamla kortsikti-
ga exploatering. Vi riskerar en soci-
al och ekologisk kollaps i hela regi-
onen på sikt, säger två forskare vid 
Lunds universitet.

 
Nya fallstudier i MalmöLund visar att 
stadsplaneringen inte hänger med. Visst 
fi nns många ansatser, inte minst i Malmö, 
att skapa både en socialt och ekologiskt 
hållbar utveckling. Men skrapar man på 
ytan är det pengarna som styr, menar den 
tvärvetenskapliga forskargruppen i pro

jektet ”Den motsägelsefulla urbanismen” 
som fi nansieras av Formas.

Ett stort problem är bristen på re
gional samordning och planering. Alla 
kommuner i sydvästra Skåne agerar som 
konkurrenter på en marknad. Var och en 
vill slå mynt av den ekonomiska boomen 
i Öresundsregionen och tävlar om ”jobb 
och skattebetalare”.

– Det upprörande är att de så lätt ger 
ifrån sig attraktiv mark till exploatörer 
med pengar, utan att ställa villkor som 
kunde säkra en hållbar utveckling. Vad är 
det kommunala planmonopolet värt om 
man inte utnyttjar möjligheten att styra? 
undrar kulturgeografen Guy Baeten.

Samma undran har forskarkollegan 
Bengt Holmberg på LTHs Teknik och 
samhälle. Han intervjuar lokala  politiker 

Kommunerna sätter exploatering 
före hållbarhet, menar forskare

     hållbar 
     utveckling
Hållbar utveckling defi nieras som 
en utveckling som tillgodoser våra 
behov idag utan att äventyra kom-
mande generationers möjligheter 
att tillgodose sina. 

Hållbar utveckling består av tre 
delar: ekologisk, social och ekono-
misk hållbarhet.

tommA orD

HÅLLBAr stAD?

TEMA: HÅLLBAr stAD?
t
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Kulturgeografen Guy Baeten är mycket kritisk 
till planerna för Hyllievång i sydvästra Malmö 
eftersom bilismen kommer att öka kraftigt. 
Här framför Hyllie vattentorn och den stora 
 ishockeyarena som håller på att byggas.
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och tanken är att folk från hela regionen 
ska kunna bila hit, parkera och shoppa 
eller hoppa på tåget.

Inte heller i det nya hållbarhetshajpa
de Brunnshög i norra Lund råder tvekan 
om vilka man är ute efter, menar trafik
forskaren Bengt Holmberg. Här planeras 
parkeringsplatser som om det här med 
”global warming” var en ond dröm.

– Nästan alla entreprenörer vill byg
ga precis så många parkeringsplatser som 
de tror behövs. Och det är många. Kom
munen sätter sig inte emot; de menar att 
verksamheterna måste kunna rekryte
ra från hela Skåne, även från områden 
som saknar kollektivförbindelser, berät
tar Bengt Holmberg.

det enda Som skulle kunna ändra kom
munernas agerande är regionala planer, 
anser forskarna. Kanske kan Region 
Skåne eller länsstyrelsen axla uppgiften; 
kommunerna är uppenbarligen inte vil

Bengt holmberg om 
hållbarhetsmyter…
– Det är en myt att vi inte kan höja 
bensinskatten mer för att det skulle 
drabba norrlänningarna; de kör fak-
tiskt inte alls mest. Det är folk i stor-
stadsförorterna som kör mest bil.

– Att höja bensinskatten med 70 
öre litern – som man nu gör – har ing-
en större inverkan. Det krävs flera kro-
nors höjning för att det ska ge utslag i 
minskad biltrafik.

…och om sånt som 
tar skruv!
– Bästa sättet att snabbt minska bilis-
men är att ta itu med parkeringsplat-
serna och bilavdragen. Så länge folk 
har gratis parkering på jobbet, som de 
slipper skatta för, och förmånliga bilav-
drag, så kommer de inte att lämna bi-
len hemma.

och har gått igenom översiktsplaner i 
hela landet för att se hur man tänker i 
kommunerna. 

– Alla talar om hållbarhet, men ing
en säger vad man menar. Och ingen tar 
upp målkonflikten mellan t.ex. ekono
misk tillväxt och ekologisk hållbarhet.

De flesta kommuner säger att de vill 
prioritera kollektivtrafiken, men det är 
ofta tomma ord.

– Man bygger nya glesa bostadsom
råden utan hänsyn till om det finns kol
lektivtrafik eller service i närheten. Och 
flertalet kommuner har fortfarande ut
byggnadsplaner för bilismen. 

i hyllie och BrunnShög, som forskarna 
specialstuderar, talar kommunerna med 
kluven tunga.

I sydvästra Malmö planeras en ny 
stadsdel runt den tågstation som ska för
binda Citytunneln med Öresundsbron 
– Hyllievång.

– Här har man chansen att göra nå
got riktigt bra. Men vad gör man? Bygger 
stora klossar med ensidiga funktioner: 
en ishockeyarena, ett shoppingcentrum, 
lyxkontor och hotell med konferensan
läggning. Alltihop runt ett torg, som 
utan tvekan kommer att vara heldött 
kvällstid, säger Guy Baeten.

Han menar att Hyllieplanen är ett 
exempel på auktoritärt beslutsfattande 
– top–down.

– Varför tog man inte chansen att en
gagera Malmöborna i en öppen demo
kratisk debatt? Då hade människor bli
vit delaktiga och det i sig hade bidragit 
till en ökad social integration. Dessutom 
hade det varit intressant att se alternati
ven till den här planen.

Nu är det ingen tvekan om hur man 
tänkt. Med många tusen planerade par
keringsplatser är det uppenbart att man 
är ute efter dem som har bil och som vill 
shoppa. Konceptet kallas ”park&ride” 

t

– Sätt stopp för gratis bilparkering vid arbetsplatserna. Då blir människor mer benägna att 
cykla eller åka kollektivt, säger trafikforskaren Bengt Holmberg. 
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– Vi arbetar för en hållbar utveck-
ling i hyllie och hela Malmö ge-
nom att samla verksamheter, bo-
städer och service där det finns 
bra kollektivtrafik, säger ingemar 
gråhamn och Åke hesslekrans på 
Stadsbyggnadskontoret i Malmö.

– Ju färre parkeringsplatser på 
Brunnshög desto bättre, men vi 
har också en verklighet att för-
hålla oss till, säger trafikplanera-
re Christian rydén på Stadsbygg-
nadskontoret i Lund.

De tre tjänstemännen är mer hoppfulla 
än forskarna (se förra artikeln).

– Sista ordet är inte sagt. Jag tyck-
er att vi är på god väg att förverkliga 
en hållbar utveckling i Brunnshög i dia-
log med byggherrarna. Jag tror inte på 
ett maxtak för antalet parkeringsplatser 
– vi vill inte skrämma iväg byggherrarna. 
Men vi är inte uppgivna! Tvärtom, säger 
Christian rydén, trafikplanerare i Lund.

Åke Hesslekrans, handläggare av de-
taljplanen för Hyllievång i Malmö, me-
nar att all exploatering innebär ökad 
trafik.

– Men det betyder inte en massa bi-
lar per automatik. när trafikplanerar-
na kommer in i processen väljer man 
hur många bilar man vill dimensionera 
för. generellt är kommunerna fega och 
bäddar för stora flöden. Men jag hop-
pas att vi kommit så långt att vi vågar 
dimensionera för mindre fordonsflöden 
och gör det mindre smidigt att använda 
bilen. Har bensinpriset stigit ytterligare 
ökar chansen att fler tar tåget och läm-
nar bilen hemma.

Stadsarkitekten Ingemar gråhamn 
menar att det finns en kluvenhet i all 
planering. Den är påtaglig i Hyllie, som 
trots bra kollektivtrafik kommer att be-
höva många p-platser.

– Det är en tvåstegsraket. genom att 
underlätta för människor att gå, cykla, 
ta tåg eller buss så kan vi – i takt med 
ökad miljömedvetenhet – få till stånd 
en hållbar utveckling. 

Liksom trafikforskaren Bengt Holm-
berg menar gråhamn att parkerings-
platserna är en nyckelfråga.

 – Vi vill minska normen för anta-
let p-platser till arbetsplatser, däremot 
inte till bostäder, för har man parkering 
hemma blir det enklare att lämna bi-
len hemma. Särskilt om det är snabbare 
och smidigare att cykla eller ta buss el-
ler tåg.

när det gäller bostadssegregationen 
i Malmö finns en stor medvetenhet om 
att den måste minska, fortsätter Inge-
mar gråhamn. Staden satsar på att en 
viss andel ska vara hyresrätter i nya om-
råden, som Västra hamnen. 

– Det kommer att bo upp mot 
15.000 personer här när området är 
klart. I den pågående etappen Flagghu-
sen produceras de mindre hyreslägen-
heterna, vilket kommer att leda till ett 
mer socialt blandat boende. Dock krävs 
ökad press på att få rimliga hyror – i 
dag ligger de för högt i nya områden.

Överlag har Malmö lyckats väl med 
att ta sig ur 90-talets kris, då flera in-
dustrier försvann, menar Ingemar grå-
hamn.

– Bitarna av det visionsarbete som 
gjordes för att motarbeta krisen börjar 
falla på plats: högskolan, Västra ham-
nen, Bron. Framtidstron har ökat i Mal-
mö och därmed utsikterna för hela 
befolkningen. Målet är ett välfärds-
samhälle som inkluderar alla. Hade vi 
inte växlat över och breddat kontakty-
tan mot de nya näringarna i kunskaps- 
och tjänstesamhället, hade sitsen varit 
mycket värre.

Britta CoLLBerg

 

Kluvet att planera kommunalt

liga att släppa ifrån sig sitt planmono
pol, men även en samordning som inte 
är tvingande skulle vara ett steg i rätt 
riktning.

Ett mer regionalt tänkande förutsät
ter politiska förändringar. Den gamla 
uppdelningen i städer och kommuner 
är förlegad, för i dag lever vi i regionala 
stadslandskap och rör oss fritt över kom
mungränserna. Skattesystemet häng
er inte med – tillgångarna borde förde
las jämnare inom regionen t.ex. mellan 
kommuner som Malmö och Vellinge.

dagenS oBalanS ser vi effekterna av 
i projekt som Hyllievång, menar Guy 
Baeten.

– Både Hyllie och dessförinnan 
Västra hamnen är försök från ett fat
tigt Malmö att locka till sig den mytis
ka kreativa klassen. Den ska betala skatt 
och få fart på den sociala och ekonomis
ka dynamiken, hoppas man. Och lock
betet är reservat med bostäder som bara 
de välbärgade har råd med.

Kommunen säger att man ska inte
grera i andra områden, fortsätter han.

– Men jag köper inte det. Malmö står 
på gränsen till en ”bostadsinfarkt” med 
brist på små och billiga lägenheter, inte 
minst för de unga. Vi borde lära av USA 
och Boston: där har man ett system som 
uppmuntrar att alla nya områden byggs 
med minst tjugo procent billiga hyres
lägenheter.

kommunerna FortSätter alltSÅ att 
bygga för gårdagens samhälle och vå
gar inte på allvar utmana genom att be
gränsa bilismen och blanda samhälls
klasserna.

– Det räcker inte att man har håll
bara ”öar” som ekologiska Augusten
borg – ett gammalt  uppiffat arbetar
område – eller solceller i Västra hamnen 
och Segevång. Inte när man samtidigt 
gör satsningar som förutsätter sexfiliga 
motorvägar för att slippa trafikkaos vid 
Öresundsbron, säger Guy Baeten.

text & foto: 

Britta CoLLBerg

TEMA: HÅLLBAr stAD?
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Byggnader och byggande står för 
nära fyrtio procent av all energi-
förbrukning i Sverige. därför är det 
viktigt med hållbart byggande och 
genomtänkt stadsplanering – och 
forskarna kan hjälpa kommuner och 
industri att ta bättre vara på resur-
ser och miljö.

Det är grundtanken i ett projekt om håll
bart byggande och boende i Skåne som 
LUs styrelseordförande Allan Larsson, 
Internationella miljöinstitutets Thomas 
B Johansson och Svenska Hus’ Hans Eli
asson tog initiativet till år 2006.

Sparbanksstiftelsen Skåne har stått 
för anslagen, som bland annat gett uni
versitetet möjlighet att delta i utveckling
en av ”Miljöbyggprogram Syd”, ett initi
ativ för hållbart byggande i Malmö och 
Lund. Programmet handlar om hus som 
är energisnåla, ger bullerskydd och har 
en bra innemiljö. Det ställer olika krav på 
byggnader med höga ambitioner (klass 

A), eller bara mellanhöga eller måttliga 
ambitioner (B och C).

Tanken är att kommunerna ska skriva 
kontrakt med byggföretag som vill byg
ga på kommunal mark, och i kontrak
tet ange hur långt företagen åtar sig att 
nå när det gäller hållbarhet. Kommunen 
åtar sig i sin tur att ställa upp med åter
koppling och rådgivning.

– Kommunerna har ännu inte antagit 
programmet, men vi hoppas att det snart 
ska göras. Flera mindre kommuner, som 
inte själva klarar av att ta fram ett mot
svarande program, har också hört av sig 
och vill följa efter, säger professorn i håll
bart byggande Lena Neij.

hon underStryker Samtidigt hur vik
tigt det är att kommunerna inte bara sätter 
upp riktlinjer, utan också för en löpande 
dialog med byggföretagen. I Stockholm, 
som tog ett program för miljöanpassat 
byggande redan 1997, har detta inte skett. 
Kommunen har inte gett något aktivt 

Städerna kunde vara betydligt mer hållbart utformade, och nya bostäder 
kunde klara sig med betydligt mindre energi, för kunskapen och tekniken 
finns. Men att få till ett nytänkande är svårt, menar professorn i hållbart 
byggande Lena neij. hon är dock glad över det tvärvetenskapliga samar-
bete som Lu haft med kommuner och industri de senaste två åren. 

gensvar, vilket innebär att ambitiösa fö
retag inte fått beröm och slarviga företag 
inte fått kritik för sina arbeten. Det visar 
en utvärdering som Lena Neij och hen
nes medarbetare genomfört.

SparBankSprojektetS 

anslagstid är nu slut, 
och Lena Neij håller 
som bäst på att sam
manfatta resultaten 
och söka pengar för 
fortsatt arbete. En 
av de saker hon gär
na vill fortsätta med 
är seminarieserien om 
hållbar stadsbyggnad 
och hållbart byggan
de, som dragit en efter
hand allt större publik.

Det tvärvetenskap
liga samarbetet inom 
LU, inom seminariese
rien och i andra delar av 

miLjöByggprogrAm
kan hjälpa kommunerna att bygga mer miljövänligt

TEMA: HÅLLBAr stAD?

Moderna hus – trendiga, men ibland mer energi-
slösande än äldre byggen. foto: britta collberg
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projektet, ska också fortsätta.
– Nu har vi lärt känna varandra och 

insett hur mycket som finns att vinna 
på att angripa de här gemensamma frå
gorna tillsammans. Det är ett bra sätt 
att utnyttja kompetensen vid detta sto
ra universitet, tycker Lena Neij.

utvecklingen av BrunnShög har 
diskuterats just på det sättet inom pro
jektet, i nära samarbete med kommu
nen. Arkitekterna har gett sin syn på 
utformningen av en tät, hållbar stads
miljö, trafikteknikerna har diskuterat 
cykelbanor och kollektivtrafik, soci
ologerna har framhållit värdet av att 
blanda näringsliv och bostäder, skapa 
boende som passar alla grupper och så 
vidare.

– Hur det i slutändan blir är ju en 
fråga för kommunen. Men vi tycker 
nog alla att diskussionerna varit givan
de, säger Lena Neij. 

– Det har också varit roligt för oss 
forskare att arbeta med Lunds kom
mun. Trots att Lund är universitetets 
hemstad, så har det inte skett tidigare 
i den utsträckning man kunnat vän
ta sig.

ingeLa BJÖrCK

På �0- och �0-byggdes många ener-
gieffektiva hus i Sverige. nu har de 
gamla kunskaperna förlorats, vilket 
bl.a. kan ses på Bo 01-området i Mal-
mö. det lyckades inte nå de höga 
miljömål som satts upp – vissa av hu-
sen är tvärtom stora energitjuvar. 

Lena neij, professor i energisnålt byg-
gande vid internationella miljöinstitu-
tet, vad är det som hänt?

– De statliga byggreglerna har gjorts 
om genom åren, bl.a. så att kravet på 
energieffektiva komponenter ersatts med 
ett krav på funktion och energieffekti
vitet i hela byggnaden. Därmed har det 
blivit mycket svårare att kontrollera att 
normerna följts. Vissa studier visar att 
 energianvändningen i hus från 1990ta
let kan vara upp till dubbelt så hög som 
den borde vara enligt normerna!

Men varför har man först nu upptäckt 
hur illa det står till?

– Varken byggindustrin eller kommu
nerna har gjort ordentliga uppföljning
ar, och det har heller inte gjorts mycket 
forskning på området. Alla har faktiskt 
trott att svensk industri fortfarande var 
bra på att bygga energieffektivt.

nu när bristerna visat sig, hur intresse-
rad är industrin av att engagera sig på 
området?

– Inte tillräckligt intresserad! Jag 
tycker faktiskt att man agerar både dumt 

och korttänkt. Man inser inte att det
ta är framtiden, och att svensk industri 
kunde gå före genom att bygga energief
fektiva hus som så kallade passivhus. Nu 
kommer utländska företag att få ett för
språng, bara för att svenska företag inte 
vågar ta steget.

Så vågsamt är det väl egentligen inte?
– Nej, tekniken med isolering, energi

effektiva fönster, värmeåtervinning med 
mera finns redan, och det behöver fak
tiskt inte bli dyrare. 

Vad är då skälet till att inget händer?
– Tio stora internationella företag har 

studerat frågan i en rapport om ”Ener
gy Efficiency in Buildings”, och kommit 
fram till flera skäl. Byggmarknaden har 
väldigt många aktörer som var och en 
bara tar ansvar för sin lilla del, byggin
dustrins  ledare är oftast ointresserade av 
att driva dessa frågor, kunskaperna är då
liga, med mera. 

Var det något svenskt företag med 
bland de tio?

– Nej.

Blir du inte arg när du ser allt som kun-
de göras och inte görs?

– Inte arg, men trött... Det går så lång
samt. Visst har intresset ökat den allra se
naste tiden, men det genombrott vi hop
pats på har inte kommit.

ingeLa BJÖrCK

Försämring av energisnålt 
byggande de senaste tjugo åren

Lena Neij. 
foto: mats 
nygren



20                          LUM nr 3 | 2008

förra året la Catharina Sternudd 
fram sin avhandling ”Bilder av 
småstaden. om estetisk värdering 
av en stadstyp” vid Lu. det blev 
ett ramaskri från delar av den 
svenska arkitektkåren. hon utma-
nade nämligen arkitekters stilide-
al som alltjämt verkar vara fyrkan-
tig och avskalad nyfunktionalism.

– utseende och storlek på hu-
sen påverkar trivseln och den so-
ciala hållbarheten. det borde arki-
tekter, planerare och politiker ta 
mer hänsyn till, menar hon.

i avhandlingen undersökte du all-
mänhetens estetiska värderingar och 
de sammanföll inte med arkitektkå-
rens?

– Nej, de flesta människor uppskat
tar småskalighet, variation, mycket 
grönska och gärna hus i mer traditionell 
stil – det kan man se i de villakvarter 
där folk bestämmer själva.

i tidskriften ”arkitekten” blev du 
hårt kritiserad av recensenten. det 
blev debatt och andra tog dig i för-
svar. det är utmanande att ifrågasät-
ta kollegernas smak…

– Ja, de flesta vet att arkitekter och 
folk i gemen tycker olika så ingen bor
de bli överraskad, men inom kåren pra
tar man inte så mycket om det. 

det är tabu att ifrågasätta den rådan-
de smaknormen?

– Ja, och även detta att ”alla bygg
nader ska vara uttryck för sin tid”. Vad 
menas med det? Modernismen och 
funkisen har snart åttio år på nacken 
– hur länge ska den betraktas som ”ny
skapande”?

hur får vi till stånd en hållbar 
stadsutveckling?

– Modiga politiker och expe-
rimentvilja räcker långt. det vi-
sar exemplet med trängselskat-
ten i Stockholm.

Statsvetarna Annica Kronsell och 
Tomas Bergström ingår i ett tvär-
vetenskapligt MISTRA-projekt. 
De ska studera hur man får trans-
portsektorn att bli mer hållbar. 

Genomtänkta lösningar finns 
sedan länge men används för lite, 
vilket är nedslående. Men experi-
mentet med trängselskatter visar 
att det kan gå fortare än man tror 
att ändra både beteende och opi-
nion. Beslutsfattare och allmän-
het var skeptiska till skatten, men 
genom att den infördes på försök 

Modiga politiker nyckelfaktor
för hållbara transporter vAD vA nLigt foLk viLL HA

fick politikerna se att människor 
la om sitt resande snabbare än de 
trott. Allmänhet och affärsidka-
re såg fördelarna med färre bilar 
– det drabbade t.ex. inte handeln 
som befarat. 

– Det är svårt att gå emot en 
stark opinion och fatta obekväma 
beslut, menar Tomas Bergström. 
Men experimentet gav nya kun-
skaper. Opinionen svängde och 
ett definitivt beslut kunde fattas.

– Samtidigt uppmärksammades 
experimentet utomlands; stock-
holmarna drogs in i ett interna-
tionellt nätverk av beslutsfattare. 
Från att ha sett det här som en lo-
kal fråga, insåg de att de var del 
av en större trend, säger Annica 
Kronsell.

Nästa steg i forskningsprojek-
tet handlar om Öresundsregio-
nen. 

– Skåne borde lära av Göte-
borg,  menar Tomas Bergström. 
Kommunerna där konkurrerar 
inte sinsemellan utan ser regio-
nen som en helhet.

I Skåne finns en konflikt mellan 
väster och öster, som vill ha del av 
den ekonomiska boomen i väst, 
”broeffekten”.

– Men är det ekologiskt håll-
bart att människor pendlar från 
Simrishamn till jobb i Köpenhamn? 
Till sist måste vi inse att hållbarhet 
innebär att olika intressen ställs 
emot varandra, att vi inte alltid 
kan kompromissa utan måste väl-
ja, säger Tomas Bergström.

text & foto: Britta CoLLBerg 

Statsvetarna annica Kronsell och to-
mas Bergström utforskar vad som av-
gör om hållbara lösningar slår igenom i 
den politiska praktiken.
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Byggs fortfarande de flesta nya bo-
stadsområden i nyfunkisstil?

– Ja, det är mitt intryck. Även om de få 
undantagen – som medeltidsstaden Jak
riborg utanför Lund – fått stor publici
tet så är de flesta nya områden mycket 
lika varandra. 

hur ser de ut?
–  Det är nyfunkis som gäller, i syn

nerhet för flerfamiljshus. Över huvud ta
get fortsätter kommunerna att bygga ren
odlade bostadsområden. Vi får ständigt 
nya ringar av glest strödda villor, radhus 
eller punkthus runt städerna med enbart 
bostäder och detta leder bland annat till 
ett ökat bilberoende.

hur borde man göra?
– Om man blandar olika typer av bo

ende, med olika hushöjd och bostads
form, så får man tillräckligt täta stadsde
lar för att ge underlag för kollektivtrafik, 
handel, verksamhet och service. Då kan 
folk gå och cykla – till busshållplatsen 

vAD vA nLigt foLk viLL HA
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eller när de ska handla och hämta bar
nen på dagis. 

det här är ju ingen ny kunskap?
– Nej, och visst gör många kommuner 

försök att bygga på det här viset. Planer
na för nya LineroNorrängaStora Råby 
ser lovande ut. Här planeras för en bland
ning av bostäder, handel och viss verk
samhet med god tillgång till kollektiv
trafik. Man satsar också på väl gestaltade 
stadsrum. Men annars dominerar fortfa
rande kategoribyggandet.

förutom ”smakdebatten” – hur har din 
avhandling tagits emot?

– Med brett och nyfiket intresse! Teve, 
radio och tidningar har rapporterat om 
mina resultat och flera arkitekter har 
kommit med uppmuntrande mail och 
samtal. Många har beställt avhandling
en och jag har föreläst på andra högsko
lor och i flera kommuner.

Britta CoLLBerg

Arkitekten 
Catharina Stern-
udd retade gall-
feber på delar 
av arkitektkå-
ren när hon ut-
manade den 
förhärskande 
smaknormen: 
avskalad nyfun-
kis. foto: britta 
collberg

Medeltidsnostalgisk pastisch, säger många ar-
kitekter och rynkar på näsan åt Jakriborg i Staf-
fanstorps kommun. Men de flesta människor 
gillar att bo i hus som har en äld- re och mer 
traditionell stil, visar Catharina 
Sternudds doktorsavhandling. 
foto: petra francke
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de ökade klassklyftorna ger avtryck 
i stadsbilden. Sedan �0-talets slut 
har svenska storstäder blivit alltmer 
uppdelade – med rika för sig. tydli-
gast och snabbast är utvecklingen i 
Malmö, visar ny forskning.

– ojämlikheten ökar motsätt-
ningarna och hotar den sociala håll-
barheten, säger professorn i kultur-
geografi , eric Clark. 

han lägger skulden på de svens-
ka politikerna och en nyliberal bo-
stadspolitik.

 
Kulturgeografer i Lund ritar tillsam
mans med kolleger i Umeå sociala kar
tor över det nya Sverige, närmare bestämt 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Forskarna utgår från en unik databas 
där de kan avläsa inkomster och boende 
– ner på individnivå – under perioden 
1986–2001. Genom att följa omfl yttning
ar och inkomständringar kan de rita upp 
de tre storstädernas sociala geografi . Re
sultaten är inte klara, men en sak är redan 
tydlig: segregationen och polariseringen 
har ökat, och allra mest i Malmö.

i Början av perioden, 1986–91, var Sve
rige relativt välmående. 1991–96 kom den 
djupa lågkonjunkturen. 1996–2001 gick 
det uppåt igen. Oavsett konjunkturen 
har segregationen stadigt ökat under hela 
perioden – de sociala klasserna bor allt
mer i skilda områden.

De rika tar över helt i attraktiva stads
delar, i en process som kallas ”gentrifi e
ring”. Gentrifi ering beskriver ett bo
stadsområdes klassresa uppåt – dvs. när 
kanske nedgångna men i grunden att
raktiva lägen genom omfl yttningar får 
en mer välbärgad befolkning. Rika fl yt
tar in, fastighetspriserna stiger och låg
inkomsttagare drivs på dörren. Exempel 
fi nns på Manhattan, Vesterbro i Köpen
hamn och i de svenska storstäderna.

– Men dessutom ser vi något som vi 
kallar för supergentrifi ering; det är när 
redan välmående områden blir ännu ri
kare, genom att de superrika tar över. 
Det sker i bland annat kustnära attrak

DeLAD 
stAD

ett exempel på supergentrifi ering: Malmös dyraste villa 
ligger på Limhamnsvägen med utsikt över Öresund. Men 
husägaren Zlatan ibrahimovics klassresa från rosengård 
till Limhamn är inte representativ för det generella om-
fl yttningsmönstret inom Malmö.
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tiva områden, för Malmös del t.ex. Lim
hamn, berättar Eric Clark.

Motsatt utveckling pågår i låginkomst
områden som t.ex. Rosengård. Här sker 
vad forskarna kallar filtrering – ”klassresa 
nedåt”. De som får det ekonomiskt bätt
re flyttar ifrån området och andra som 
har det sämre ställt flyttar in. Malmö har 
flera stadsdelar – företrädesvis i miljon
programsområdena – som utan avbrott 
tappat i medelinkomst. På kulturgeogra
fernas kartor blir det hårdnande klassam
hället uppenbart för blotta ögat.

– 1990talets ekonomiska kris slog 
hårt, men berörde märkligt nog inte alls 
de extrema höginkomstområdena. Där 
har klassresan uppåt pågått oavbrutet 
även under lågkonjunkturen. 

utvecklingen Beror inte pÅ diffu
sa globala marknadskrafter som många 
politiker vill påskina, hävdar Eric Clark. 
Tvärtom har svenska politiker, först de 
borgerliga och sedan socialdemokrater
na, aktivt monterat ner välfärdsstaten. 
Tidigare hade Sverige en av de mest reg
lerade bostadsmarknaderna i världen. I 
dag är det en av de mest marknadsori
enterade.

– Om man vill bedriva nyliberal po

litik utan mothugg, så ska man ge sig på 
bostadssektorn. Där kan man jobba gan
ska ostört, för konsekvenserna visar sig 
inte omedelbart. Bostadspolitiken är så 
komplex så det är svårt för den enskil
de att förstå hur olika förändringar slår. 
Ändå finns det en direkt koppling mel
lan de politiska besluten och ”ghetto
bildningen” med fattiga och rika i olika 
stadsdelar, säger Eric Clark.

annan ForSkning viSar hur ojämlik
heten motverkades under många år fram 
till 80talet genom stora subventioner till 
bostadssektorn. På 90talet hade flödet 
vänt. Nästan lika många miljarder som 
tidigare betalats ut till bostadssektorn, 
drogs nu istället in till statskassan och 
sektorn blev en inkomstkälla för staten. 
Det blev dyrare att bo för alla i Sverige, 
men mest för dem i hyresrätt. 

Den nyliberala politikens syfte är att 
gynna tillväxten genom att berika de re
dan rika, vilket på sikt förväntas öka väl
färden även för de fattigaste. Kommu
nerna tror att de måste prostituera sig och 
kasta ut alla gamla jämlikhetsideal för att 
locka till sig kapitalet och den ”kreativa 
klassen”, fortsätter Eric Clark, och berät
tar att chefsplaneraren i Köpenhamn i en 

intervju beskrev som sin främsta uppgift 
”att bli av med skräpet”. 

– Men jag tror inte på den analysen. 
Ett jämlikt samhälle är stabilare och det 
är attraktivt för alla samhällsklasser. Flera 
exempel från amerikanska delstater visar 
dessutom att städer med utbyggd social 
omsorg, t.ex. daghem, är mer attraktiva 
för företagsetableringar än städer där fö
retagen själva måste stå för allting. 

text & foto: Britta CoLLBerg

– Den kraftigt ökade ojämlikheten i samhäl-
let har ett högt pris, menar Eric Clark. Ju mer 
ojämlikhet, desto mindre trygghet och desto 
mer övervakning. Det försämrar hälsa och 
livskvalitet för alla, även de rika.

polarisering i malmö
Den sociala och ekonomiska polariseringen 
ger avtryck i stadskartan över Malmö 1996–
2001. De gröna kustnära områdena Ribers-
borg, Bellevue och Limhamn har stadigt 
ökat sin medelinkomst genom utflyttning av 
rika och inflyttning av superrika. På motsva-
rande sätt har inkomstnivåerna stadigt sjun-
kit genom omflyttningar i de områden som 
är markerade med lila färg, exempelvis mil-
jonprogramsområden som Rosengård.
     Forskargruppen bakom kartan består av 
doktoranden Karin Johnson och professor 
Eric Clark, Lunds universitet, samt profes-
sor Gunnar Malmberg och Emma Lundholm, 
Umeå universitet.
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att rusta upp en nedgången stads-
del utan att det ger ett dyrare bo-
ende som tvingar bort de gamla in-
vånarna kan vara svårt. Men det är 
vad helsingborgs kommun försö-
ker göra med stadsdelen Söder, i ett 
projekt som följs av universitetets 
forskare.

Helsingborg är sedan gammalt en seg
regerad stad. De rika har bott i norr och 
längs Öresund, medan det enkla folket 
bott i stadsdelen Söder som avskärs från 
vattnet av järnvägs och industriområ
den.

På Söder bodde arbetarbefolkningen, 

och där bor nu också många arbetslösa 
och invandrare. Med globala mått mätt 
är Söder inte direkt fattigt, men jämfört 
med resten av Helsingborg har det varit 
ett schabbigt och nedgånget område.

de Boende pÅ Söder har också mått då
ligt. Det visar PerOlof Östergren och 
hans medarbetare Elizabeth CantorGra
ae och Eva Lindblad vid Avdelningen för 
socialmedicin och global hälsa, som för 
några år sedan frågade över 600 personer 
på Söder om deras psykiska hälsa och väl
befinnande. Bilden blev dyster: söderbor
na mådde i genomsnitt 30 procent sämre 
än andra helsingborgare.

Kvinnorna hade i regel sämre hälsa än 
männen, vilket är vad man brukar fin
na i hälsoundersökningar. Mer oväntade 
var de stora skillnaderna inom gruppen 
män, där de invandrade männen måd

pÅverkA närmiLjön 
– ocH mÅ Bättre?
Lundaforskare följer upprustningsprojekt i Helsingborg

Södergatan i Helsingborg har fått cykelbanor och gjorts delvis enkelriktad för att bli mindre hårt trafikerad. Somliga söderbor är kritiska, efter-
som det inneburit mer trafik på de mindre gatorna i området, medan andra uppskattat förändringen.

Per-Olof Östergren.
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de betydligt sämre än de svenska – även 
när man jämförde personer med samma 
ekonomi och ställning på arbetsmark
naden.

Samtidigt fann man att många av de 
intervjuade upplevde att de någon gång 
blivit diskriminerade på grund av sin 
bakgrund, sitt kön eller sin ålder. Och 
de som känt sig diskriminerade mådde 
sämre än de övriga.

– Därför kanske invandrarmännens 
dåliga välbefinnande kan ses som inte
grationens pris. Invandrade män deltar 
ju i arbetslivet i högre utsträckning än 
invandrade kvinnor, men kan då komma 
i kontakt med diskriminerande behand
ling som kvinnorna i hemmet sällan kän
ner av, funderar professor PerOlof Öst
ergren.

den SocialmedicinSka undersökning
en gjordes när Helsingborgs kommun år 
2001 drog igång projektet ”Söder i för
ändring”. Dess mål har varit att rusta upp 
stadsdelen utan att befolkningen byts ut. 
Om Söder blir så omvandlat att hyrorna 
höjs och många hyreshus förvandlas till 
bostadsrätter, så har man visserligen fått 
en finare stadsdel men inte ett hållbart 
boende för dess nuvarande invånare.

Kommunen har därför varit angelä
gen om att sätta in rätt insatser, de som 
invånarna på Söder tycker är mest an
gelägna. Därför har man genom grupp
samtal, enkäter, utställningar, semina
rier och informationsmöten ansträngt 
sig att få med söderborna.

arBetet ledde Fram till en lista på 31 
förändringar, varav många nu genom
förts. Det handlar bland annat om breda 
bilgator som fått nya cykelbanor och fart
dämpande åtgärder, snyggare torgmiljö
er, mörka parker som gjorts mer tilldra
gande, gröna stråk, en ombyggd simhall 
och en ny sporthall.

Om projektet fått söderborna att må 
bättre håller socialmedicinarna nu på att 
undersöka.

– Vi har fått en fantastisk möjlighet 
att studera den hälsomässiga effekten av 
att en befolkning engageras i sitt områdes 

utveckling. Sådana stora experiment kan 
ju akademiska forskare aldrig genomfö
ra. Därför är vi så glada över att ha kun
nat haka på ett ”naturligt” experiment 
som ändå skulle genomföras, säger Per
Olof Östergren. Några liknande studier i 
den här skalan har aldrig tidigare gjorts, 
så vitt han vet.

Vackrare torg lär inte per automatik 
ge en bättre psykisk hälsa hos de boende 
kring torgen. Men engagemang och del
aktighet i förändringarna kan göra det, 
hoppas man. Det finns många studier 
som visar att hälsan är bättre hos män
niskor som deltar i gemensamma akti
viteter i civilsamhället och känner till
lit till sin omgivning. Ett skäl kan vara 
att de upplever mindre stress och därmed 
får en bättre förmåga att stå emot sjuk
domar, ett annat att de i högre grad de
lar samhällets normer kring t.ex. tobak 
och alkohol.

Helsingborgs kommun avvaktar nu 
med spänning resultatet av den nya frå
geomgång som forskarna genomfört. I 
slutet av året ska statistiken vara klar, så 
att man kan se om den psykiska hälsan 
på Söder förbättrats.

ForSkarna planerar nu att gå vidare 
till att studera några skolor i Helsingborg, 
där kommunen vill gå in med riktat stöd 
till barn och ungdomar som börjat sacka 
efter. Frågan är om det ger en bättre hälsa 
hos dessa barn på några års sikt.

– Vi tror att stödjande åtgärder inom 
skolan kan vara oerhört lönsamma för 
sjukvården. Problemet är att det rör sig 
om olika budgetar. Det är skolan och 
kommunen som betalar, medan sjuk
vården gör en besparing, säger PerOlof 
Östergren.

– Likadant är det med trafiken. Åtgär
der som gör trafiken tryggare och säkra
re är lönsamma för sjukvården, men kos
tar pengar för kommunerna. Sjukvården 
borde ju bidra till sådana åtgärder, men 
kan alltför lätt avfärda dem som kommu
nala frågor. Detta är ett stort samhälls
ekonomiskt problem

text: ingeLa BJÖrCK

foto: gunnar Menander
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Torgstånden längs Södergatan har flyttats in på 
torget vid Gustav Adolfs kyrka. En försämring, 
tycker klädförsäljaren Jan Andersson, som fått ett 
opraktiskt nytt tak på sitt stånd och färre kunder.

Ruth Persson på kafé Afrodite är däremot nöjd 
och trivs nu ännu bättre i området. – Många 
undrar hur jag kan bo på Söder, men jag tycker 
här är lugnt och skönt, säger hon.

Patrik Lagmark och Carl Oscar Månsson sitter på 
en uteservering vid Södergatan. De tycker att 
förändringarna är bra och att Söder har blivit 
mycket finare och mer trivsamt.
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– för att förstå varandra måste vi se 
varandra! Men våra fördomar och 
föreställningar om miljonprograms-
områdena hindrar oss från att se 
vad som faktiskt sker. inom rinkeby 
och tensta är den sociala integra-
tionen större än i många andra bo-
stadsområden. 

 
Katarina Nylund är född i Finland, 
dansk medborgare men har bott i Sverige 
sedan 80talet. Som sociolog och docent 
i stadsbyggnad på LTH, har hon bidra
git till en bred, tvärvetenskaplig urban
forskning i Lund. 

Praktisk nytta för politiker och stads
planerare är ett mål för de projekt hon 
startat de senaste åren, båda finansiera
de av Formas. Det första som just avslu
tats handlade om ”gränsöverskridande 
möten i offentliga rum i den segregerade 
staden”. Fyra forskare och två doktoran
der har studerat tre förorter i Stockholm: 
Kista med sitt ITcentrum och angräns
ande bostadsområden Rinkeby och Ten
sta på andra sidan Järvafältet, det kom
mersiella shoppingcentret i Kungens 
kurva, Skärholmen, och den regionalpo
litiska satsningens Flemingsberg med sitt 
sjukhus och sina biotechföretag.

– Det är i förorterna den snabba stads
utvecklingen sker; det är här de nya till
växtföretagen etablerar sig, nya folkgrup
per bosätter sig och nya livsformer och 
traditioner växer fram. Vi ville se om det 
lett till ökad integration och ett mer le
vande stadsliv.

Det visade sig vara väldigt olika. Att 
bostäder och företag ligger nära varandra 
leder inte automatiskt till ökad integra
tion. Och fortfarande finns många barriä
rer, t.ex. vägar, som hindrar möten mellan 

dem som ar
betar i de hög
teknologis
ka förorterna 
och de boen
de i miljon
programsom
rådena.

Där för
väntningar
na var lägst, 
i invandrar
täta Tensta och Rinkeby, var toleransen 
och integrationen störst. Här skedde det 
största sociala gränsöverskridandet, ofta 
på de boendes initiativ.

– Men istället för att stödja de boen
des egna aktiviteter, väljer ofta myndig
heterna att själva starta nya projekt. Ett 
skäl kan vara deras tolkning av vad inte
gration är, menar Katarina Nylund. 

Begreppet mÅngFald FörutSätter att 
någon svensk är med. Men i t.ex. Rin
keby där många aktiviteter initieras av 
religiösa eller etniska grupper är det ont 
om svenskar att ”integrera sig” med. Den 
somaliska europeiska fotbollsturnering
en som hålls årligen i Rinkeby och sam
lar somalier från hela Europa, men även 
är öppen för allmänheten, har en viktig 
roll i att integrera somalierna i samhäl
let, även om inte svenskar är med i tur
neringen, visar t.ex. arkitekten Lina Ols
sons forskning.

I Tensta ville myndigheterna inte 
stödja en konsthall som byggts upp på 
privat initiativ, visar Umeåforskaren 
Nora Räthzel. Konsthallen hade skapat 
sig ett namn och lockade kända konst
närer från hela landet. Myndigheterna sa 
nej till denna verksamhet och ville att de 

integrerAD
förort

Förorterna Tensta och Rinkeby är mer 
socialt integrerade än många andra bo-
stadsområden, visar ett tvärvetenskap-
ligt projekt. foto: lars epstein / scan-
pix sweden

Katarina Nylund.
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boende skulle ”skapa själva”. Man satte 
igång en slags verkstad, men den ville de 
boende inte ha; de ville ha konsthallen, 
som de var stolta över!

– Det är viktigt att se värdet i de sociala 
gränsöverskridanden som sker i halvoffent
liga sammanhang inom t.ex. idrotts och 
kvinnoföreningar och religiösa försam
lingar, menar Katarina Nylund.

De öppna offentliga platserna i de 
undersökta stadsdelarna fungerar väl, är 
omsorgsfullt utformade och drar till sig 
många människor. Men det saknas för
eningslokaler där människor själva kan 
organisera olika aktiviteter.

– Källarlokalerna är ofta de enda som 
finns – det är t.ex. här de muslimska för
samlingarna träffas. Verksamheten är 
inte bara religiös, här bedrivs många oli
ka sociala aktiviteter för att förbättra lev
nadsvillkoren i stadsdelen. 

SamarBetet mellan muSlimerna och 
de kristna är gott. Däremot verkar sam
arbetet mellan religiösa och icke religiösa 
grupper underutvecklat. Och trots mus
limernas trägna försök att ta del i sam
hällslivet bemöts de med skepsis från lo
kalmyndigheterna som har svårt att se 
dem som en aktiv samarbetspartner.

Föreningslivet i källarlokalerna är of
fentliga ”sfärer” till skillnad från torgets 
offentliga ”rum”. De fungerar som kuvö
ser där en gemenskap kan växa sig stark 
nog att klara mer öppna arrangemang, 
som de stora festivaler som ordnas på Jär
vafältet – t.ex. Eidfestivalen vid Rama
dans avslutning och den latinamerikan
ska midsommarfestivalen; båda lockar 
massor av besökare utifrån. Att ordna 
dessa festivaler är ett viktigt steg mot in
tegration, menar Katarina Nylund. När 
de boende genom sina föreningar är star
ka nog att framträda i det allra mest öpp
na – och utsatta – offentliga rummet tar 
de samtidigt plats i det svenska samhäl
let på ett nytt sätt. 

Britta CoLLBerg

Fotnot: Antologin ”Periferin i centrum. 
Gränsöverskridande praktiker i Stockholms 
offentliga rum”. Katarina Nylund (red) Dai-
dalos 2007. 

Sedan i höstas finns det åtta stu-
denter från nästan lika många 
länder som läser nya, internatio-
nella masterutbildningen Sustai-
nable urban design på Lth. en 
av dem kommer från den gamla 
kinesiska kejsarstaden xian, sta-
den med terrakottaarmén.

Det är Yang Wu, snart 24 år och född 
i råttans år, som han nu återupplever 
för tredje gången.

 – genom historien har Xian varit 
Kinas huvudstad tretton gånger. Idag 
är det en snabbt växande stad med en 
befolkning på åtta miljoner. Det tar 
minst en timme att resa med bil från 
ena sidan till den andra. Staden expan-
derar och olika delar växer samman. 
Mellan varje gång jag tar mig till cen-
trum har någonting ändrats.

hur har du hamnat i Lund?
– Jag är utbildad civilingenjör med 

bygginriktning men också mycket in-
tresserad av arkitektur. Den här ut-
bildningen hittade jag på webben och 
tyckte den var intressant för att det är 
helt nytt program på ett ganska nytt 
område, som det råder stort behov av, 
inte minst i Kina. Jag tror att jag kom-
mer att arbeta med stadsplanering nå-
gonstans i Kina.

Är det en arkitektutbildning?
– Ja, fast till skillnad från andra ar-

kitekter fokuserar vi på planering av 
hela områden. I höstas gjorde vi t.ex. 
en studie av Sorgenfri-området i Mal-
mö. Vi använde oss av många olika an-
greppssätt, t.ex. studerar vi trafiken. Vi 
både läser, ritar och deltar i olika prak-
tiska övningar.

– Att studenterna sedan kommer 
från många länder i flera världsdelar gör 
inte det hela mindre intressant. Vi lär 
oss mycket av att byta erfarenheter med 
varandra. Vi har också olika grundut-
bildningar: arkitekter, landskapsarkitek-
ter, planerare och civilingenjörer.

Vad lägger ni i begreppet ”hållbar”?
– Hållbar planering gäller inte bara 

miljön. Hållbarhet har också en ekono-
misk och en social aspekt. Sverige är 
framstående när det gäller välfärd och 
har förhållandevis små sociala problem 
även om det finns en viss bostadsse-
gregering.

 
det finns många kineser i Lund men 
träffar du även svenskar?

– Jadå. Jag bor på en svensk korri-
dor på Mikael Hansen och det finns en 
svensk även i ”klassen”. Jag har också 
försökt mig på att sjunga i en svensk 
kör med tyska och ryska sånger på re-
pertoaren! genom sponsrade studie-
resor har jag redan sett Amsterdam, 
snart reser vi till Skottland. Lund upp-
fattar jag som en ung stad, full av en-
ergi, trots sin gamla stadskärna.

text& foto: MatS nYgren

Pluggar i Lund för att lära mer 
om hållbar stadsplanering

Yang Wu läser den nya masterutbild-
ningen Sustainable Urban Design.
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Städer har i alla tider vuxit fram ur 
handelsplatser. Men idag kan han-
deln i sig utgöra en stad, som i 
Kungens Kurva/Skärholmen utan-
för Stockholm. handeln kan ock-
så växa fram spontant som små-
butikerna i förorten rinkeby.

Men medan köpstaden i Kungens 
Kurva är en ”icke-plats”, utan his-
toria och identitet, så har rinkebys 
småbutiker blivit mötesplatser som 
bidrar till stadslivet.

det visar två nyblivna doktorer i 
arkitektur vid Lth. 

Mikkel Schönning Sörensen har stude
rat planeringen av en ökad integrering av 
köpcentrumet i Kungens Kurva och bo
stadsområdet Skärholmen. 

I Kungens Kurva vid Stockholms söd
ra infart finns världens största IKEA. Va
ruhuset byggdes redan 1965; sedan dess 
har andra fönsterlösa shoppinglador till
kommit runt omkring. 

För att göra kungenS kurva attrakti
vare ville man alltså knyta ihop shopping
centret med bostadsområdet Skärholmen 
på andra sidan motorvägen. Skärholmen 
är ett ganska typiskt miljonprogramsom
råde från 60talet. Här finns ett köpcen
trum med 200 butiker samt hälso och 
sjukvård, religiösa samfund, skolor och 
idrottsanläggningar. Som helhet bedöms 
stadsdelscentret som ”omodernt och un
deraktivt” och för att utveckla ”varumär
ket” Skärholmen har man bl.a. skapat ett 
samarbete med Stockholms Stadsteater, 
utökat köpcentrumet och infört nya ut
bildningsprogram på gymnasieskolan.

spontAn HAnDeL 
sociALiserAr
– planerade köpcentra blir icke-platser

Spontant framväxta småbutiker får ofta en social roll. De blir halvoffentliga mötesplatser i 
miljonprogramsområden som Rinkeby, visar ny forskning i Lund. (Bilden från Rosengård). 
foto: kennet ruona

I Kungens Kurva finns ingen egent
lig stadsmiljö utan mest stora parkerings
platser förutom shoppingladorna och en 
del verkstäder. Här finns minst 4.000 an
ställda och man siktar på 9.000 på en 
kvarts miljon kvadratmeter golvyta.

– Arkitektoniskt är det en ”ickeplats”, 
utan historia och identitet där man inte 
orienterar sig efter gator utan efter före
tagsskyltar, påpekar Mikkel Schönning 
Sörensen.

Stadsplanerarna har anpassat sig till 
företagens intressen. Kommunerna har 
som fastighetsägare också stora egna in
tressen.

– Stadsplaneringen är ett samspel 
mellan kommunerna, entreprenörerna 
och fastighetsägarna där kommunerna 
har planeringsmonopol men kapitalet 
är rörligt. Man måste locka till sig han
deln, säger Mikkel Schönning Sören
sen. I detta fall genom att göra Kungens 
Kurva/Skärholmen till ett av sju regio
nala centra.

Marknadskrafterna har idag en stör
re makt över stadsutvecklingen än nå
gonsin. En positiv konsekvens är att det 
skapas arbetstillfällen även åt stadsdelens 
befolkning.

Trots sin kritiska analys avrundar 
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TEMA: HÅLLBAr stAD?

Handeln är viktig för stadsplaneringen. Lina 
Olsson och Mikkel Schönning Sörensen har 
studerat var sitt exempel på planering uppi-
från och nerifrån i Stockholmsförorter. 
foto: mats nygren

Mikkel med ett försiktigt ”vi får se” som 
svar på om stadsdelen kan utvecklas till 
ett socialt och demokratiskt område. 
Vem vet, kanske tar invånarna rummet i 
anspråk på ett oförutsett sätt?

i rinkeBy, i norra StorStockholm, som 
Lina Olsson studerat, lokaliserades från 
början handel och service till stadsdels
centrumet. Så långt är Rinkeby också 
likt de flesta miljonprogramsområdena. 
Det unika med Rinkeby är dock att näs
tan lika många kommersiella verksamhe
ter som finns i centrum efterhand också 
har vuxit fram i andra delar av stadsde
len – i före detta garage, förråd, hobby
rum, tvättstugor etc.

– Småbutikerna bidrar till stadslivet. 
Och de lockar kunder från hela Stock
holmsområdet, så man kan se dem som 
ett annat slags regional handelsplats, me
nar Lina Olsson.

De nya butikerna har tillkommit suc
cessivt och oplanerat. De ligger nästan 
alltid vid husens kortsidor och de yttre 
förändringarna är små och provisoriska.

bereda väg för det nya shoppingcentret.
MatS nYgren

Fotnot: Mikkel Schönning Sörensens avhand-
ling heter ”Projective Planning, An inquiry into 
the Justifications for Urban Planning”. Lina 
Olssons ”Den självorganiserade staden, Appro-
priation av offentliga rum i Rinkeby”.

På initiativ av handlarna och med stöd 
av fastighetsägarna – som gör en bra af
fär – har politikerna medgett tillfälliga 
bygglov, i många fall ända sedan slutet 
av 70talet. Men inga detaljplaner har 
skrivits om för att inkludera butiker
na. Myndigheterna ser mellan fingrarna 
på kommersialiseringen – som en slags 
kompensation till dessa lokala initiativ 
som ger nya arbetsplatser. 

SmÅButikerna Säljer livSmedel, ofta 
med inriktning på varor från ett visst 
land eller region, diversehandel eller mer 
nischade utbud. Butikerna uppfattas ofta 
som annorlunda eftersom innehavarna 
kommer från andra kulturer. Men när 
det gäller butikernas karaktär, är det sna
rare de små ekonomiska förutsättningar
na som spelar in.

Butikerna är viktiga som halvoffent
liga mötesplatser, visar Lina Olsson. En 
liknande roll spelade faktiskt den stora, 
populära loppmarknaden som tidigare 
arrangerades i ett parkeringshus i Skär
holmen. Men loppisen lades ner, för att 
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Ylande hundar, tutande bilar, rusan-
de motorer, råa ropande röster, det 
genomträngande skriet från en på-
fågel … här skulle en svensk hälso-
vårdsnämnd ha ryckt ut med sina 
decibelmätare för länge sedan. Men 
den andliga turismen låter sig inte 
hejdas. Vad söker den i allt detta 
helvetiska oväsen? Paradoxalt nog 
”den inre stillheten”.

Professor Antoon Geels, religionspsyko
log vid LU, har genom åren besökt många 
indiska ashramer (dvs. läger för medita
tion och andlig uppbyggelse) och träffat 
mången guru (andlig lärare). LUM följ
de med honom till ännu ett ashram i den 
sydindiska staden Tiruvanamalai. Ashra
met ligger vid foten av berget Arunachal. 

I tusentals år har heliga eremiter medite
rat i Arunachals grottor. En av dem var 
Ramana Maharshi som dog 1950 och som 
redan under sin livstid betraktades som 
ett helgon. Traditionen efter honom vår
das vid detta ashram.

Sedan den engelSka popgruppen 
Beatles drog till Rishikesh på 60talet 
har den indiska guruindustrin formli
gen exploderat. Andlighet har visat sig 
vara en exploaterbar resurs, i synner
het om den anpassas till väster
ländsk smak och kryddas med 
lite psykoterapi, sex och 
snabbyoga med löften om 
omedelbar behovstill
fredsställelse. Eller som 
Sri Sri Ravi Shankar, en 

sökes: 
inre stiLLHet

Vem är jag? 
Carlo Lopez, 
neuropsy-
kiater från 
Boston, med-
iterar. foto: 
göran fran-
kel

Antoon Geels dokumenterar ashramets bespisning av sadhuer, kringvandrande heliga män. foto: göran frankel
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modern guru och framgångsrik mark
nadsförare lär ha uttryckt saken:

”Schweizarna har ost, tyskarna har 
marsipan och indierna har andlighet.”

Numera finns det topputrustade 
ashramer som är lika komfortabla som 
moderna kurhotell. Man slappar med sin 
gin och tonic vid poolen och kör ett yoga
pass då och då. Men Sri Ramana Ashram 
håller på traditionerna. Här råder alko
holförbud, måltiderna serveras på palm
blad och äts på golvet med fingrarna och 
inkvarteringen är spartansk.

en dryg tredjedel av gästerna är väster
länningar. Men de är varken backpackers 
eller drop outs.  De är medelålders eller 
äldre, välklädda – damerna gärna i elegant 
indisk utstyrsel – högutbildade och välav
lönade. Något har hänt sedan hippiegene
rationens tid. Vi hejdar en man i bländ
vit dhoti och kurta. Han bär ett märke 
av sandelpasta i pannan, ett tecken på att 
han nyss besökt ashramets tempel. Carlos 
Lopez är barnläkare i Boston och lektor i 
neuropsykiatri vid Harvard University.

– Det är min djupaste övertygelse, för
klarar den blide och älskvärde Carlos, att 
en kedja av händelser på något sätt tycks 
ha varit förutbestämd redan vid min fö
delse. Hur ska jag annars kunna förklara 
att första gången jag såg Bhagwans bild 
(dvs. helgonets bild) utstrålade den väl
signelse fast den ju bara var en bild, en 
form? Och varför uppstod det en inre 
resonans i mig när jag hörde ett citat av 
Honom? ”Det finns ingen skapelse, ing
en förintelse, ingen väg, inget val, ingen 
individ och ingen fri vilja – och detta är 
sanningen.” 

i den mörklagda meditationshallen rå
der absolut tystnad. En buddhistmunk, 
ett par japaner och några europeer av 
båda könen är försjunkna i sitt inres men
tala labyrint. De söker svaret på den fråga 

som var central för Sri Ramana: Vem är 
jag? Och svaret är inte något som kan 
formuleras i ett logiskt uppbyggt på
stående; det kan endast upplevas.

Sedan träffar vi Wolf Heymann från 
Tyskland, enkelt klädd i shorts och T

     anton geels    
     forskning
Antoon geels forskar kring 
mystik och spiritualitet i värl-
dens religioner. Infallsvinkeln 
är psykologisk i dubbel bemär-
kelse: den psykologi man mö-
ter i de olika traditionerna och 
hur den förhåller sig till väster-
ländsk akademisk psykologi. 
Den psykologiska infallsvinkeln 
styr valet av data, nämligen 
beskrivningar av olika andli-
ga övningar och deras effekter 
i form av diverse upplevelser. 
Exempel på andliga övning-
ar är bön, meditation, reträt-
ter och visualiseringsövningar. 
Ett annat intresse är hur upp-
levelserna i samband med de 
andliga övningarna integreras 
med personligheten, om de le-
der till integration eller, ibland, 
till motsatsen. På senare tid har 
fokus varit inställt på spiritua-
litet i vår tid, särskilt den sto-
ra grupp som tror utan att vilja 
tillhöra någon bestämd religi-
on. Det är den kategorin män-
niskor som gärna söker sig till 
ashram i Indien.

shirt, i 60årsåldern. Liksom de flesta 
andra vi talar med har han besökt detta 
ashram upprepade gånger. Vad är han i 
det civila? Svaret överraskar: 

– Teolog.
Ty Wolf Heymann är pastor emeri

tus i Northelbiens evangelisklutheran
ska kyrka i Hamburg, och församlingen 
har ibland tittat lite snett på hans yogaöv
ningar. Hur förenar han sitt intresse för 
indisk mystik med kristendomen?

– Efter många års meditation har jag 
fått en förståelse för kristendomens mys
tiska sida. Korset betyder för mig jagets 
död.  Paulus har sagt: ”Jag lever men Han 
lever i mig” – ja, vad är Paulus om inte 
en yogi? I våra dagar borde det finnas en 
dialog mellan olika religioner.

Sri ramana ville inte kalla sig för en 
guru. Icke desto mindre råder en upp
enbar personkult i ashramet. Överallt 
hänger foton av helgonet, hans blickar 
släpper oss inte en sekund. I ett tempel 
byggt till minnet av hans mor slänger sig 
folk handlöst på golvet. Rader av män 
och kvinnor deltar i växelsånger och re
citationer. Till och med den coole Herr 
Wolf traskar några varv kring Sri Rama
nas grav. Det sägs att man förs närma
re frälsningen om man går tolv kilome
ter runt berget Arunachal. Samma effekt 
har ett enda varv runt graven. Med glim
ten i ögat säger sig Herr Wolf föredra det 
senare alternativet.

Sådan är människan och hennes stän
diga hunger efter symboler.

För Antoon Geels innebär besöket i 
ashramet en bekräftelse av hans tidigare 
iakttagelser.

– Mitt intryck är att vi har fått en sorts 
andliga sökare som säger ”I am spiritu
al, not religious”. De vill inte tillhöra en 
institutionaliserad religion, de söker sin 
egen väg och den bär ibland ända till In
dien. De är trötta på en dömande och 
straffande gud, de tror på en mer abstrakt 
gud som är inneboende i skapelsen. Och 
då söker de sig ibland till hinduismen 
som alltid varit en mycket tolerant livs
åskådning.

gÖran franKeL

Sri Ramana i macho-version. På de flesta 
bilder har helgonet annars en mjuk fram-
toning.

t
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LU Innovation
Stöd för forskare som vill kommersialisera sina forskningsresultat.

Har du frågor rörande kommersialiseringsprocessen? Vi ger stöd i frågor om 
patent, affärsutveckling, juridik, finansiering och marknadsföring. Vi tillhör 
universitetet och vår service är kostnadsfri och konfidentiell. Vi har under de senaste 
åren varit med och hjälpt till i bildandet av ett 30-tal forskningsbaserade bolag från LU.

Har du spännande forskningsresultat? 
 Vi hjälper dig att ta dem till marknaden.  

Sven Olsson
Affärsutvecklare
046-222 12 78

Helena Ljusberg
Affärsutvecklare
046-222 12 72

HAR DU EN IDÉ om hur din forskning kan göra nytta ute i samhället? Har du någon 
idé om hur den kan kommersialiseras? Ring då någon av våra affärsutvecklare, så 
hjälper vi dig att göra idé till verklighet. 

046-222 11 11  -  www.luinnovation.lu.se  -  info@luinnovation.lu.se 
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den medicinska forskningen verkar på en 
global arena där de mest framgångsrika 
universiteten i världen uppträder. Vi vid 
Lunds universitet har goda förutsättning

ar att hävda oss väl där. Vi har framgångsrika forskare. 
Vi har moderna infrastrukturer med bl.a. BMC i Lund 
och CRC i Malmö. Vi arbetar i två stora universitets
sjukhus; USiL i Lund och UMAS i Malmö. Dessutom 
arbetar vi nära Ideon/Medeon med biotechindustrin 
och genom Medicon Valley Alliance (MVA) med uni
versitet, industri och sjukhus i hela Öresundsregionen.

det vi mÅSte utveckla mer är starka forskningsmil
jöer. Miljöer med hög akademisk täthet, effektiv infra
struktur och tillgång till stora patientmaterial. Miljö
er där kreativitet och framåtanda bygger på samverkan 
och utnyttjande av olika kompetenser. Det är i det 
sammanhanget det är nödvändigt med en ökad sam
verkan mellan USiL och UMAS. Lund och Malmö 
är var för sig för små och begränsade för att bli inter
nationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, men 
tillsammans har vi goda förutsättningar.

Redan idag samverkar USiL och UMAS inom 
många områden. Men vi kan samverka ännu mer så 
att vi blir en enhet utan negativ inbördes konkurrens 
om vem som är bäst i Skåne. Ett litet land som Sverige 
kan inte ha mer än två, kanske tre eller allra högst fyra 
medicinska forskningscentra vilka når internationell 
toppklass. I det perspektivet måste Lund och Malmö 
vara en enda enhet.

den ökade Samverkan mellan USiL och UMAS 
som nu skisseras innebär att den högspecialiserade 
vården profileras till ettdera sjukhuset. Denna samver
kan är viktig för att den framtida vården ska vara bätt
re och möjliggöra högspecialiserad vård även i Skåne, 
och den är viktig för att forskningen skall bli inter
nationellt konkurrenskraftig. Medicinska fakulteten 
kommer att delta mycket konkret i planeringen genom 

deltagande i styrgrupp, projektledningsgrupp och 
projektgrupper för olika ämnen. Detta garanterar att 
forsknings och utbildningsfrågorna beaktas.

Förslaget att profilera den högspecialiserade vården 
mellan Lund och Malmö har blivit kritiserat, vilket 
tydligt framgått av lokalpressen. Vissa inlägg i den de
batten har inte präglats av den respekt för andra som 
är del av Med
icinska fakul
tetens värde
grund. Det 
är viktigt hur 
vi behand
lar varan
dra, även när 
vi har olika 
åsikt. 

Med det
ta sagt vill jag dock understryka att jag har förståelse 
för den tveksamhet som finns som grundas på enga
gemang för en bra verksamhet och som man är rädd 
skall skadas. Eftersom syftet med samverkan är att 
göra vår region ännu bättre är det viktigt att sådana 
farhågor förs fram i olika arbetsgrupper. Jag hoppas 
dock att engagemanget kan utgöra en grogrund för 
framtiden och vändas till att vidga vyerna, se bortom 
horisonten och stärka samverkan USiL/UMAS.

detta är inte minst viktigt för våra yngre medarbe
tare. Deras framtid bör inte präglas av splittring och 
stagnation utan av samverkan och framåtanda. Jag har 
själv i många år arbetat i både Malmö och Lund. Jag 
vet vilken styrka det finns på de båda sjukhusen. Jag 
vet att vi genom större samverkan kan göra skillnad – 
skillnad på nu och framtiden. Tillsammans kan vi for
ma ett världsledande medicinskt centrum vid Lunds 
universitet.

Bo ahrén

DEKAnUS, MEDICInSKA FAKULTETEn

ett litet land som Sverige kan inte ha mer än två, kanske tre eller allra högst fyra 
medicinska forskningscentra vilka når internationell toppklass. i det perspektivet 
måste Lund och Malmö vara en enda enhet, skriver Medicinska fakultetens dekanus, 
Bo ahrén apropå planerna att slå ihop universitetssjukhusen.

Sjukhussammanslagning 
en fördel för medicinsk forskning

redan idag samverkar uSil och 
umaS inom många områden. 
men vi kan samverka ännu mer 
så att vi blir en enhet utan ne-
gativ inbördes konkurrens om 
vem som är bäst i Skåne. 
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myt, litteratur 
och opera
Hur de gamla myterna om Brynhild, gud-
run, Sigurd Fafnesbane och nibelungens 
skatt använts på 18- och 1900-talen dis-
kuteras av religionshistorikern Stefan Ar-
vidsson i boken draksjukan (nordic Aca-
demic Press). Den handlar om Wagner och 
hans opera nibelungens ring, den holländ-
ske germanisten Jan de Vries och hans stu-
dier i tysk hjältediktning, och Tolkien och 
hans ringtrilogi.

om en malmöpoet
Den kände malmöpoeten och poesiöver-
sättaren Lasse Söderberg har blivit huvud-
personen i en antologi med litteraturve-
tarna Anders Mortensen och Lars gustaf 

Boken Andersson som redaktörer. Boken heter 
en uppslagen telefonkatalog i Brasi-
liens urskogar (Ellerströms) och beskriver 
Söderbergs produktion under olika perio-
der, hans tidskriftsengagemang och olika 
drag i hans poesi. 

eu och klimatet
Kan EU bli en ledare i arbetet mot den glo-
bala uppvärmningen? Vilka styrmedel kan 
unionen i så fall använda? Om sådana frå-
gor handlar eu och den globala klimat-
frågan, utgiven av de svenska nätver-
ken för Europaforskning i ekonomi, juridik 
och statsvetenskap. Lundaekonomen Lars 
 Oxelheim är en av redaktörerna och SnEE, 
Svenska nätverket för europaforskning i 
ekonomi, har sin hemvist på Ekonomihög-
skolan.

736 sidor festskrift
Latinprofessorn Anders Piltz ägnas en 
festskrift med titeln förbistringar och 

förklaringar (SOL-centrum och Skåne-
förlaget). Dess artiklar berör en rad te-
man: hur nalle Puh översatts till olika 
språk och förvandlats till helgonfigur, var-
för höga ämbeten tillsattes med lottdrag-
ning i Athen, vilka droger som ingick i 
den medeltida islamska medicinen, varför 
romarna såg ner på grekisk idrott, med 
mycket mera.

 

Från ungdom 
till vuxen
För tjugoåringar är festandet en viktig del 
av livet. Femton år senare handlar tillva-
ron mer om familj, barn, arbete och att 
försöka förverkliga sig själv. Det framgår 
av boken ny vuxenhet i ett livslopps-
perspektiv (Symposion). Dess författa-
re Margareta norell (sociolog) och Claes 
Törnqvist (psykolog) har sökt upp ett an-
tal personer som de intervjuat på 80-ta-
let, när de intervjuade var tjugoåringar i 
Malmö.

KINNARPS INTERIOR MALMÖ
Ö. Hindbyvägen 63, 213 74 Malmö • Tel 040-14 34 20 • Fax 040-14 34 21

E-post: info@malmo.kinnarps.se • www.kinnarpsinterior.se
Kinnarps Interior ligger nära rondellen Inre Ringvägen/Ystadvägen.

Välkommen till Kinnarps Interior Malmö!
Hos inredningshuset Kinnarps
Interior är det enkelt att skapa
miljöer med både funktion och
snygg design. Här hittar du
ledande varumärken och ett
närmast oslagbart utbud av
möbler, gardiner och belysning
för kontor, skola och omsorg.

Välkommen att inspireras
i vår stora utställning i Malmö!
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Årets hedersdoktorer

lth
hanS eliaSSon är vd i Svenska Husföre
tagen AB i Göteborg och medlem av LUs 
rådgivande kommitté. Han har de senas
te fem åren engagerat sig i LTHs och In
ternationella miljöinstitutets verksamhet 
och deras arbete med miljöfrågor.

iSaBel Spencer martinS är profes
sor i mikrobiologi vid Universidad Nova 
i Lissabon, Portugal. Som forskare är hon 
en av de världsledande specialisterna på 
jästkulturer, och har haft gott samarbe
te med LTH. 

ernSt Bonek är professor emeritus i 
radiofrekvensteknik vid Wiens tekniska 
universitet, Österrike. Han är en världs
ledande forskare inom mobil kommuni
kation och har haft kontakt med kolleger 
vid LTH sedan mitten av 80talet. 

naturvetenskapliga 
fakulteten
Bernd kromer är fysiker och har ut
vecklat metoder för att följa hur klimat 
och miljö har förändrats för 14.500 år se
dan och fram till våra dagar. Ett omfat
tande samarbete har ägt rum mellan fors
kare i Lund och Kromers laboratorium.

peter d lax är en av vår tids mate
matiska förgrundsgestalter och har arbe
tat vid Courantinstitutet vid New York 
University större delen av sitt liv. Lax har 
återkommande besökt Lund under näs
tan femtio år och är en mycket uppskat
tad föreläsare. 

juridiska fakulteten
elSpeth guild är professor i Europeisk 
migrationsrätt vid Radbouduniversite
tet i Nijmegen i Nederländerna. Hon är 
specialist på hur terroristlagar påverkar 
individuella rättigheter och förpliktelser 
mot invandrare och flyktingar. Hon har 
bidragit till forskning och undervisning 
vid Juridiska fakulteten.

john temple lang är professor i Eu
roparätt vid Trinity College i Dublin och 
har haft en ledande roll inom EUkom
missionens legala avdelning och som di
rektör på kommissionens konkurrens
direktorat. Han har bl.a. medverkat i 
LUprogrammet Master of European 
Affairs. 

medicinska fakulteten
kjell lindStröm är professor i elektrisk 
mätteknik vid LTH. Ett av hans domi
nerande forskningsområden är ultra
ljudsdiagnostik. De ultraljudstekniker 
som idag finns i moderna utrustningar 
för medicinskt bruk har tagits fram med 
Kjell Lindströms aktiva medverkan. 

nielS Borregaard är professor och 
klinikchef i hematologi, Rigshospitalet, 
Köpenhamn. Flera av hans upptäckter är 
idag högaktuella i en strävan att utveckla 
nya sorters antibiotika. Genom åren har 
han dessutom tagit emot ett flöde av dok
torander från Lund.

lord naren patel har under 30 års 
tid varit verksam som kliniker och klinisk 
forskare vid kvinnokliniken, Ninewells 
Hospital and Medical School, Dundee 
University, Skottland. Han har bl.a. fors
kat kring etiska frågor kring genetik och 
stamcellsforskning och patientsäkerhets
frågor. Lunds universitet har länge haft 
diverse forskarsamarbeten med honom.

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten
david harvey är professor i antropologi 
vid City University of New York och värl
dens mest citerade geograf. Harveys ana
lyser har haft stor betydelse för socialteori 
och aktivism för en mera rättvis värld.

chandra talpade mohanty är pro
fessor i kvinno/genusforskning vid Syr
acuse University i USA och är en av den 
transnationella och rättviseorienterade 
feminismens pionjärer. 

ekonomihögskolan
inga-Britt ahleniuS är undergeneral
sekreterare för FNs internrevision OIOS. 
Hon har bl.a. på ett modigt och själv
ständigt sätt genomdrivit frågan om den 
svenska Riksrevisionens oberoende ställ
ning. 

peter lorange är professor i strate
gi och rektor för IMD i Lausanne. Han 
är specialist på global strategi, strategis
ka planeringsprocesser och internt ge
nererad tillväxt. Han har länge samar
betat med företagsekonomiska forskare 
vid LU.

claS wihlBorg är professor i interna
tionellt företagande vid Chapman Univer
sity i Orange California. Han har genom 
åren samarbetat med många av Ekonomi
högskolans forskare och även undervisat.

teologiska fakulteten
jonaS gardell är författare och artist, 
som i olika sammanhang verkat för folk
bildning inom ramen för den teologiska 
fakultetens område. I boken ”Om Gud” 
tar han sig t.ex. an olika gudsbilder i 
Gamla testamentet. 

david B. Burrell är nypensionerad 
professor vid University of Notre Dame, 
South Bend, Indiana, USA. Burrell är 
något av en pionjär beträffande medel
tida judisk, kristen och muslimsk filo
sofi. På senare tid har han dragit många 
paralleller mellan sin forskning och vår 
egen tids religiösa dialog. 

humanistiska  
fakulteten
nanna noe-nygaard är docent och 
lektor vid Geologisk Centralinstitut, Kö
penhamns universitet. Nanna NoeNy
gaard medverkade på ett förtjänstfullt vis 
när utbildningen i osteologi startade vid 
Lunds universitet 1991.

philip pettit är professor i filosofi vid 
Princeton University. Han tillhör en av 
vår tids mest inflytelserika filosofer och 
har goda kontakter med Filosofiska insti
tutionen i Lund. Bland annat höll han en 
serie mycket uppskattade Pufendorfföre
läsningar i Lund 2005.

fakulteterna har nu bestämt vem de vill hedra med en doktors-
titel. hedersdoktorerna promoveras tillsammans med övriga 
doktorer i Lunds domkyrka den 30 maj.
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pÅ gÅng

25 marS  Lunds filosoficirkel. Professor 
germund Hesslow föreläser över ämnet: hay-
ek – död eller levande? Terminens tema: Hur 
skall vi förstå vår omvärld? Kl 19.30 i Palaestra, 
Lund. Info: www.ldc.lu.se/filcirk.htm

26 marS  Karriärseminarium för doktoran-
der inom Humaniora och teologi. Lunds Dok-
torandkår, LDC, i samarbete med Arbets-
livscenter vid Lunds universitet, inbjuder till 
seminarium kring karriär och arbetsliv. Kl 15.15 
på Arbetslivscenter, gamla Kirurgen, Sandga-
tan 3, Lund. Anmälan sker till domk@ldk.lu.se 
För mer information, www.lu.se/ac

26 marS  den religiösa bilden. Samtal 
mellan torsten Kälvemark, teolog och kul-
turskribent, och Lena Sjöstrand, präst. Kl 
19.30 i Lunds Domkyrka. Se även www.lunds-
domkyra.org

27 marS  ecology Seminar. Lars-Einar Eng-
ström will give a seminar entitled ”gender 
equality-profit, quality, and efficient or-
ganizations”. Blue hall, Ecology building, 
14.00.

27 marS  Biology Seminar at CoB. ”how 
can we learn more about the dolphin´s 
acoustical system?”, Monica Almqvist (De-
partment of Electrical Measurements, LTH, 
Lund). Kl 15.15 lecture hall, animal physiology 
building, Helgonavägen 3 B, Lund.

30 marS  Söndagskväll i Kryptan. tro 
på gud som om gud inte fanns. gäst K-g 
Hammar, tidigare ärkebiskop. Kl 10.00 i Dom-
kyrkans Krypta.

30 marS  Kammarmusikkonsert. Musiker 
ur Akademiska kapellet. Musik av Mozart och 
Brahms. Fri entré. Kl 15.00, Kapellsalen, Pa-
laestra et Odeum, Lund.

31 marS  Karriärseminarium för dok-
torander inom medicin. Lunds Doktorand-
kår, LDC, i samarbete med Arbetslivscenter 
vid Lunds universitet, inbjuder till seminarium 
kring karriär och arbetsliv. Anmälan sker till 
domb@ldk.lu.se . Kl 15.15 på Arbetslivscenter, 
gamla Kirurgen, Sandgatan 3, Lund. Se även 
www.lu.se/ac

1 april  arkeologi för alla. Kristina Jenn-
bert: falkenering, att jaga med rovfågel. 
Skandinavien och det kontinentala euro-
pa under förhistorisk och historisk tid. En 

öppen föreläsningsserie, som presenterar på-
gående forskning vid institutionen och vid de 
svenska instituten. Kl 15.30, Stora salen, Ar-
chaeologicum, Sandgatan 1, Lund. Info: www.
ark.lu.se

1 april  Lunds filosoficirkel. FD Philip Hall-
dén föreläser över ämnet: Jihad-retorik på 
nätet: om modern teknologi i al-Qaidas 
tjänst. Terminens tema: Hur skall vi förstå vår 
omvärld? Kl 19.30 på Palaestra.

2 april  50%-seminarium. Kristina Holm-
berg. granskare och diskutant: Prof. Öivind 
Varköy, norges Musikhögskola. Kl 10.00 Mu-
sikhögskolan i Malmö.

2 april  ikonernas bildvärld. Cathrine 
Larsson, präst i Malmö och ikonkännare håller 
ett föredrag kopplat till ikonerna i utställning-
en Ansikte mot Ansikte i Lunds Domkyrka. Kl 
19.30 i Lunds Domkyrka.

3 april  astronomiska seminariet i Lund. 
”Multiple Stellar populations in globular 
clusters”, giampaolo Piotto (Dipartemento di 
Astronomia, Padova). Kl 14.15 i Lundmarksa-
len, Astronomihuset, Sölvegatan 27, Lund.

3 april  Biology Seminar at CoB. ”Mole-
cular and functional studies of leukemia 
associated genetic changes”, Thoas Fioretos 
(Department of Clinical genetics, Lund Univer-
sity Hospital). Kl 15.15 at Biology Lecture Hall, 
Biology building, Sölvegatan 35, Lund.

4 april Paneldebatt om utvecklingsteori. 
Statsvetenskapliga institutionen arrangerar en 
paneldebatt i samarbete med SIDA. Debatten 
som är öppen för alla intresserade hålls i Edens 
hörsal kl 16–17.30. Temat är do We need 
development theory? Deltagare är rita Ab-
rahamsen, Björn Hettne, ray Kiely, ronaldo 
Munck, nita rudra, Christine Sylvester. Mode-
rator är sociologen göran Djurfeldt. 

6 april  Söndagskväll i Kryptan. inte 
bara ande utan tillsammans med kropp 
och själ. Kl 19.00 i Domkyrkans Krypta, Lund.

7 april  Karriärseminarium för doktoran-
der på engelska. Lunds doktorandkår, LDC, i 
samarbete med Arbetslivscenter vid Lunds uni-
versitet, inbjuder till seminarium kring karriär 
och arbetsliv. Anmälan till domb@ldk.lu.se se-
nast en vecka före seminarietillfället. För mer 
information, www.lu.se/ac. Kl 15.15 på Ar-
betslivscenter, gamla Kirurgen, Sandgatan 3, 
Lund.

8 april  Lunds filosoficirkel. Kulturredak-
tör Per Svensson föreläser över ämnet: Me-

kronprinsessan firar 
uardas 100-årsdag
Våren 2008 är speciell för Lunds studenter 
och den tradition av humor, spex och kar-
nevaler som finns i anknytning till det aka-
demiska livet. Det är 100 år sedan spexet 
Uarda såg dagens ljus under Lundakar-
nevalen 1908. Föreställningen har sedan 
dess satts upp fler gånger än något annat 
spex och kommit att bli synonymt med 
ensemblen Lundaspexarna – som just nu 
förbereder för jubileum. 

För att varje student ska få chansen att 
se det ges spexet vart femte år. Senast var 
alltså våren 2003. 

– I år är jubileumsprogrammet full-
späckat. Vi har många guldkorn i säcken, 
berättar spexförman Erik Sillén som leder 
förberedelserna.

Söndagen den 30 marS kl. 14.00 in-
vigs utställningen ”Uarda – 100 år som 
Lundaspex” på Kulturen av rektor göran 
Bexell och Olof Jarlman, praeses i Uarda-
akademien. Till invigningen kommer också 
tre livs levande kameler från Öland. 

– Bexell gick tidigt med på att rida ka-
mel, säger  Erik Sillén.

Under premiärfestligheterna den 26 
april kommer HKH Kronprinsessan Vic-
toria att närvara som hedersgäst. I sam-
band med premiären släpps även jubi-
leumsboken om Uarda. Bland författarna 
kan nämnas göran Bexell, Johan ”Hipp-
hipp” Wester, Dick Harrison och Egyptens 
ambassadör Samah Mohamed Sotouhi. 
Förutom text presenteras ett unikt ljud- 
och bildmaterial från hela 1900-talet på 
en medföjande DVD.

Biljetterna till årets föreställningar 
släpps den 12:e april kl. 12.00 på Aka-
demiska Föreningen. Föreställningar: 26 
april, 28–30 april, 1 maj

Lundaspexarnas förman Erik Sillén med 
Moses i vassen, en av huvudpersonerna i 
det jubilerande spexet Uarda. Affischen 
skapades av Harald Sjövall 1915. 
foto: emma jangö 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dias bild av världen. Terminens tema: Hur 
skall vi förstå vår omvärld? Kl 19.30 på Palaes-
tra, Lund.

10 april  ecology Seminar. Thure P. Hau-
ser, University of Copenhagen: ”hybridisa-
tion between cultivated and wild plants 
– a surprise?”. Kl 14.00 Blue hall, Ecology 
Building, Lund.

10 april  Biology Seminar at CoB. 
”growth limiting factors in ePi-pigs”, So-
fi a rengman, ”telomerase regulation in ye-
ast”, Jenny rhodin, ”Collose synthase acti-
vity in plants”, Mari Aidemark (Department 
of Cell and Organism Biology). Kl 15.15 at Bio-
logy Lecture Hall, Biology building, Lund.

11 april  Symposium. Psykisk störning 
och ljud. En tvärvetenskaplig symposieserie 
om hur psyket påverkas av ljud och ljudmiljö-
er. Arr Lyssnande Lund – Ljudmiljöcentrum vid 
Lunds universitet. Info: www.ljudcentrum.lu.se

11 april  Joint Colloquim in physics and 
astronomy ”exoplanets: the road to earth 
twins, Michel Mayor (geneva Observatory). Kl 
10.15 i Lundmarksalen, Astronomihuset, Söl-
vegatan 27, Lund.

13 april  Söndagskväll i Kryptan. gläd-
je – Halleluja-kören Samklang medverkar. Kl 
19.00 i Domkyrkans Krypta.

15–18 april  Kurs – digitala bilder i sjuk-
vården. ”från motiv till bildarkiv – mat-
nyttigt om digitala bilder i sjukvården”, 
en fyradagarskurs som vänder sig till personer 
som i sin vardag arbetar med medicinska bil-
der som önskar skaffa sig djupare kunskaper 
kring användning och hantering av digitala bil-
der. Kl 09.00, Universitetssjukhuset i Lund. För 
mer information se www.med.lu.se/klinvet-
lund/uppdragsutbildningar

15 april  Lunds fi losofi cirkel. Professor Ulf 
Danielsson föreläser över ämnet: den fysiska 
världen: upphov, skönhet och slump. Ter-
minens tema: Hur skall vi förstå vår omvärld? 
Kl 19.30 på Palaestra.

16 april  avhandlingsseminarium. Kl 
10.00 på Musikhögskolan i Malmö.

17 april  Biology Seminar at CoB. 
”Leading with the nose: the role of an-
tenna in insect fl ight control”, Sanjay Sane 
(national Centre for Biological Sciences, Ban-
galore, India). Kl 15.15, Lecture hall, Animal 
Physiology Building, Lund.

17 april  astronomiska seminariet i 

Lund. ”Prospects and Challenges in super-
nova cosmology”, Ariel Boobar (Fysiska insti-
tutionen, Stockholm). Kl 14.15 i Lundmarksa-
len, Astronomihuset, Sölvegatan 27, Lund. 

19 april  Kurs. ”tro på dina idéer”. En 
kurs för kvinnliga studenter och nyutexamine-
rade. Kursen är öppen för kvinnliga studenter, 
oavsett vilken utbildning du går eller hur länge 
du studerat. Info:  www.venturelab.lu.se. An-
mälan senast den 31 mars till kristina.alne-
mo@venturelab.lu.se.

20 april  Söndagskväll i Kryptan. Män-
niska- var inte rädd – musikmässa. gäst: El-
lika och Olof Bråliden. Kl 19.00 i Domkyrkans 
Krypta, Lund.

21–23 april  fourth nordic Conference 
on Scholarly Communication nCSC 200�. 
För fjärde gången anordnar Lunds universitets 
bibliotek en konferens om utvecklingen inom 
den vetenskapliga kommunikationen. Kl 12.00 
Scandic Star Hotel, Lund.

21 april  Crafoorddag med mottagarna 
av Crafoordpriset 200�. Pristagarna rashid 
Sunyaev, astronomi samt Edward Witten och 
Maxim Kontsevich, matematik, ger under ef-
termiddagen populärt hållna föreläsningar i 
Lunds universitets aula.  Info:  www.astro.lu.se.

22 april Lunds fi losofi cirkel. FD Tomas 
Persson föreläser över ämnet: hur förstår 
människoaporna sin omvärld, och hur för-
står vi dem? Kl 19.30 på Palaestra.

23 april  �5%-seminarium. Anders Ljung-
ar-Chapelon. granskare/diskutant: prof Chris-
ter Bouij. Kl 10.00 på Musikhögskolan i Malmö.

23 april  Kurs i membranteknik. ”Mem-
branprocesser – teori och tillämpning”. 
Denna kurs ger en grundläggande kunskap 
om de mekanismer som styr olika membran-
processer. För mer information och anmälan, 
kontakta ann.sofi .jonsson@chemeng.lth.se. Kl 
11.30 på Häckeberga slott. Se även www.che-
meng.lth.se/membrankurs

23 april  Möte med ikonerna. Möte med 
ikonerna, erfarenheter av en utställning. 
Samtal med fl era deltagare. Kl 19.30 i Lunds 
Domkyrka.

24 april  ecology Seminar. Simon Som-
mer, University of Potsdam, will give a seminar 
entitled ”genes, sex and health: lessons 
from studies on the effects of neutral and 
adaptive genetic variability on parasi-
te load and mate choice decisions in free 
ranging mammal populations”. Kl 14.00, 
Blue hall, Ecology building.
 

Upptäck Backagården! 
Ett modernt Konferenscenter 

i en fantastisk skogsmiljö!
Även Fester, Evenemang och Vandrarhem

Ring oss idag! 0413-746 00
B a c k a g å r d e n  K u r s  &  K o n f e r e n s  C e n t e r  A B   -  Te l e f o n :  0 4 1 3 - 7 4 6 0 0  -  Te l e f a x :  0 4 1 3 - 7 4 6 9 5
S t e n s k o g e n  7 3 5  -  2 4 3 9 1  H Ö Ö R  -  H e m s i d a :  w w w. b a c k a g a r d e n . s e  -  E p o s t :  i n f o @ b a c k a g a r d e n . s e
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27 mArs 
Per Knutsson i astronomi och astrofysik: 
”Experimental adaptive optics. A test facility 
for adaptive optics on an small telescope”. Kl 
10.15 på Institutionen för astronomi. 

Jimmie Kristensson i vårdvetenskap: 
”Healthcare consumption, experiences of care 
and test of and intervention in frail old people. 
Implications for case management”. Kl 9.00 
hörsal 01, Vårdvetenskapens hus, Baravägen 
3, Lund.

28 mArs 
thomas remetter i fysik: ”Attosecond elec-
tron wave packet interferences” Kl 13.15 i sal 
B, Fysiska institutionen, Lund. 

Balaji rajashekar i ekologi, inriktning 
mikrobiologisk ekologi: ”Evolutionary ge-
nomics of symbiotic fungi”. Kl 10.00 i Ekologi-
huset, Blå Hallen, Sölvegatan 37, Lund. 

Maria Löfgren Martinsson i pedago-
gik: ”Högre utbildning och arbete med perso-
nal- och arbetslivsfrågor  – om professionalise-
ring och utveckling av anställningsbarhet”. Kl 
10.00 i Edens hörsal, Paradisgatan 5, Lund. 

inger arvidsson i ämnet yrkes- och mil-
jömedicin: ”Musculoskeletal disorders in de-

barriers to universal access to prevention, 
treatment and care”. 

Sara regnér i kirurgi: ”Protease acti-
vation and infl ammation in acute pancre-
atitis”. 

Josephine hebsgaard i neurobio-
logi: ”generation of cells for cell-repla-
cement therapy: specifi cation of neural 
precursors in vivo and in neural stem cell 
cultures”. 

Jens Ceder i experimentell urologi: 
”regulatory proteins in progenitors and dif-
ferentiated  cells of the human prostate”. 

Mikael danfelter i cell- och moleky-
lärbiologi: ”Cartilage destruction – release 
of type IX collagen in joint disease”. 

Quan Zhang i molekylär och cellulär 
fysiologi: ”Cell coupling and exocytosis 
measured in intact mouse pancreatic islets 
control of  (delta)- cell secretion”. 

Malin Sjöholm i experimentell kli-
nisk kemi: ”Usefulness of archival biobank 
samples for genetic epidemiologic studies”. 

ana Sofi a Correia i neurobiologi: 
”Differentiation of human embryonic stem 
cells into dopaminergic neurons for trans-
plantation in parkinson´s disease. 

Kristina rydell-törmänen i medi-
cinsk infl ammationsforskning: ”re-
modeling of the pulmonary circulation – a 
novel response to allergic airway infl am-
mation”. 

Jenny hedh i ekologi: ”The use of 
molecular markers for identifying species 
diverstiy and functional variation of ecto-
mycorrhizal fungi”. 

Karin Johansson i musikpedagogik: 
”Organ improvisation – activity, action and 
rhetorical practice”. 

Jan gassne i socialt arbete: ”Saluto-
genes, Kasam och socionomer”. 

tomas Persson i kognitionsveten-
skap: ”Pictorial primates: a search for ico-
nic abilities in great apes”. 

Mohabbat Mohsen i folkhälsove-
tenskap: ”Social capital, trust in institu-
tions, discrimination and self-rated health. 
An epidemiological study in southern Swe-
den”. 

anders eriksson i matematik: ”Opti-
mization methods for large scale combina-
torial problems and bijectivity constrained 
image deformations”. 

Sandra Lindstedt i klinisk medicin 
med inriktning thoraxkirurgi: ”Myocar-
dial topical negative pressure”. 

david håkansson i nordiska språk: 
”Syntaktisk variation och förändring. En 
studie av subjektslösa satser i fornsvenska”. 

ola andersson i nationalekonomi: 
”Bargaining and communication in ga-
mes”. 

DispUtAtioner manding computer work – with air traffi c con-
trol as a model”. Kl 13.15 i föreläsningssal F3, 
Universitetssjukhuset i Lund.

29 mArs 
despina tzimoula i historia: ”Eidola. gen-
der and nation in the writings of Penelope Del-
ta (1874-1941). Kl 10.15 i sal 3, Historiska insti-
tutionen, Lund.

1 ApriL
 Christine Wamsler i byggande och arki-
tektur: ”Managing urban disaster risk – ana-
lysis and adaptation frameworks for integrated 
settlement development programming the ur-
ban poor”. Kl 10.15 i sal B, Arkitektskolan, Söl-
vegatan 24, Lund. 

Sebastian Kalamajski i cell- och mole-
kylärbiologi: ”Functions of small leucine-rich 
repeat proteoglycans in connective tissues”. Kl 
9.00 i Segerfalksalen, BMC, Lund.

4 ApriL 
Joanna hlebowicz i klinisk medicin med 
inriktning medicin: ”glycaemic response 
in relation to gastric emptying and satiety in 
health and disease”. Kl 9.15, lecture hall at the 
department of internal medicin, entrance 35, 
Malmö University Hospital, Malmö.

5 ApriL 
Martin Berg i sociologi: ”Självets garderobi-
är – självrefl exiva genuslekar och queer social-
psykologi”. Kl 10.15 i Palaestras hörsal, Univer-
sitetsplatsen, Lund.

följande disputationer har ägt rum:
Malin Bryborn i öron-, näs- och halssjuk-
domar: ”new mediators and novel mecha-
nisms in allergic airway infl ammation”. 

Jeffrey Victor Lazarus i folkhälsove-
tenskap med inriktning sexuell och repro-
duktiv hälsa och rättigheter: ”The spread 
of HIV in Europe: hidden epidemics and other 

Hans-Uno Bengtsson 
stipendiet

Folkuniversitetet delar ut stipendium till minne 
av Hans-Uno Bengtsson. Stipendiet riktar sig 
till dig som arbetar vid Lunds universitet och 
som gjort goda insatser för att skapa möten 
mellan universitetet och gymnasie- samt hög-
stadieungdomar. 

Stipendiesumma: 20 000 kronor

Sista ansökningsdag: 31 mars 2008
För information och ansökan gå in på 
www.folkuniversitetet.se/hubstipendiet 
Kandidater kan också nomineras av dekanerna 
vid Lunds universitet. 

Vid frågor kontakta 
Anna Svensson, 046-19 77 00 eller maila till 
hub-stipendiet@folkuniversitetet.se

Hans-Uno Bengtsson disputerade i teoretisk fysik 
1983 och blev inom detta ämne riksbekant som 
sommarpratare, föreläsare, pedagog och förfat-
tare. Han dog efter en tids sjukdom våren 2007 
vid 54-års ålder.

www.ced.lu.se

utveckling...utveckling...
nytänkande...

Vill du vara med?
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Hänt!

tjänster
Personaladministratör vid ekologiska in-
stitutionen. ref nr 856, ans 25 mars. Info 
046-2223802.

affärsutvecklare vid Lu innovation. 
ref nr PA 2008/824, ans 26 mars. Info 046-
2221271.

utbildningsbidrag i ekologi, ssk zoo-
logisk ekologi. ref nr 729, ans 28 mars. Info 
046-2223669.

doktorand i trafik och väg. ref nr PA 
2008/823, ans 31 mars. Info 046-2224824.

Projektassistent/er i trafik och väg. 
ref nr PA 2008/821, ans 31 mars. Info 046-
2224824.

universitetslektor i trafikteknik (1-
2) vid teknik och samhälle. ref nr PA 
2008/226, ans 31 mars. Info 046-2224824.

utbildningsledare vid Juridiska fakulte-
ten. ref nr PA 2008/765, ans 2 april. Info 046-
2221071.

doktorand i tjänstevetenskap (Service 
Studies) vid institutionen för Service Ma-
nagement, Campus helsingborg. ref nr PA 
2008/818, ans 17 april. Info 042-356626 

elena Bayod tejedor i livsmedelsteknik: 
”Microstructure and rheological properties of 
concentrated tomato suspensions during pro-
cessing”. 

erik Wahlén i matematik: ”rotational ef-
fects in water waves”. 

Martin tunér i fysik: ”Stochastic reactor 
models for engine simulations”. 

Klas risveden i tillämpad biokemi: ”Bio-
electronic nanosensor devices for environmen-
tal and biomedical analysis”. 

Jens nilsson i matematik: ”Manifold 
learning in computational biology” 

tobias axelsson i ekonomisk historia: 
”Peasants and policymakers, agricultural trans-
formation in Java under Suharto”. 

Jan Karlsson i pedagogik: ”Learning in 
collaboration – Academics´ experiences in col-
laborative partnerships with practitioners re-
searchers”. 

eligijus Kubilinskas i teletrafiksystem: 
”Design of multi-layer telecommunication net-
works: fairness, resilience, and load balancing”.

föreningsstämma. Pensionsföreningen mel-
lan yngre lärare och tjänstemän vid Lunds uni-
versitet kallas till ordinarie föreningsstämma 
onsdagen den 9 april kl 17.15 i rum 206, Histo-
riska institutionen, Magle Stora Kyrkogata 12, 
A, Lund.

BäSta artikel. En forskargrupp ledd av 
tommy Cedervall och Sara Linse vid  bio-
fysikalisk kemi på Kemiska institutionen, har 
utsetts till 2008 års mottagare av det presti-
gefyllda ”Cozzarelli Prize” som delas ut av tid-
skriften Proceedings of the national Academy 
of Sciences U.S.A. (PnAS). PnAS är bland de 
högst rankade vetenskapliga tidskrifterna som 
täcker alla discipliner, i likhet med Science och 
nature. The Cozzarelli Prize uppmärksammar 
årets bästa artikel i PnAS. 

anSlag. Professor Kalle Åström på Mate-
matikcentrum, LTH, har fått sex miljoner kro-
nor av Vinnova. Det är ett anslag där även 
Sony Ericsson, Cognimatics och Conveneer av-
sätter tid och/eller pengar. Syftet är – enkelt 
uttryckt – att kunna mer eller mindre auto-
matiskt från sina foton generera metadata, så 
kallade taggar som beskriver dem. Ett program 
i mobilen eller datorn ska känna igen perso-
ner och föremål åtminstone i grövre kategorier 
tack vare matematiska algoritmer. 

nature medicin, en av 
de högst rankade internatio-
nella tidskrifterna, har pu-
blicerat en artikel av profes-
sor Catharina Svanborg 
och docent hans fischer. 
Artikeln beskriver hur de, 
tillsammans med en tysk 
forskargrupp, hittat en ny 
mekanism hos de elakartade 
bakterier som ger njurbäck-
eninflammationer. 

donation. Svenska Matematikersamfun-
det har fått en donation av Jaak Peetre, pro-
fessor emeritus vid Matematikcentrum i Lund. 
Den heter ”Linda Peetres minnesfond” och till-
ägnas donatorns mor. Tanken är att pengarna 
ska användas för resor av matematiker främst 
från de baltiska länderna.

konStnärlig ledare. Luca francesconi, 
italienskt världsnamn inom nutida konstmu-
sik och professor vid Musikhögskolan i Malmö, 
Lunds universitet, utsågs nyligen till konstnär-
lig ledare för Venedigbiennalens 52:a interna-
tionella festival för nutida musik. Mandatet lö-
per över fyra år.

Fredagen den 14 mars in-
stallerades 21 nya pro-
fessorer. Bland dessa kan 
nämnas tomas hell-
ström, professor i inno-
vation, som höll instal-
lationsföreläsningen 
”Universitetets värden 
och dess värderingar – 
vad är en vetenskaplig 
innovation idag?”.

Följande professorer installeras: Christi-
na Moêll, finansrätt, elisabet agardh, of-
talmologi, Jaro ankerst, medicin, anna-
Karin edberg, geriatrisk omvårdnad, eva 
ekblad, histologi, thoas fioretos, klinisk 
genetik, diana Karpman, pediatrik, Kris-
tina Åkesson, ortopedi, dan egonsson, 
praktisk filosofi, gunlög Josefsson, svens-
ka, erik J. olsson, teoretisk filosofi, Lars 
Bengtsson, företagsekonomi, Tomas Hell-
ström, innovation, entreprenörskap och 
kunskapsskapande, Merle Jacob, forsk-
ningspolitik, Mats hansson, biokemi, Leif 
Lönnblad, teoretisk fysik, andreas Wack-
er, teoretisk fysik, Per eriksson, signalbe-
handling, andreas Menzel, hållfasthetslä-
ra, Mehri Sanati, bioenergiteknik, gertrud 

Sandqvist, konstens teori och idéhistoria.
Vid installationen hedrades även tre pe-

dagogiska pristagare. Universitetets peda-
gogiska pris gick till professor ann-Mari 
Sellerberg på Sociologiska institutionen. 
Hon får priset för att hon har lagt stor kraft 
på att utveckla forskarutbildningen och i 
synnerhet de kvinnliga doktorandernas si-
tuation. 

Studenterna gav sitt pedagogiska pris till 
robert holmberg på Institutionen för psy-
kologi samt Susanne arvidsson på Före-
tagsekonomiska institutionen.

Vid professorsinstallationen delades 
även Peter Honeths administrativa pris ut. 
Den ena pristagaren är essie Kjällquist 
vid personalenheten. I motiveringen nämns 
bl.a. hennes arbete med Academic Trainee-
ship, ett två-årigt utvecklingsprogram som 
vänder sig till unga forskare som tänker sig 
en karriär inom akademin.

Den andra pristagaren är eva Schildt, 
administrativt ansvarig vid institutionen 
för reglerteknik. Hon får priset bl.a. för sin 
ständiga strävan efter att hålla institutio-
nens administrativa verksamhet på topp. I 
motiveringen nämns också hennes viktiga 
roll för medarbetarnas sociala välmående.

21 nya professorer installerade

meDDeLAnDen

Catharina 
Svanborg.

Tomas  
Hellström.
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…3�-årig lektor på Matematikcentrum, Lth, som plockat hem 
runt 20 miljoner kronor genom att vinna två prestigefyll-
da anslag i stenhård konkurrens. Ännu en framgång för Bild-
gruppen på Matematikcentrum!

hur bar du dig åt?
– Jag tror att det är ett passionerat intresse för forskningsom
rådet som gjort att jag lyckats publicera flera artiklar. Själva 
ansökningarna bör förstås vara välstrukturerade och lite vi
sionära, men där tror jag inte att jag är bättre än någon an
nan. Jag blev hårt grillad av Europeiska Forskningsrådet.

du var en av de tjugo yngre forskare som nyligen utsågs 
till ”framtidens forskningsledare” av SSf, Stiftelsen för 
Strategisk forskning. det ger ett bidrag på �,5 miljoner 
kronor under fem år. emma Sparr, fysikalisk kemi, vid Lu 
fick samma ära. Strax innan var du en av sju svenska fors-
kare som fick europeiska forskningsrådets ”Starting inde-
pence researcher grant” på upp till 1,� miljoner euro eller 
13 miljoner kronor. detta bland nära 10.000 sökande!

– Ja, det var verkligen jackpot. Prefekten Magnus Fontes 
är jätteglad och alla har varit mycket uppmuntrande. Men 
på sätt och vis var det lite olyckligt att jag skulle få så myck
et på en gång. Nu ska mycket spenderas på fem år och se
dan vet man inte vad som händer.

Vad innebär det att vara framtidens forskningsledare?
– Målet nu är att starta en egen forskargrupp, fast inom 

Bildgruppen som i dagsläget innefattar 20talet forskare. 
Jag måste delta i olika ledarskapsutbildningar för att förbe
reda mig på det ekonomi och personalansvar jag får. Vad 
jag hört är de utbildningarna mycket bra. Dessutom kan jag 
bilda nätverk med de andra forskarna.

hur ser din bakgrund ut?
– Jag kommer från Ronneby och blev civilingenjör i da

tateknik vid LTH 1995. Jag disputerade i matematik 2001, så 
nu är jag på gränsen till för gammal för att vara ”yngre fors
kare”. Jag har varit postdoc i Australien och Kalifornien.

och vad handlar forskningen om?
– Jag forskar kring bildanalys och datorseende och då är 

matematiken ett nödvändigt hjälpmedel. På det området 
har Gunnar Sparr spelat rollen av pionjär och sedan genom 
doktorander som Kalle Åström och Anders Heyden grun
dat en stark forskargrupp.

– Min avhandling handlade om vilka 3dimensionella 
förhållanden som kan läsas ut av geometriska former i en 
bild. Nu handlar det mer om optimering. Konkret kan det 
handla om att tolka bilder, lära datorer att känna igen ob
jekt, t.ex. söka personer i ett digitalt fotoalbum eller söka i 
bilder på Internet i stället för i text. Det finns intresse både 
i medicinen och inom säkerhets och övervakningsindu
strin. Jag hoppas att vi åstadkommer patent och spinoff
företag.

och när du inte forskar?
– Då umgås jag med vänner, sportar, reser och läser mas

sor av böcker. Jag är också politiskt intresserad.

text & foto: MatS nYgren
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