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Med världen som arbetsfält – Sidan 16

Vetenskapsfestivalen
utvärderad
De flesta av dem som  kom till
vetenskapsfestivalen i våras vill
gärna se fler liknande festivaler.
Det framgår av den rapport och
utvärdering som är gjord efter
festivalen. Men det finns också
kritik mot bland annat hur
informationen om festivalen
spreds till   studenter och anställ-
da inom universitetet och delta-
gande högskolor.

 Sidan 5

Ett palats för studenterna
i Stockholm
500 nya läseplatser, Stockholms
Studentkårers Centralorganisa-
tion (SSCO) och studenthälsan
är några av ingredienserna i det
nya Studentpalatset. Det är i
kulturgeografiska institutionens
gamla lokaler på Norrtullsgatan
som  den gemensamma satsningen
från stockholmsregionens uni-
versitet och högskolor för stu-
denterna öppnat.

Sidan   3

Ledning för europeisk
oceanborrning hit
Nils Holm, universitetslektor i
geokemi, tog i juli i år över ord-
förandeskapet för ESCO-kon-
sortiet för mindre europeiska
länder som ingår i det världsom-
spännande samarbetet inom
oceanborrning (ODP). Inom
ODP bestämmer man var man
ska borra i oceanbotten för att
söka efter jordens geografiska
historia.

Sidan 6

Snart är årets löneförhöjningar klara och SEKO- och TCO-medlemmar får en del av sin löneförhöjning
nu i november. Men varför tar det så lång tid in på avtalsperioden innan förhandlingarna är klara?

En orsak är införandet av individuell lönesättning sedan några år. Därmed har förhandlingarna
utökats med ytterligare ett steg ute på institutionerna.

– Eftersom varje prefekt och enhetschef bäst känner sina anställda, måste de också ansvara
för att sätta deras löner, säger personalchef Jan Lundgren.

Sidan 8

Avtal klart för
hemlån av datorer
Nu finns fördelaktiga inköpsav-
tal för datorpaket framtagna. De
här avtalen förenklar för institu-
tionerna att erbjuda sina anställ-
da hemlån av datorer. Liknande
färdiga avtal finns på en rad an-
dra områden, till exempel Inter-
net-abonnemang, tryckeritjänst-
er och budservice. Dessa kan ge
ända upp till 35-procentiga ra-
batter.

   Sidan 2

Lång lönematch
på universitetet
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Rektors fond växer
Handelsbanken har donerat 100 000
kronor till rektor Gustaf Lin-
dencronas stipendiefond.

Stipendiefonden fick rektor av
universitetet när han fyllde 60
år. Att Handelsbanken donerar
pengar hör till ovanligheterna.

– Vi har en mycket bra kund-
relation till universitetet och
dessutom är fondens ändamål
att premiera studenter väldigt
bra, förklarar Magnus Uggla, re-
gionbankchef för Stockholm.

Han lämnade över pengarna
till rektor i form av en jätte-
check vid en lunch i Spökslottet.
I och med donationen innehåller
nu fonden nästan 150␣ 000 kro-
nor. De första studentstipendi-
erna ska delas ut under 1999.

– Med hjälp av Handelsban-
kens donation blir det nu möj-
ligt att dela ut en större summa
redan första gången, säger
Maud Hagqvist som förvaltar
universitetets fonder vid ekono-
miavdelningen.

Det nya inköpsavtalet för dator-
paket förenklar för institutioner-
na att erbjuda sina anställda hem-
lån av datorpaket. Liknande av-
tal finns för mängder med andra
varor och tjänster. Ofta går det
att spara både tid och pengar
genom att använda avtalen istäl-
let för att själv sköta affärerna.

Tillsammans med andra univer-
sitet och högskolor har ett avtal
för datorpaket tagits fram. Av-
talet är främst avpassat för in-
köp av datorer som anställda
ska kunna hyra hem.

– Nu är det upp till varje pre-
fekt att bestämma om de an-
ställda ska erbjudas förmånen.
Erbjudandet måste dock gälla
för alla på arbetsplatsen, säger
Kjell Gullberg IT-koordinator
på tekniska byrån.

Upptakten till avtalet är be-
skedet i våras om att en hemlå-
nad dator inte utgör en skatte-

pliktig förmån. Därmed kan
man subventionera nya datorer
genom att hyra ut dem till an-
ställda och dra hyran från lönen
före skatt. Datorkostnaden blir
då i praktiken halverad. Institu-
tionen får ingen merkostnad, ef-
tersom hyran man får in kvittas
mot avskrivningen av datorn.

Juridiska enheten arbetar på
ett hyresavtal för datorerna.
Bland annat behöver försäk-
ringar och anställningsvillkor
regleras när universitetets egen-
dom ska förvaras hemma.

Inköpen sköts av Datakom,
som också kan berätta mer om
datorpaketen. Dessutom har
Statskontoret liknande avtal
som också går att använda,
både för PC och Mac-datorer.

Det är inte heller bara för da-
torer som det finns fördelaktiga
avtal som förenklar inköpen.

– Det finns avtal för nästan
allt. De gör att institutionen kan

beställa direkt från en leveran-
tör utan att behöva begära in
anbud, säger Ulla Forsberg på
tekniska byrån, som är ansvarig
för övergripande information
vid upphandling.

Ett annat nytt avtal rör Inter-
netabonnemang. För endast 156
kronor per år kan anställda få
tillgång till Internet hemifrån
via företaget Telenordia.

Finessen med att handla på
avtal är att köpevillkoren är be-
stämda och att priset blir lägre,
ibland med ända upp till 35-pro-
centiga rabatter.

Centrala avtal finns samlade
hos bland annat Riksrevisions-
verket, Statskontoret och Ver-
ket för högskoleservice (VHS).
Dessutom finns lokala avtal vid
universitetet, till exempel för
tryckeritjänster, budservice och
kontorsmateriel.

Ulla Forsberg påminner också
om att mycket av det som efter-

frågas ofta finns inom universite-
tet, till exempel i SU-butiken.
Även tjänster går att hitta internt.
Distributionsenheten kan bland
annat ställa upp med hyrbilar.

Och skulle det trots allt inte
finnas något passande avtal går
det att få hjälp med upphand-
lingar av VHS. Självklart med
rabatt reglerad av ett avtal.

Andreas Nilsson

Mer information om avtal ger Ulla
Forsberg tel. 16 22 58. Information
finns också i pärmen Upphandling
vid Stockholms universitet hos insti-
tutionens inköpsansvarige. Informa-
tion om datoravtal ger Kjell Gull-
berg, tel. 16 2294. Datorpaketen
som går att hyra hem finns presen-
terade på www.datakom.su.se/
content/persondatorpaket.html.
Programbibliotekarien Lennart Hel-
leday, på tel. 674 74 53, kan mer
om datorprogram.

Avtal klart för anställdas hemlån av datorer

Den femte september blev Got-
lands högskola självständig. Hög-
skolan och universitetet har sam-
arbetat i 20 år. Som ordförande
i Svenska akademiska rek-
torskonventet var Gustaf Linden-
crona den som installerade rek-
torn vid den nya högskolan, Gun-
hild Beckman.

Gotlands högskola har omkring
1 000 studenter. De profilområ-
den man satsar på är arkeologi,

kulturarv och samhälle, Öster-
sjöforskning och östersjösamar-
bete, IT och ekonomi.

I samband med invigningen
meddelade kommunalrådet på
Gotland, Jan Lundgren, att
kommunen ska garantera att
forskningen vid forskningssta-
tionen i Ar fortsätter. Universite-
tet har nämligen sagt upp hyre-
savtalet för forskningsstationen.

–Lars Westin som lett forsk-
ningen vid stationen i Ar går i

Gotlands högskola invigd

pension och hans doktorander
är klara. Det finns ingen som
har visat något intresse för att
driva just den här forskningssta-
tionen vidare så därför har vi
valt att lägga ner verksamheten
för vår del nästa år, berättar
Fredrik Wulff, prefekt vid insti-
tutionen för systemekologi.

Forskningsstationen i Ar har
framförallt varit inriktad på fis-
keriforskning och har funnits i
omkring åtta år.

Men det verkar alltså som om
verksamheten kommer att dri-
vas vidare av högskolan på Got-
land. Hur överlåtelsen ska gå till
är ännu inte helt klart. Förhand-
lingar med högskolan på Got-
land och Gotlands kommun,
universitetet och statens fastig-
hetsverk pågår.

T R

Hyresavtal för forskarstationen i Ar sägs upp

Från
invigningen.
Carl Tham i
talarstolen.
Gunhild
Beckman,
nyinstallerad
rektor, i mitten
närmast Gustaf
Lindencrona.

Gemensamma avtal gör de flesta inköp både billigare och enklare
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Studentpalatset  – så lyder det
stolta namnet på den gemensam-
ma satsningen som stockholms-
regionens universitet och högsko-
lor gör för studenterna. Student-
palatset slog upp sina dörrar den
21 september, men den officiella
invigningen äger rum den 20 ok-
tober. I de vackra lokalerna var
de senaste hyresgästerna kultur-
geografen. Här finns det nu 500
läseplatser.

I Studentpalatset kommer det
också att finnas möjlighet att
om man har egen dator, koppla
upp sig på till exempel Internet.
Det pågår diskussioner med spon-
sorer för att installera permanenta
datorer. Studenthälsan och Stock-
holms Studentkårers Centralorga-
nisation (SSCO) har också sina lo-
kaler här.

Det var rektor Gustaf Linden-
crona som fick idén till ett hus
för studenterna när kulturgeo-
grafiska institutionen flyttade
1997. Han ville att byggnaden
skulle förbli ett hus för universi-
tetet och för högskolorna i
stockholmsområdet. Det admi-
nistrativa och organisatoriska
ansvaret för Studentpalatset har
Studentbyrån vid universitetet.

Det har kostat 8,4 miljoner
kronor att renovera lokalerna
och man beräknar att den årliga
driften kostar nära fem miljoner
kronor. Kostnaderna för både
drift och ombyggnad födelas
mellan de sex ingående högsko-
lorna: Stockholms universitetet,
KI, Lärarhögskolan, Södertörns
högskola, KTH och Handels-
högskolan. Fördelningen mellan
högskolorna beror av hur stu-
denterna använder sig av huset.

Tommy Ringart

Studenterna vid universitetet
gjorde bra ifrån sig i pristävling-
en Studentdrink -98. Uppgiften
var att skapa den bästa alkohol-
fria långdrinken. 16 klubbmäs-
terier från stockholmsområdet
deltog. Första pris gick till Ci-
trus Surprise som skapats av

Personaladministrativa fören-
ingens klubbmästeri vid univer-
sitetet, och på tredjeplats kom
Sur groda, framställd av Natur-
vetenskapliga föreningen, ke-
miska sektionens klubbmästeri.

Marianne Siegborn är sjuk-
sköterska på Studenthälsan och

Bättre överblick med
nytt handlingsprogram
Ett handlingsprogram för stu-
dentrekrytering har fastslagits
av förvaltningschefen. Inom för-
valtningen arbetar flera enheter
med  övergripande information
till blivande studenter; student-
byrån, informationsenheten och
enheten för internationella frå-
gor och näringslivskontakter.
Syftet med handlingsprogram-
met är dels att skapa en gemen-
sam bas för arbetet och på så
sätt öka kvaliteten och effektivi-
teten, dels ge underlag för even-
tuella omprioriteringar av an-
svar och resurser. Dessutom ska
handlingsprogrammet förbättra
överblicken över hela området
studentrekrytering.

JMK-studenter får jobb
Nästan alla studenter som går ut
journalistutbildningen vid JMK
(institutionen för journalistik,
medier och kommunikation) får
jobb efter utbildningen. Det vi-
sar en färsk undersökning som
gjorts av JMK.

Undersökningen omfattar de
fyra klasser på det treåriga 120-
poängsprogrammet och de två
klasser på det ettåriga 40-po-
ängsprogrammet som gick ut
under läsåren 1994/95 och
1995/96. Den treåriga utbild-
ningen är en yrkesförberedande
linje och en akademisk grundut-
bildning. Det ettåriga program-
met bygger på att studenterna
redan har en akademisk grund-
utbildning.

När studenterna intervjuats
två år efter examen visar det att
hela 78 procent av dem arbetade
som journalister eller inom när-
liggande områden. De flesta av
studenterna arbetade inom
tryckta medier. 20 procent var
antingen föräldralediga, hade
fortsatt att studera eller arbetade
i andra yrken.

Ö med datorer i B-huset
På plan 5 i B-huset har studen-
terna nu fått extra datorplatser.
De fyra nya datorerna och skri-
varen i den så kallade student-ön
ska gå att boka vid infodisken,
där man också får ett lösenord.
Idag är bristen på datorer stor för
universitets studenter.

– Datorerna i biblioteket är all-
tid fullbokade så det här är ett sätt
att förbättra situationen lite, säger
Aleksander Acimovic, ansvarig på
Datakom.

Under vintern kommer ytterli-
gare student-öar med fler dato-
rer att dyka upp i B-huset och F-
husen.

Studentpalatset öppnat

”Citrus surprise” – en vinnare

Vinnarna från Personaladministrativa
föreningens klubbmästeri blandar till
apelsin, citron, grenadin och krossad
is till sin drink Citrus surprise inför
finalen.

sitter med i projektgruppen för
Studentdrink- 98.

– Alkoholen är billig och fes-
terna många och för många
grundläggs ett alkoholberoende
under studenttiden. Tävlingen
kan vara ett sätt att åstadkom-
ma ett trenbrott och ta fram bra
alkoholfria alternativ.

Man hoppas kunna upprepa
tävlingen nästa år.
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Kvinnorna börjar komma ikapp
männen lönemässigt men på de
högsta nivåerna lyser de med sin
frånvaro. Det menar Janet Blank,
en av jämställdhetshandlägga-
rna på universitetet.

– Jämställdhetsarbetet går fort-
farande ganska trögt. Men det
beror inte alltid på männen.
Även om männen är positiva till
att få in fler kvinnor i ledande
positioner som till exempel pre-

Så många som 93 procent av
dem som kom till vetenskapsfes-
tivalen vill gärna se fler liknande
festivaler, till och med flera gång-
er om året. Det framgår av den
rapport och utvärdering som är
gjord efter festivalen.

Det var den 18 till 26 april som
universitetet tillsammans med
Naturhistoriska riksmuseet,
Bergianska trädgården och
Kungliga Vetenskapsakademien
bjöd in skolor och allmänhet till
vetenskapsfestival. Frescati fyll-
des med aktiviteter. Konst och
vetenskap var det genomgående
temat. 24 000 personer besökte
festivalen.

Besökarna tillfrågades om en
rad olika saker i en enkät. Som
helhet får Vetenskapsfestivalen
en positiv bedömning. Innehållet
och inte minst så kallade hands-
on aktiviteter får högt betyg.

Av besökarna var något mer
än hälften kvinnor och sprid-
ningen var ganska jämn över
åldrarna. Ungdomar i åldern 16
till 19 år, liksom äldre personer
över 65 var däremot underre-
presenterade. Cirka 7␣ 000 av
besökarna kom från de 120 sko-
lor som hade bokat in besök un-
der veckan. Många hade också
lockats till universitetet för för-
sta gången tack vare vetenskaps-
festivalen. 36 procent av dem
som kom svarade att detta var
deras första besök på Stock-
holms universitet.

Viss kritik
Under själva festivalen medver-
kade 550 studenter, forskare, lä-
rare och andra enbart på univer-
sitetets campusområde.

I den utvärdering som sam-
manställts efter festivalen med
synpunkter från alla inblandade

finns det en del kritik. Öppna
hus och seminarier nådde inte
sin publik och det var också
svårt att locka gymnasieskolor
att komma. Mer insatser skulle
ha behövts för att nå ut till stu-
denter och anställda inom uni-
versitetet och deltande högsko-
lor sägs också i utvärderingen.

Riksmedia tog upp festivalen
en hel del. DN:s vetenskapsre-
daktion, Vetenskapsradion, Sve-
riges Radio International, Lilla
magasinet i Sveriges Television
och TV Stockholm rapporterade
från festivalen liksom ett flertal
tidningar. En  medieanalys gjord
senare visar att vetenskapsfesti-
valen är den aktivitet vid univer-
sitetet som fått mest uppmärk-
samhet i media under året.

– Det har varit fantastiskt att
arbeta så tätt ihop med universi-
tetet. Där finns både entusiasm
och kompetens. Men jag tycket
att det ibland saknades pengar
och rutin att nå andra grupper
än skolor, säger Agneta Gins-
burg som varit projektledare för
Vetenskapsfestivalen.

Lena Wollin, informations-
chef och en av initiativtagarna
till vetenskapsfestivalen:

 – Vi lyckades nå vår viktigas-
te målgrupp som var skolorna
och deras respons visar att den

fekter, finns det fortfarande för
få kvinnor som är universitets-
lektorer och professorer. Det är
praxis att man har någon av
dessa positioner för att kunna
utses till prefekt.

Janet Blank menar att mycket
återstår när det gäller jämställd-
hetsarbetet. Själv tycker hon
inte att arbetet enbart ska bedri-
vas i särskilda grupper utan att
det istället ska finnas med över-
allt i det dagliga arbetet.

Varje institution har en egen
jämställdhetsplan och ett jäm-
ställdhetsombud.

Janet Blank försöker upp-
muntra jämställdhetsombuden i
sitt arbete. I höst ska till exempel
en representant från JämO kom-
ma och besöka ombuden.

Annars ser Janet Blank på sig
och kollegan Lillemor Wester-
berg som ”igångsättare” och le-
der olika projekt för kvinnorna
vid universitetet. För närvaran-

här typen av aktiviteter behövs.
Lena Wollin tror inte att det

blir aktuellt med en festival av
samma sort nästa år.

Forskarentusiasm
– Vi på universitetet drog ett
tungt lass och vi har visat att det
går att nå ut med vetenskap på
ett lustfyllt sätt. Forskarnas en-
tusiasm visar också att de verkli-
gen vill dela med sig av sin forsk-
ning när de får möjlighet. Min
förhoppning är att man kan
göra festivalen till något perma-
nent men det kräver att flera
samarbetar som i Göteborg där
staden och näringslivet tillsam-
mans med universitetet och
Chalmers arrangerar en stor fes-
tival varje år.

– Stockholms stad gav ett vik-
tigt stöd när de finansierade en
projektledare för årets festival.

Jämställdhetsarbete tar tid

Besöksenkät:

”Gärna ännu en vetenskapsfest!”

Staden har också visat ett stort
intresse för den här typen av frå-
gor till exempel med planerna på
en vetenskapspark i Stockholm med
arbetsnamnet Futurum 2002. I  pla-
neringen ingår årets vetenskapsfes-
tival som en del.

Men även om det inte blir nå-
gon vetenskapsfestival nästa år
tror Lena Wollin att man istället
kan åstadkomma ett öppet hus
inom ramen för Vetenskapens
lustgård där förutom universite-
tet Naturhistoriska riksmuseet,
Kungliga Vetenskapsakademien
och Bergianska Trädgården in-
går. En annan tänkbar platt-
form kan vara Stockholms Aka-
demiska Forum där högskolor-
na i stockholmsområdet ingår.

Tommy Ringart

Intresserad av utvärderingen? –
kontakta informationsenheten.

de planerar de ett mentorprojekt
för kvinnliga administratörer.
En annan ny satsning är en da-
torkurs för kvinnliga adminis-
tratörer. I förlängningen hoppas
Janet Blank att den ska leda till
ytterligare fortbildningskurser.

Trots att mycket i jämställd-
hetsarbetet går långsamt så tyck-
er Janet Blank att hon har stort
stöd av rektor och universitetets
ledning.

Madeleine Salomon

Köerna av nyfikna blev stundtals långa under vetenskapsfestivalen.
24 000 personer besökte festivalen och de flesta var mycket
positiva enligt besöksenkäten.
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Forskningen på Sydpolen med
att detektera neutriner i kosmisk
strålning får 7,5 miljoner kronor
av Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse. Därmed kan den så kal-
lade Amanda-detektorn slutföras.

– Det här bidraget är mycket
viktigt. Med det kan vi nu bygga
klart detektorn och göra den
större och effektivare. Även om
vi redan idag samlar data gör det
här att vi kan få in ännu mer in-
formation om neutrinerna, säger
professor Per-Olof Hulth vid Fy-
sikum.

Han leder projektet om neu-
trinerna, som är partiklar som
bildas vid kärnreaktioner i såväl
vår egen sol som i avlägsna de-
lar av universum. Mer kunskap
om neutrinon hoppas kunna ge
svar både på frågor om materi-
ens innersta byggstenar och
sammansättningen av univer-
sum. Men studier av partikeln
är svåra, eftersom den är olad-
dad och svår att upptäcka. När
en neutrino kolliderar med en
annan partikel uppstår dock en
ljussignal. Sådana ovanliga ljus-
impulser detekterar forskarna i
Sydpolens is med detektorer be-
gravda 2 000 meter ned i isen.

På så sätt går det att se varifrån
neutrinon kommer i universum,
och intressanta kosmiska för-
lopp kan följas på mycket långt
avstånd.

– När vi nu kan utöka antalet
detektorer blir det möjligt att
täcka en större yta av isen och vi
kan upptäcka fler kolliderande
neutriner, förklarar Per-Olof
Hulth.

Även professor Peter Lund-
berg vid meteorologiska institu-
tionen har fått 450 000 kronor
av Knut och Alice Wallenbergs

stiftelse. Peter Lundberg deltar i
ett nordiskt projekt som stude-
rar Golfströmmens nordliga ut-
löpare och pengarna ska använ-
das till att utrusta fartyg som
trafikerar Nordatlanten med
mätinstrument. Därmed kan
strömmens styrka och riktning
studeras bättre och man hoppas
också kunna undersöka hur för-
ändringar i klimatet påverkar
vår nordliga fortsättning av
Golfströmmen.

Andreas Nilsson

Studenters e-post är privat och
inte offentlig handling. Det har
kammarrätten slagit fast. Däre-
mot gäller det att komma ihåg att
anställdas e-post ofta är offentlig
och både måste registreras och
arkiveras.

Kammarätten har gjort klart att
den student som ville se en an-
nan students e-post som allmän
och offentlig handling inte får
det. Domen slår fast att studen-
ter inte kan ses som företrädare
för universitetet. Därmed är de-
ras e-post privat och inte offent-
lig.

– Det är en viktig markering
som antagligen kommer att gäl-
la även för alla andra typer av
skolor och utbildningar, förkla-
rar Göran Wirdéus vid juridiska
enheten.

Han påpekar dock att studen-
ten överklagat domen till reger-
ingsrätten, som ska överväga
om fallet tas upp igen.

I vilken utsträckning är då an-
ställdas e-post offentlig? Gene-
rellt gäller att uppgifter som hör
till ett ärende är allmän hand-

Stöd till forskning
om neutriner och Golfströmmen

E-post sätter offentligheten på prov Vetenskapslaboratoriet
får pengar för utvidgning
Utbildningsdepartementet har
gett 1,8 miljoner kronor till Fysi-
kum för att utveckla Veten-
skapslaboratoriet. I dag kan
gymnasieklasser komma till la-
boratoriet och under ledning av
Fysikums forskare få utföra oli-
ka fysiska experiment.

– Nu tänker vi gå nedåt i åld-
rarna och även ge högstadieklas-
ser och fler skolor utanför
Stockholmsområdet möjligheter
att utnyttja Vetenskapslaborato-
riet, säger bitr. professor Lars
Bergstöm.

Han är initiativtagare till Ve-
tenskapslaboratoriet tillsam-
mans med bitr. professor Erik
Johansson, som är föreståndare
för laboratoriet. Pengarna de
fått ska bland annat användas
till att utveckla nya experiment
för de yngre eleverna. Dessutom
krävs det fortbildning av lärarna
till klasserna som ska komma på
besök. Sådan verksamhet börjar
under våren och de första hög-
stadieeleverna beräknas kunna
komma nästa höst. Intresset för
Vetenskapslaboratoriet är stort
och det är nästan jämt fullbokat.
Idag tar man emot cirka 1900
gymnasieelever varje år enligt
Lars Bergström.

Miljöarbetet
tar fart igen
Med en enkät till alla prefekter
och chefer ska nu universitetets
miljöarbete komma igång igen.

– Vi ser det som en nystart och
vill få in information om vad
som händer ute på institutioner-
na och vilka frågor som man an-
ser vara viktiga, säger Karl-Axel
Boström, sekreterare i Miljörå-
det.

Svaren på enkäten kom in un-
der september och rådet ska nu
utvärdera vad man ska gå vidare
med i miljöarbetet.

Mer information om miljöarbetet:
Karl-Axel Boström tel 16 21 41
eller http://lacke.tb.su.se/Environ
ment/Agenda21.html.

Pengar ur kungafond
till Åke Bergman
Professor Åke Bergman vid insti-
tutionen för miljökemi har till-
delats 50 000 kronor ur Stiftel-
sen Konung Carl XVI Gustafs
50-årsfond för projektet ”Diffus
spridning av ämnen i ekosys-
temen”.

ling. Det inbegriper även e-post.
Eftersom möjligheten att hävda
sekretess är begränsad till exem-
pelvis vissa personalärenden, är
det mesta dessutom offentligt.

Samtidigt som begäran om
studentens e-post kom en för-
frågan om att få ut e-post som
inkommit till rektor och var all-
män handling. Här var det inga
problem utan dessa lämnades ut
omedelbart.

– Det känns skönt att det
fungerade och att vi handlade
rätt i båda de här fallen, säger
Göran Wirdéus.

– När det gäller handlingar
saknar det egentligen betydelse
om de kommer som e-post, fax
eller i kuvert. Det är innehållet
som är det viktiga, förklarar re-
gistrator Elisabeth Eriksson.

En viktig konsekvens av att
även e-post kan vara offentlig är
att viss inkommen och utgående
e-post måste skrivas ut och re-
gistreras liksom vanlig post. Ett
exempel är ansökningar till
tjänster.

– Det är svårt att veta om vi
verkligen får in allt som borde

registreras. I dag har vi ett par
handlingar i veckan som kom-
mit via e-post. Helt klart läggs
ett större ansvar på handläggar-
na, säger Elisabeth Eriksson.

Ett sätt att förenkla hantering-
en som hon funderar på är att
låta anställda skicka vidare en
kopia av e-post som ska registre-
ras direkt till henne.

Förutom att komma ihåg re-
gistrering får man inte heller ra-
dera sin e-post hur som helst. I
princip gäller samma arkive-
ringsprinciper där som för an-
dra typer av allmänna handling-
ar. Än så länge sparas dock all e-
post centralt på datorer, därför
finns det ännu inga riktlinjer för
hur e-post ska hanteras av varje
anställd.

Andreas Nilsson

Frågor besvaras av registrator Eli-
sabeth Eriksson tel 16 22 63 eller
elisabeth.eriksson@pb.su.se. E-post
till registratorsfunktionen skickas
till registrator@su.se.

Men hjälp av de 7,5 miljonerna från Knut och Alice Wallbenergs
stiftelse kan Amanda-detektorn vid Sydpolen avslutas.
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Nils Holm, universitetslektor i
geokemi, tog i juli i år över ordfö-
randeskapet för ESCO-konsortiet
för tolv mindre europeiska län-
der som ingår i det världsom-
spännande samarbetet inom oce-
anborrning, ”Ocean Drilling Pro-
gram” (ODP). Och sekretariatet
för ESCO finns nu vid institutio-
nen för geologi och geokemi. Till
vetenskaplig koordinator utsågs
Maria Ask, som har rekryterats
från KTH. Sekretariatet och ord-
förandeskapet roterar vart tredje
år bland de tolv europeiska län-
der som ingår i ESCO.

Det är inte en slump att univer-
sitetet och institutionen för geo-
logi och geokemi tar över ordfö-
randeskapet.

– Vår institution har varit ak-
tiv och drivande i det här samar-
betet och dessutom har vi en
lång och välrenommerad forsk-

ningstradition inom bland annat
klimatförändring och paleocea-
nografi. Paleoceanografi är den
forskningsgren som sysslar med
förändringar i havscirkulationen
ett par hundra miljoner år bakåt
i tiden och de konsekvenser det-
ta fått för havets biologi, geologi
och kemi, säger Nils Holm.

Den uppgift som han och Maria
Ask har tagit på sig är att samordna
ESCO-medlemsländernas forsk-
ningsförslag för ett internationellt
forskarfartyg. Fartyget har förmå-
gan att borra på havsdjup på
drygt 8 000 meter. Som mest har
man borrat sig ner 2 000 meter i
havsbotten. De borrkärnor som
man tar upp är det material man
sedan arbetar med för att lära sig
mer om jordklotet.

Det kostar 47 miljoner dollar
per år att driva programmet och
drygt hälften av pengarna kom-
mer från USA, men länder runt

De söker efter svaren i djupen
Oceanborrning berättar jordens geologiska historia

hela klotet är med och bidrar.
Sveriges andel är 2,6 miljoner
kronor. De pengarna kommer
från Naturvetenskapliga forsk-
ningsrådet (NFR).

Resorna förbereds noga
Varje resa som forskningsfarty-
get gör förbereds mycket noga
inom ODP (Ocean Drilling Pro-
gram). Olika förslag vägs mot
varandra och det är här som
Nils Holm har en av sina viktiga
uppgifter; att delta i  den inter-
nationella styrgruppens arbete
och se till att den bästa forsk-
ningen genomförs. Inom ODP
arbetar man nu enligt fem breda
forskningsmål, klimathistoria,
havsnivåförändringar, jordens
deformering som ger mer kun-
skap om jordbävningar, omsätt-
ning av sediment och bakterier i
havsbotten samt med att skaffa
sig mer kunskap om lokala för-
hållanden i områden som inte är
så väl undersökta ännu, till ex-
empel Arktis.

Innan ett beslut är taget om
var man ska borra undersöks
platsen mycket noga. Det är vik-
tigt att inte borra i områden där
det kan finnas gas eller olja, ef-
tersom det kan innebära stora
risker för miljö, fartyg och be-
sättning. Varje resa tar två må-
nader och under dessa två må-
nader arbetar forskarna i tolv-
timmarsskift. Ombord finns
forskare från hela världen och
Maria Ask, som varit med på
två resor berättar att det blir en
mycket stark sammanhållning
ombord.

– I två månader är man helt
koncentrerad på forskningen
och förutom att ens kunskaper
utvecklas knyter man också vär-
defulla kontakter. Efter min för-
sta resa var jag både i Frankrike
och USA som gästforskare.

Det moment som alla väntar

på är de regelbundna intervall
när borrkärnan tas upp. Den de-
las upp i 1,5 meter långa sektio-
ner och undersöks sedan nog-
grant i de tio välutrustade labo-
ratorier som finns ombord. De
här borrkärnorna med sina oli-
ka lager är var och en en sorts
arkiv över jordens geologiska
historia. man beskriver borrkär-
nans sammansättning och
struktur och mäter bland annat
dess densitet, porositet, magne-
tism, och kemiska sammansätt-
ning. En liten del av de olika
lagren skrapas också av och un-
dersöks i mikroskop för att kart-
lägga vilka fossil som finns. Det
ger en bra vägledning för hur
gammalt lagret ifråga är. Men
det är bara halva borrkärnan
som undersöks på det här nog-
granna sättet. Kärnan klyvs mitt
itu i längdriktningen och den an-
dra halva lagras orörd och bi-
drar till det jättelika arkiv av
borrkärnor från världens havs-
bottnar som byggs upp av ODP
för framtida forskning.

Viktig kunskapskälla
– Det mesta vi vet om det som
kallas platt-tektonik,  det vill
säga hur de väldiga plattor som
kontinenter och hav vilar på rör
sig, har sitt ursprung i den här
typen av havsborrningar, säger
Nils Holm.

Några av de slutsatser djup-
havsborrningarna har bidragit
till är hur klimatet förändrats
under de senaste 175 miljonerna
år, hur glaciärerna har föränd-
rats, hur kontinentaldriften har
sett ut och hur nybildning av
oceaner äger rum. Något som
man också har undersökt är hur
malmbildning går till. Det är ett
av de områden som Nils Holm
själv forskar kring.

– Vi fann på en resa där jag var
med vilken stor roll havsvattnet

Borrstången på forskningsfartyget ”The Joides Resolution” kan nå
ner till vattendjup på 8 135 meter och sedan borra sig ner drygt
2 000 i havsbotten.

Forsknings-
samarbetet
inom ”Ocean
Drilling
Program” är
helt styrt av
forskarna
själva, menar
Nils Holm och
Maria Ask. FO
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Riksbankens jubileumsfond sat-
sar 60 miljoner kronor på en na-
tionell språkvetenskaplig fors-
karskola. Syftet är att öka anta-
let forskarstuderande och dispu-
tationer inom de språkveten-
skapliga delarna av moderna
språk. En viktig bakomliggande
orsak till den här satsningen är
att det finns för få lärare med
tillräcklig kompetens för att un-
dervisa på en akademisk nivå i
dessa ämnen.

Forskarskolan ska ge plats för

EU-kommissionens fjärde ram-
program för forskning och ut-
veckling avslutas under 1998.
Därefter startar ett nytt femte ram-
program, med för universitetet
intressanta områden som biotek-
nologi, miljö och globala klimat-
förändringar. Även humanistisk
och samhällsvetenskaplig forsk-
ning finns nu med.

Det nya ramprogrammet inne-
håller både nya inslag och delvis
nya målsättningar. Nyckelbe-
grepp är koncentration mot ett
begränsat antal mål samt större
effektivitet och flexibilitet.

– Man kommer att sträva mot
större öppenhet och förenklade
procedurer, så att projekt kan
starta snabbare. Spridning och
nyttiggörande av resultaten be-
tonas mer än tidigare och med-
verkan för medlemmar utanför
EU underlättas också, säger Ulla
Jungmarker som ansvarar för
EU:s forskningsprogram vid en-
heten för internationella frågor
och näringslivskontakter.

I dag stöder det nuvarande
fjärde ramprogrammet forsk-
ning vid universitetet med cirka
150 miljoner kronor. Totalt
innehåller programmet 135 mil-
jarder kronor och det nya pro-
grammet kommer att innehålla
ungefär lika mycket.

För ökad medverkan av fors-
kare och näringsliv ska rådgi-
vande grupper inrättas. De vän-
tas föreslå riktlinjer för innehål-
let i arbetsprogrammen och an-
sökningsomgångar samt ge syn-
punkter på bland annat utvärde-
ringskriterier.

Femte ramprogrammet är lik-
som det fjärde uppdelat i fyra
aktiviteter. Den första aktivite-

ten består av fyra ämnesinrikta-
de program som heter Impro-
ving the Quality of Life and
Management of Living Resour-
ces, Creating a User-friendly In-
formation Society, Promoting
Competitive and Sustainable
Growth samt Energy, Environ-
ment and Sustainable Develop-
ment.

De övriga mer tvärvetenskap-
liga aktiviteterna heter Confir-
ming the International Role of
Community Research, Promo-
tion of Innovation and Encou-
ragement of SME Participation
samt Improving Human Re-
search Potential and the Socio-
economic Knowledge Base.

– Sverige har ju drivit frågan
om att lyfta fram de humanistis-
ka och samhällsvetenskapliga
områdena. Dessa frågor kom-
mer nu att få ett eget utrymme
inom den fjärde aktiviteten om
fri rörlighet för forskare, säger
Ulla Jungmarker.

Under vintern hålls tre semin-
arier om det femte ramprogram-
met. Seminarierna leds av uni-
versitetets EU-konsulter och
vänder sig till forskare, dokto-
rander och andra intresserade
vid institutionerna.

● 27 oktober: Generell infor-
mation om det femte rampro-
grammet.

● 26 november: Miljö, biotek-
nologi, samt den fjärde aktivite-
ten.

● 10 februari: Medicinsk bio-
teknologi, biomedicin samt den
fjärde aktiviteten.

Andreas Nilsson

För ytterligare information och
anmälningar kontakta Ulla Jung-
marker, enheten för internationella
frågor och näringslivskontakter,
e-post: ulla.jungmarker@internat.
su.se, telefon 16 2257. Information
om ramprogrammet finns också på
www.eufou.se och www.cordis.lu.

forskarutbildning på heltid åt 35
till 40 yngre doktorander.  Det är
i språken engelska, franska och
tyska som den här möjligheten
öppnas. Och några av de ämnen
som är aktuella är; språkinlär-
ning, lexikologi, språkvariation
och översättningsforskning.

Forskarskolan ska finnas
spridd över hela landet och star-
ta höstterminen1999. Det kom-
mer att finnas ett huvudcentrum
för varje ämne, men var de ska
ligga är ännu inte fastlagt.har i bildandet av kopparmalm. I

ett förstadium bildas ett gipslik-
nande ämne som sedan lakats ut
av havsvattnet. Det var första
gången vi kunde studera den här
typen av malm under bildning.

Det som framför allt intresse-
rar Maria Ask är hur borrkär-
nan uppträder under starkt
tryck i laboratoriet.

– Vi försöker härma förhål-
landena under havsbotten för
att få ledtrådar till hur bergs-
spänningarna i havsbotten på-
verkar sedimenten. Det kan i sin
tur vara en hjälp när man ska
förstå hur jordbävningar upp-
står, berättar hon.

Även borrhålet intressant
Men Maria Ask är inte bara in-
tresserad av själva borrkärnan.
För henne liksom många andra
forskare är själva borrhålet in-
tressant. Vilken deformering
äger rum i borrhålsväggen?  Hur
varierar densitet och porositet i
borrhålet? Det är några frågor
som man kan få svar på genom
att sända ner sensorer i borrhå-
let. Det är också möjligt att
plugga igen borrhålen för att
kunna återkomma och göra nya
mätningar eller borra sig djupa-
re ner.

En av de viktigaste uppgifter-
na som Nils Holm och Maria
Ask ser framför sig under de
närmaste åren är att sprida en-
gagemanget för ODP bland geo-
loger i hela Sverige, och inom
kort åker Maria ut på en liten
föreläsningsturné till universitet
och högskolor.

– Det här är ett forskarsamar-
bete som verkligen är styrt av
forskarna själva, alla data är
helt öppna redan efter ett år och
kan enkelt laddas ner direkt
från nätet. Det här är grund-
forskning när den är som bäst,
avslutar Nils Holm.

Tommy Ringart

För mer information:
www–ODP.tamu.edu

Nationell språkvetenskaplig
forskarskola startar nästa år

Gunnel Engwall, professor i
franska, sitter i planeringsgrup-
pen för universitetets del och be-
rättar att man här kommer att
genomföra ett förberedande år
med start i november med en
kurs i andraspråksinlärning. In-
formation om de planerade kur-
serna komner att sändas ut till
de språkvetenskapliga institutio-
nerna.

Tommy Ringart

Nytt ramprogram
kan ge forskningspengar

Stärk studentinflytandet
”Ingen större förstärkning av
studenternas inflytande inom
högskolan har skett sedan ti-
den kring 1970”. Det konsta-
terar den arbetsgruppen inom
Utbildningsdepartementet
som genomfört en översyn av
studentinflytande inom hög-
skolan. Arbetsgruppen presen-
terade sin rapport i slutet av
augusti. Enligt den SCB-studie
som ingår i rapporten är stu-
denterna mycket missnöjda
med sina möjligheter att på-
verka universitet eller högsko-
la. De gav detta betyget 2,3 på

en skala från ett till fem.
I rapporten frågar man sig

om en orsak till det dåliga stu-
dentinflytandet kan vara att
undervisning i Sverige är en
lågstatussyssla jämfört med
forskningen, till skillnad från
exempelvis USA.

I rapporten föreslås också en
rad åtgärder för att stärka stu-
dentinflytande. Några av för-
slagen är att undervisning ska
bli meriterande för lärarna, att
studenterna ska ha inflytande
över kursutbudet och att stu-
denternas rättssäkerhet stärks.
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Den långa vägen fram
till färdiga löner startar
med förberedelser på
central nivå hos Arbets-
givarverket och de olika
fackförbunden. Totalt
krävs ungefär ett års ar-
bete innan de centrala
avtalen är klara. Däref-
ter går universitetet vi-
dare och förhandlar lo-
kalt med SACO, TCO
och SEKO. Till sist sker
den slutgiltiga lönesätt-
ningen tillsammans med
enhetschefer och prefek-
ter. Löneprocessen här
på universitetet brukar
ta ungefär ett halvår.

Många undrar kanske var årets
löneförhöjning har tagit vägen.
Väntan beror på de många för-
handlingarna som måste ske från
central nivå och ända ut på uni-
versitetets institutioner och enhe-
ter. I år hindrades arbetet dessut-
om av sommaren. Men en del av
löneförhöjningen kommer i no-
vember.

De centrala avtalen har varit
klara sedan några månader. Nu
har de sista förhandlingarna om
hur mycket pengar som ska för-
delas i lönepotterna här vid uni-
versitetet avslutats för TCO och
SEKO. Så fort facken och perso-
nalchefen Jan Lundgren har
kommit överens går information
om innehållet ut till universitets
över hundra institutioner och
enheter. Där tar de slutgiltiga lö-
nerna sedan form.

– Vi har ju en långtgående de-
centraliserad lönebildning här
sedan några år. Varje prefekt
och enhetschef ansvarar för sina
anställdas löner. Universitetet
strävar efter en individuell löne-
sättning och då måste ansvaret
ligga hos de personer som sitter
inne med kunskaperna om de
anställda, säger Jan Lundgren.

Han räknar inte med att alla
turer i förhandlingarna är avkla-
rade förrän i början på nästa år.

– Istället har vi erbjudit facken
en lösning där vi betalar ut ett
generellt påslag för 1998 och
1999 nu i november. Hur stort
detta generella påslag blir är nu
klart för TCO och SEKO men
ännu inte för SACO, säger Jan
Lundgren.

SEKO- och TCO-medlemmar
liksom de som inte är fackligt
anslutna får en del av sin löne-

förhöjning utbetald i november.
Ett generellt påslag på två pro-
cent eller lägst 400 kronor för
heltidsarbetande betalas ut re-
troaktivt från 1 april. För
SACO:s medlemmar pågår ännu
förhandlingar. Alla professorer
får dock två procents påslag
oavsett facktillhörighet.

– Under början på nästa år
kan vi avsluta förhandlingarna
om de individuella påslagen, sä-
ger Jan Lundgren vidare.

Förhandlingsarbetet med årets
löner har hållit på längre än vad
många kanske tror. Starten ligger
långt före sista mars i år, då det
gamla avtalet upphörde att gälla.

Först måste Arbetsgivarverket
(AGV) och fackförbunden kom-
ma överens på central nivå. Jan
Lundgren var inblandad redan i
det förberedande arbetet på AGV
och satt i den delegation som be-
vakar intressena för alla universi-
tetet och högskolor. Delegatio-
nen började sitt arbete ett drygt
år innan avtalstiden löpte ut och
AGV:s bud lades sedan fram före
jul förra året.

De olika centrala fackförbuden
hade då arbetat på liknande sätt
och lade samtidigt fram sina yr-
kanden från förbundshåll. Däref-
ter började förhandlingarna om
hur de centrala avtalen skulle se ut
för varje förbund.

Treårigt avtal
I de centrala avtalen regleras
dels ett lägsta löneutrymme och
dels principerna för en fördel-
ning utifrån till exempel jäm-
ställdhetssynpunkt. Dessutom
fastställs tiden avtalen ska gälla.
I år blev de treåriga, men det
finns möjlighet att säga upp dem
efter två år.

– I och med de centrala avtalen
har grunderna för löneförhand-
lingarna lagts fast och vi här på
universitetet kan ta över, säger
Jan Lundgren.

Normalt tar de lokala för-
handlingarna ungefär ett halvår.
Alltså borde lönerna ha varit så
gott som klara nu.

– Men i år försenade bland an-
nat vissa oenigheter mellan AGV
och SACO processen. Det dröj-
de ända till maj innan alla cen-
trala avtal blev klara. Vi ansåg
då att det inte var någon idé att
dra igång förhandlingar före
sommaren, utan väntade istället
till i augusti med att ta kontakt
med facken, förklarar Jan Lund-
gren.

Penningpott räknas fram
När de lokala förhandlingarna
sedan startade räknades den
pengapott för löneökningar som
är tillgänglig för varje facklig or-
ganisation fram. Deras del av
kakan baseras på antalet med-
lemmar den sista mars, slut-
punkten för den gamla avtalspe-
rioden.

Störst bland facken vid uni-
versitetet är SACO, med unge-
fär hälften av de 3 500 anställ-
da. Därefter kommer TCO med
en knapp tredjedel. Dessutom
har SEKO ett hundratal anslut-
na och ytterligare några för-
bund har mindre antal medlem-
mar vid universitetet. En femte-
del av de anställda är inte fack-
ligt anslutna, men får ända sin
pott på samma sätt som övriga.

När nu de lokala förhandling-
arna blir klara går som sagt Jan
Lundgren ut med information om
vad avtalen innehåller och vilken
pott som finns för varje chef att

fördela individuellt ute på enheter
och institutioner.

– Cheferna och prefekterna har
alltså en central roll i lönesprid-
ning genom att de bedömer vilka
som ska få extra påslag.

När Jan Lundgren sedan får in
löneförslagen från cheferna
kommer han återigen att sätta
sig med facken för att gå igenom
vad varenda anställd får och
diskutera om de föreslagna indi-
viduella lönerna kan accepteras.
Facken bedömer hur kompeten-
sen avspeglar sig i lönerna med
hjälp av sina ombud ute på in-
stitutionerna och de enkäter
som tidigare har skickats ut till
medlemmarna.

– Det brukar till en början bli
flera hundra personer där facket
och prefekterna inte är överens
om lönesättningen och då får vi
förhandla några varv till, säger
Jan Lundgren.

För att inte påverka cheferna i
deras lönesättning lämnar han
inte ut information om vilket
fackförbund olika anställda är
anslutna till. Det borgar också
för att oansluten personal be-
handlas på samma sätt som an-
sluten. Däremot finns det ingen
som sedan argumenterar för den
individuella lön oansluten per-
sonal föreslås få.

När det gäller professorernas
löner bestäms de enligt ett chefs-
löneavtal. Här har dekanerna på
fakulteterna en nyckelroll, efter-
som de föreslår de individuella
lönerna för ”sina” professorer.
Sedan bestämmer rektor lönerna
utifrån deras rekommendationer
i samråd med facken.

Andreas Nilsson

Lång väg . . .
innan mödosam förhandling ger lön
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Med ökande efterfrågan på duk-
tiga lärare och forskare blir det
allt viktigare för universitetet att
kunna erbjuda konkurrenskrafti-
ga löner. För att uppnå det krävs
mer individuell lönesättning en-
ligt både personalchefen och fack-
en. Därmed läggs dock ett större
ansvar på prefekter och enhets-
chefer att bedöma sina anställ-
das kompetens.

Statistik visar att lönerna här på
universitetets ligger lågt för
många yrkesgrupper jämfört
med andra lärosäten.

– Framför allt gäller det lärar-
na, där vi ligger bland de sämsta i
landet. Därför vill vi ha en speci-
ell lärarsatsning i årets avtal, sä-
ger Mats Rubarth, SACO:s ord-
förande vid universitetet.

Han sysslar till vardags med
arbetslivsfrågor både som fors-
kare och studierektor på sociolo-
giska institutionen och är över-
ens med personalchefen Jan
Lundgren om att de låga lönerna
är ett problem. Konkurrensen
som har uppstått i och med eta-
bleringen av nya högskolor i om-
givningen ökar behovet av att
kunna hålla kvar duktiga lärare
även med ekonomiska argu-
ment. Att erbjuda en stimuleran-
de forskarmiljö är kanske inte

tillräckligt längre.
– Rektor ser naturligtvis allvar-

ligt på det låga löneläget och vi
ser över vad det går att göra åt
det, säger Jan Lundgren.

Han vet inte riktigt varför uni-
versitetets löner har släpat efter.
En brist Jan Lundgren ser i da-
gens system är man inte kan för-
dela några pengar centralt till
områden där till exempel mark-
nadstrycket är stort och det skul-
le behövas större lönehöjningar.

En orsak till de låga lönerna
kan enligt Jan Lundgren vara att
förhandlingarna här sköts min-
dre ute på institutionerna än på
andra lärosäten. Konsekvensen
kan bli att man hamnar närmare
de centrala avtalens lägre löne-
utrymmen och får mindre löne-
spridning.

Mer lokala förhandlingar
önskvärt

Mats Rubarth skulle också vilja
se att förhandlingarna sköttes än
mer lokalt.

– I arbetet med prefekterna
fungerar idag personalchefen som
mellanhand. Det vore många
gånger lättare att förhandla di-
rekt med prefekterna istället.

Båda parter vill alltså lägga
mer av förhandlingsarbetet ute
på cheferna för enheter och insti-

tutioner. Samtidigt innebär det
även problem.

– Alla prefekter är inte så akti-
va när de sätter lönerna, utan
fördelar de individuella påslagen
ganska schablonmässigt. En ef-
fekt av decentraliseringen är
även att de ofta saknar kunska-
per om till exempel arbetslag-
stiftning, vilket är olyckligt. Här
måste prefekterna få bättre stöd,
säger Mats Rubarth.

Individuella lönekriterier
viktiga

Jan Lundgren ser som en viktigt
del i den individuella lönesätt-
ningen att prefekterna presente-
rar kriterierna de går efter när de
sätter löner.

– De ska kunna säga “det här
tycker jag är viktigt”. Då blir de-
ras arbete lättare och de anställ-
da kan också bättre förstå vad
som styr de individuella lönepå-
slagen, säger han

Det är inte bara kraven på pre-
fekter och enhetschefer som
ökar. En effekt av den stora fri-
heten i de lokala förhandlingar-
na blir dessutom att det är än
viktigare för de fackliga ombu-
den att sätta sig in i avtalen.

– Så fort de är bestämda cen-
tralt måste vi lära upp oss på
dem och tolka vad de innebär på

vår arbetsplats, säger Mats Ru-
barth.

En viktig och komplex fråga
som kommer att segla upp gan-
ska snart under den här avtals-
perioden är den nya högskole-
förordningen. En nyhet är att
möjligheten att befordras till
professor ökar. Hur påverkar
det lönerna?

– Först ut att bli professorer
enligt de nya reglerna är antagli-
gen dagens biträdande professo-
rer, som på grund av sin erfaren-
het redan har ganska jämförbara
löner. Men de som kommer där-
efter blir svårare att lösa. För har
du bedömts ha professorskom-
petens, så ska du också ha lön ef-
ter det. Annars riskerar vi att få
A- och B-lag av professorer, sä-
ger Mats Rubarth.

Jan Lundgren påpekar dock
att utrymmet för löneökningar
är litet och att det inte går att
räkna med automatik när det
gäller högre löner för de nya
professorerna.

Den nya förordningen börjar
gälla vid årskiftet, så lagom till att
årets löneförhandlingar slutförs
kan alltså Jan Lundgren och Mats
Rubarth vänta sig nya utmaning-
ar vid förhandlingsbordet.

Andreas Nilsson
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Individuell och marknadsmässig
lön allt viktigare

Mats Rubarth, SACO:s ordförande vid universitetet och Jan Lundgren, personalchef vid förhandlingsbordet.



— 10 — SU-NYTT • NR 7 • OKTOBER 1998

Johan Björkman har i augusti
tillträtt den nyinrättade tjänsten
som informatör. Han ska leda,
samordna och förverkliga fakul-
tetens informationsprojekt med
prioritet på rekrytering av stu-
denter, kontakt med näringsliv
och media, samt forskningsinfor-
mation.

Inga mobiltelefoner
vid tentamen
Efter beslut av rektor har tenta-
mensreglerna reviderats samt
översatts till engelska. Revider-
ingen innebär bland annat att
mobiltelefoner aldrig kan vara
ett tillåtet hjälpmedel. Beställ-
ning av ytterligare exemplar av
de reviderade tentamensregler-
na kan göras från ArcoMedia,
reproenheten, Lena Kindgren,
ankn 3303, och kostar 1 kr/ex.
Vidare har juridiska enheten  re-
viderat Handbok i att handläg-
ga ärenden vid Stockholms uni-
versitet och skickat ut ett ex av

den nya upplagan till prefekter,
enhetschefer och dem med mot-
svarande ställning. Beställning
av ytterligare exemplar kan gö-
ras från Marianne Westman,
juridiska enheten till ett pris av
60 kr/ex.

Kopieringsavtalet
får inte kringgås
Som en följd av det kopiering-
savtal Stockholms universitet
har med BONUS (Bild Ord Not
Upphovsrättslig Samorganisa-
tion) gäller att det inte får före-
komma att avtalets regler om
tillåten kopiering kringgås ge-

nom att studenterna bereds till-
fälle att göra egna kopior, till ex-
empel om viss kurslitteratur inte
finns på bokhandeln när en kurs
ska starta. Om boken trots detta
ska användas bör läraren i stäl-
let inhämta tillstånd att mot er-
sättning kopiera boken eller de-
lar av den. Sådant tillstånd bör
enligt avtalet ges om förlagen
har fått uppgift om kurslittera-
turen i god tid.

Enligt kopieringsavtalet får
lärare, för att komplettera den
förlagsutgivna kurslitteraturen,
för sina studenter kopiera högst
15 procent av antalet sidor ur en
bok, dock högst 15 sidor. BO-

Nyheter från juridiska enheten

Matnat satsar på information

NUS kommer på regelbundna
besök till universitet och följer
upp tillämpningen. Juridiska en-
heten medverkar vid besöken
och enligt vår uppfattning är ef-
terlevnaden av avtalet god.

Ny praktikant
Jur kand Cecilia Brunnström
praktiserar på juridiska enheten
under perioden 980907–990107.
Cecilia examinerades våren 1998
från Uppsala universitet. Prakti-
ken innebär introduktion till ar-
betslivet och hon kommer att ar-
beta med frågor som enheten an-
svarar för. Cecilia Brunnström
finns för närvarande på rum
C538 med anknytning 7026.

Göran Wirdeus
Juridiska enheten

Johan Björkman är naturvetare
och fil mag från universitetet
(biologi, kemi, geovetenskap
och fysik) med ett förflutet som
lärare och inom förlagsbran-
schen. Efter examen från IHR
1989, har han arbetat med in-
formation och marknadsföring
– dels på reklambyrå som copy-

writer och projektledare, dels på
Världsnaturfonden WWF samt i
eget företag.

Kontakt: Johan Björkman, Bloms hus,
tel. 16 3592, fax 16 35 71,
e-post Johan.Bjorkman@natkan.su.se

Ny medarbetare på matematisk-naturvetenskapliga fakultetskansliet
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Kungaparet vär där!

Beställ årets
promotionsskrift

Årets installerade professorer
och hedersdoktorer presente-
ras i skriften Promotions-
och installationshögtidlighet
1998. Där redovisas även de
pedagogiska pristagarna och
avhandlingarna 97/98. Skrif-
ten har skickats till institutio-
nerna/motsvarande.

Fler kan beställas från Ag-
neta Paulsson, informations-
enheten, ankn 2256 eller
agneta.paulsson@info.su.se

I boken om Frescati berättar
flera experter och ett antal av
de inblandade aktörerna liv-
fullt och initierat om den mö-
dosamma process som ut-
märkte utbyggnaden av Stock-
holms universitet från enskild
högskola till huvudstadsuni-
versitet.

Carl Nyrén, Ralph Erskine
och Henning Larsen, några av
efterkrigstidens främsta arki-
tekter, avslöjar i nygjorda in-
tervjuer hur man gick till väga
för att tillsammans med arki-

tekten David Helldén skapa
Sveriges i särklass vackraste
campusområde.

␣ ␣ Frescati. Huvudstadsuni-
versitet och arkitekturpark ges
ut av Stockholms universitet i
samband med universitetets
120-årsjubileum 1998. Hu-
vudredaktör är professor Tho-
mas Hall, lärare och forskare i
arkitekturhistoria vid konstve-
tenskapliga institutionen.

␣ ␣ Ett par hundra fotografier,
de flesta i färg, illustrerar
framställningen. Boken är in-

bunden och har ca 200 sidor.
Thomas Hall är även  huvud-
redaktör för böckerna Svens-
ka hus, Den svenska staden
och Huvudstad i omvandling.
De två första böckerna gavs ut
i samband med TV-serierna
Svenska hus och Drömmen
om staden, vilka producerades
av Katarina Dunér.

Boken finns att köpa hos Arco-
Media, hus B, plan 2, Södra hu-
set i Frescati och i Informations-
disken utanför universitetsbib-

Ny bok om Frescati:

Frescati. Huvudstadsuniversitet och arkitekturpark

Så har då de 14 nya profes-
sorerna installerats, de 14
nya biträdande professorerna
presenterats, de pedagogiska
prisen utdelats samt de fyra
jubeldoktorerna, de 14 heders-
doktorerna och de 125 nya dok-
torerna promoverats.

Installationsföreläsningen hölls
av professor Ove Bring, interna-
tionell rätt, som talade om
Westfaliska freden – som i år firar
350-årsjubileum – och folkrätten.

Årets promotions- och installa-
tionshögtidlighet i Blå hallen i
Stadshuset ägde rum under sed-
vanlig pompa och ståt med musik
och sång under närvaro av kunga-
paret. Högtiden var en del i uni-
versitetets 120-årsjubileum varför
även några duetter ur Bizets Car-
men, vilken hade Sverigepremiär
just 1878, framfördes av elever
från Operahögskolan.

Efter ceremonin åt och drack de
750 gästerna i Gyllene salen och
dansade i Blå hallen och roade
sig med kungaparet... ja just det,
kungligt!

Agneta Paulsson

Povel Ramel kan nu titulera sig filosofie hedersdoktor. Här får
han sin lagerkrans som tecken på sin värdighet av humanist-
iska fakultetens promotor professor Gunilla Lindberg-Wada.

Lagom till årets
högtid kom boken
”Frescati. Huvud-
stadsuniversitet och
arkitekturpark”.
Det första
exemplaret fick
kungen av rektor
Gustaf Lindencrona
(se artikel nedan).

lioteket i Södra huset.
Universitetets personal och

studenter kan köpa och bestäl-
la boken till ett kraftigt ra-
batterat förhandspris, 275:-
För externa beställare tillkom-
mer kostnad för distribution
(50:-), porto och moms. I bok-
handeln kommer boken att
kosta det dubbla.

Information:Jeanette Andén,
ArcoMedia, tel. 16 49 23, e-post:
jeanette.anden@arcomedia.su.se
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Biblioteket har nu över 1 400
elektroniska tidskrifter i fulltext
via internet. Universitetet har an-
slutit sig till de avtal som BIBSAM,
Kungliga bibliotekets avdelning
för nationell samordning och ut-
veckling, har tecknat med tre le-
verantörer av elektroniska tid-
skrifter.

De nya resurserna är:
IDEAL Academic Press som
innehåller drygt 170 tidskrifter
utgivna av Academic Press.
Tonvikten ligger på naturveten-
skap och medicin, men det finns
även samhällsvetenskapliga och
humanistiska tidskrifter. Kost-
naderna för Academic Press
IDEAL baserar sig på de befint-
liga pappersprenumerationerna
för hela  universitetet. Om bibli-
oteket eller någon institution
vid universitetet behåller den
tryckta prenumerationen är pre-
numerationspriset för 1999 en-
dast  25 procent av listpriset.
Det är alltså viktigt att institu-
tioner som har egna prenumera-
tioner på Academic Press-tid-

skrifter bevakar att även de får
detta lägre pris på sina tryckta
prenumerationer från AP 1999.

EbscoHost Academic Search
som innehåller referenser till
drygt 3 200 tidskrifter, av dessa
är knappt 1 100 i fulltext.
Tyngdpunkten är på tidskrifter
inom samhällsvetenskap, eko-
nomi och humaniora men även
naturvetenskap finns represen-
terad.

Muse innehåller artiklar ur 45
tidskrifter utgivna av förlaget
Johns Hopkins University Press.
Tidskrifterna täcker ämnesom-
råden som litteraturteori, filoso-
fi, historia, religion, kultur,
film, teater, klassiska språk, pe-
dagogik och politik.

De elektroniska tidskrifterna är
tillgängliga från alla datorer
som är anslutna till universite-
tets nät. Dessutom kan man nå
dem om man har anslutit sig till
internet via de avtal som Tele-
nordia har slutit med Sunet för

studenter och anställda vid uni-
versitet och högskolor (se mer
om det från Sunets hemsida
www.sunet.se).  Inga användar-
namn eller lösenord krävs för de
tidskrifter som ingår i Bibsam-
avtalet. Förutom de ovan nämn-
da kan biblioteket erbjuda ytter-
ligare något hundratal tidskrif-
ter i elektronisk form. För en del
av dessa krävs lösenord. Hur
man får lösenord framgår av en
alfabetisk titellista på bibliote-
kets hemsida.

BIBSAM subventionerar avta-
len med IDEAL, Ebsco Host och
Muse med mellan 65-75 pro-
cent. Avsikten med denna sub-
vention är att biblioteken ska få
ekonomiskt utrymme att testa
elektroniska tidskrifter i stor
skala utan att behöva säga upp
mängder av tryckta tidskrifter
på en gång. För att biblioteket
ska kunna säga upp prenumera-
tioner på tryckta tidskrifter mås-
te det finnas garantier att tid-
skrifterna arkiveras och att bib-
lioteket får tillgång till de år-
gångar avtalet omfattar. BIB-

Över 1 400 tidskrifter tillgängliga via Internet
SAM-avtalet garanterar detta.
Ett mindre antal tidskrifter kom-
mer att sägas upp redan under
första året, 1999, men år 2000
kommer sannolikt antalet tryck-
ta tidskrifter minskas väsentligt
till förmån för elektroniska ut-
gåvor.

Onlinetidskrifterna är ordna-
de i en alfabetisk titellista. En
ämnesordnad lista är under
uppbyggnad. Dessutom kan
man använda de olika leveran-
törernas databaser som en ytter-
ligare möjlighet att söka littera-
tur online. Som ännu ett kom-
plement till bibliotekets databa-
ser kan man också använda in-
gången Förlagsförteckningar på
hemsidan. Där kan man söka i
ett visst förlags tidskrifter och få
referenser till tidskriftsartiklar,
ibland kompletterade med abst-
racts.

Birgit Parding

Gå till http://www.sub.su.se/etskr/
etskr.htm. Har ni frågor och syn-
punkter hör av er till Birgit Parding,
tel. 162708.

Inom ramen för Kunskapsnavet,
universitetsbibliotekets nya orga-
nisation, kommer SUB att i större
utsträckning än tidigare använ-
da Internet för att förmedla tjäns-
ter och information.

Under sommaren och hösten har
ett antal nya tjänster gjorts till-
gängliga från bibliotekets hemsi-
da, http://www.sub.su.se:
Biblioteksguiden erbjuder en

snabb och enkel orientering i
universitetsbiblioteket. Guiden
består av tre delar:

Rundvandring på biblioteket
för att hitta rätt i dess lokaler.
Kartor och bilder åtföljer presen-
tationerna av de mest centrala
funktionerna.

Sökguiden – en kort allmän
handledning till hur man finner
litteratur inom sitt ämne.

Frågor & Svar (FAQ) där några

av de vanligaste frågorna om bib-
lioteket finns listade med svar.

Fråga bibliotekarien är en
elektronisk referenstjänst där
man kan ställa frågor till SUB:s
informationsdisk direkt på In-
ternet. I möjligaste mån ges sam-
ma hjälp som vid disken. Genom
att klicka på Frågor om lån kan
man kontakta lånedisken för att
till exempel låna om sina böcker.

I anslutning till detta ger biblio-

teket dessutom följande Internet-
relaterade kurser:

Varje torsdag kl. 15.00-16.30
ges en introduktion i Internet för
nybörjare till en kostnad av 50 kr.

Varje fredag kl. 10.00-11.30
hålls gratis öppet hus för forskare
där man kan få hjälp att söka i
bibliotekets kataloger, Libris och
allmänna databaser. Lokal för
dessa aktiviteter är Heckscher-
rummet på plan 4 i biblioteket.

Universitetsbiblioteket utvecklar hemsidan

Den moderna matematiken växer fram
Gamla böcker att räkna med

Under november visas ett trettio-
tal böcker i original i Kungliga
Vetenskapsakademiens lokaler.
Genom böckerna speglas mate-
matikens historia och idéer. Ar-
rangör är matematiska institutio-
nen vid universitetet.

Euklides’ Elementa har använts
som lärobok i geometri i mer än
två tusen år – långt in på 1900-
talet. Den är näst Bibeln den
mest spridda skriften i väster-
landet. Alla nutidens effektiva
matematiska verktyg för allt
från månresor till prissättning
av bananer har sina rötter i den
grekiska matematiken. När
boktryckarkonsten utvecklades
vid mitten av 1400-talet var Ele-

menta en av de första tryckta
böckerna. På svenska kom den
på 1700-talet. Detta verk, lik-
som Newtons Principia samt
böcker av Arkimedes, Ptole-
maios, Diofantos, Kepler, Euler,
Fermat och många fler fram till
våra dagars Andrew Wiles, ger
glimtar av hur matematiken har
utvecklats som en användbar
vetenskap och skön konst.
Dessa sällsynta originaluppla-
gor av revolutionerande verk är
okända och svåråtkomliga, dol-
da som de är i forskningsbiblio-
tek och boksamlingar, men nu
visas de alltså upp. Utställning-
en riktar sig såväl till en vetgirig
allmänhet, till bokälskare, till
högstadie- och gymnasieelever

och lärare och studenter – inte
minst – till alla med gammal obe-
svarad kärlek till matematiken.  I
fem datorer kan besökarna också
leka Gud och skapa enkla solsys-
tem kompletta med komet och
måne eller undersöka hur ljus-
strålars geometri ser ut i närheten
av en stjärna.  Utställningen öpp-
nar lördagen den 31 oktober
klockan 12.00 och pågår till och
med söndagen 29 november. Öp-
pet alla dagar utom måndagar.
Vardagar 10.00–16.00, lördagar
och söndagar 12.00–16.00. Plats:
Kungliga Vetenskapsakademien.

  Barbro Fernström

För mer information:
www.matematik.su.se
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Välkommen att i slutet av novem-
ber titta in på Insidan, en ingång
på webben för oss som arbetar
vid universitet. Här kommer du
att hitta ett elektroniskt nyhets-
blad, ett kalendarium, en anslags-
tavla samt ett annonstorg. Insi-
dan kommer därmed att ersätta
SU-Nytt Extra samt eftertexterna
i SU-Nytt från och med vecka 48.

Räkna med Insidan –
intern information på webben

Att SU-Nytt Extra fyller en vik-
tig funktion och har ett högt läs-
värde trots sin anspråkslösa
form, vet vi. Icke desto mindre
kan vi konstatera att tekniken
nu kommit ifatt Extran och att
IT faktiskt ger betydligt högre
servicegrad för den sortens in-
formation som Extran innehål-
ler.

Tanken är att Insidan på sikt
ska bli en plats där vi ska kunna
hämta och lämna information
av såväl ”nyhetskaraktär” som
sakinformation. Vad sägs om till
exempel ett elektroniskt blan-
kettarkiv eller regelbundna sam-
mandrag av pressklipp där uni-
versitetet figurerar?

Akademiska Hus i Stockholm AB
har för andra året i rad genom-
fört en akademisk rodd på
Brunnsviken.

I årets tävling i kategorin Lä-
rare, administrativ och övrig
personal nådde inte universitets
lag hela vägen fram. Universite-
tets personal deltog med ett lag
från juridiska institutionen och
ett lag från Tekniska byrån.
Tekniska byråns lag lyckades
inte kvalificera sig vidare till en
semifinal medan juristerna lycka-
des nå en semifinal. Där blev det
dock stopp.

Akademiska Rodden har som
mål att skapa en trevlig dag för
studenter, lärare och övrig per-
sonal på högskoleenheterna.
Mot bakgrund av 1997 och
1998 års goda resultat ser det ut
att bli ett årligt återkommande
evenemang.

Huvudaktiviteten är en rodd-
tävling mellan de olika högsko-

Akademiska rodden

Universitetet nådde inte ända fram

Och så en anings aning av lyst
också ... hoppas i alla fall

Anette Norberg-Tägt

Har du frågor, synpunkter och idéer
om Insidan är du välkommen att
höra av dig till undertecknad på tel.
16 2255, e-post anette.norberg-
tagt@info.su.se.

Den 12 september gick Sveriges
populäraste stafettävling av sta-
peln i Stora Skugganområdet.
Arrangörer för tävlingen var
Hässelby SK och Spårvägens FK.
I år var det trettonde gången täv-
lingen arrangerades och såväl
elit som motionärer var repre-
senterade. 1 383 lag fullföljde
tävlingen.

Förutom de 7–8 000 deltagar-
na var också publiktillström-
ningen imponerande i det vackra
höstvädret.

I stafetten tävlar femmannalag
i tre olika klasser, herr, dam eller
mixed. Varje löpare springer 4,8
kilometer. Från universitetet del-

lorna och genomförs i två delar,
en för studenter och en för lära-
re, administrativ och övrig per-
sonal samt Akademiska Hus
personal.

Samtliga lag tävlar i en båttyp
som kallas inriggad fyra. Den
består av fyra roddare och en
styrman.

Varje högskola får anmäla
fyra lag, två studentlag och två
lag ifrån lärare, administrativ
och övrig personal. Och lagen
erbjuds professionell träning av
våra OS-roddare i Atlanta.

Tävlingsarrangemanget inra-
mas av underhållning och andra
aktiviteter och avslutas med en
bankett för samtliga deltagare
på Lantis.

Årets vinnare i båda katego-
rierna blev Idrottshögskolan.

Peter Lundgren
Tekniska byråns kansli

Bellmanstafetten 1998
tog fyra lag, samtliga i mixed-
klassen.

Bäst blev SU Chefer som kom
på 383:e plats av 997 med en tid
av 1.59.00. I laget gjorde fram-
förallt Göran Wirdéus en impo-
nerande insats med tiden 17.25.
På 609:e plats återfanns Juridi-
cum 1 med tiden 2.05.45. Stock-
holms Universitets Bibliotek pla-
cerades sig på 714:e plats med ti-
den 2.09.19. Inger Löfroth ham-
nade på 896:e plats med tiden
2.18.45. Vann klassen gjorde
Spårvägens FK med tiden 1.18.59.

Bengt Johansson
Juridiska fakultetskansliet
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KONFERENSER M. M.

Pacific Asia
Research Seminar

Centrum för Stillahavsasienstudier
(CPAS) anordnar under läsåret
1998–99 ett regelbundet återkom-
mande seminarium, Pacific Asia
Research Seminar.  Syftet med se-
minariet är att ge forskare och fors-
karstuderande från skilda discipli-
ner möjlighet att ventilera sin på-
gående forskning i den mån den
resulterat i konferenspapers, rap-
porter, avhandlingskapitel, m.m.
Seminariet inriktas på forskning
om den moderna samhällsutveck-
lingen i regionen och skall ses som
ett komplement till de seminarier
som redan finns vid olika institu-
tioner.
Tid:  Under hösten kommer semina-
rier att hållas den andra måndagen i
varje månad klockan 10.00–11.30.
Nästa gång, måndagen den 12 okto-
ber, kommer Masako Ikegami-
Andersson, som doktorerar i freds-
och konfliktforskning vid Uppsala
universitet, att presentera ett paper
med titeln Internationalization of
Military R&D: The Case of US-
Japan Collaboration for Military
Technology.
Plats: CPAS seminarierum, Kräft-
riket.
Information: Bert Edström,

Centrum för Stillahavsasienstudier,
e-post bert.edstrom@orient.su.se.
Välkomna!

Torsdagsföreläsningar
på Naturhistoriska Riksmuseet

Från savann till stad
15/10 Från stam till stad

Släktskap, vänskap, status
och sex är begrepp som kan
beskriva samspelet mellan
människor. Likheter med en
apflock är större än man
tror.
Nils Uddenberg, docent och
projektledare vid Institutet
för framtidsstudier.

29/10 Naturens nollåttor
Visste du att Stockholm är en
av landets artrikaste platser?
Om bland annat korvmåsen,
TV-kackerlackan …
Fredrik Sjöberg, författare
och biolog.

12/11 Liv, kärlek och död i staden
Stadsbor föder färre barn,
skiljer sig oftare och dör tidi-
gare än landsortsbor. Ändå
lockar staden till inflyttning.
Varför?
Birgitta Tullberg, docent vid
zoologiska inst., Stockholms
universitet.

Tid: klockan 18.00.
Plats: Naturhistoriska Riksmuseet.
Avgift: 55 kr, studerande 30 kr.

Anmälan: Biljetter beställs via
tel. 666 40 30 (nummerändring
under hösten till 519 540 30).
Begränsat antal deltagare.
Information: www.nrm.se/psv/,
tel. 666 40 27 (nummerändring
under hösten 519 540 27).

Öppet hus för doktorander
och forskare

Stockholms universitetsbibliotek
informerar

Under höstterminen kommer biblio-
teket att ha ”öppet hus” för dokto-
rander och forskare varje fredag
mellan kl.10–11. Det erbjuds då
handledning i att använda biblio-
tekets katalog, LIBRIS och allmänna
databaser.
Ingen föranmälan behövs.
Plats: Heckscherrummet på plan 4
(entréplanet) i biblioteket.
Ytterligare information:
Viveka Vessberg, tel. 16 2770,
e-post v-vessbe@sub.su.se

Fysikcentrum
Öppna föreläsningar

Fysikcentrum anordna följande
öppna föreläsningar i höst.
20/10 Astronomi

Prof Hans Olofsson, SU
18/11 Laserfysik och kvantoptik

Prof Stig Stenholm, KTH
2/12 Vad är antimateria?

Med doc Tom Francke, KTH

Tid: kl 18.00–19.30.
Plats: sal E1, Lindstedtsv 3 (KTH
Campus).
Avgift: Föreläsningarna är kost-
nadsfria.
Information:
www.fysikcentrum.kth.se,
Christer Lindblad, tel. 790␣ 71␣ 82,
e-post christer@admin.kth.se.

DISPUTATIONER

23/10–5/11
Pedagogik

Lena Wilhelmson / Lärande dialog.
Samtalsmönster, perspektivföränd-
ring och lärande i gruppsamtal.
Opponent: Professor Henning Johans-
son, Luleå tekniska universitet.
Tid: Fredagen 23/10, kl 10.00.
Plats: G-salen, Arrheniuslabora-
torierna, Frescati.

Zoologi,
särskilt funktionell morfologi
Min-Yung Kim / Neuropeptides
Related to Tachykinins and Leuco-
kinins in the Developing Nervous
System of Insects.
Opponent: Professor Karoly Elekes,
Hungarian Academy of Sciences,
Tihany, Ungern.
Tid: Tisdagen 27/10, kl 10.00.
Plats: Sal 3Ö, Arrheniuslabora-
torierna, Frescati.

Uppsatsvinnare
i konkurrens
Conny Olovsson, student vid na-
tionalekonomiska institutionen,
vann första pris i Konkurrensver-
kets uppsatstävling som avgjordes
nyligen. Hans vinnande uppsats
var en analys av konkurrensen på
den svenska telemarknaden.  I ju-
ryns motivering heter det att upp-
satsen är ”en förtjänstfull teore-
tisk analys av telemarknadens
struktur och funktionssätt som
belyser en från regleringssyn-
punkt viktig fråga.” Prissumman
är på 10␣ 000 kronor.

Claudio Magris
besökte universitetet
Den italienske författaren Clau-
dio Magris var inbjuden till
Stockholm med anledning av
kulturhuvudstadsåret och fram-
trädde på Kulturhuset. Det enda
besöket han därutöver gick med
på var på universitetet och den
italienska institutionen.

Uppdragsutbildning
utreds
Högskoleverket ska utreda konse-
kvenserna och tillämpningen av
förordningen om uppdragsutbild-
ningen vid universitet och hög-

skolor. Man ska speciellt upp-
märksamma eventuella negativa
konsekvenser av uppdragsutbild-
ningen för den ordinarie undervis-
ningen. Förordningen trädde i
kraft den 1 januari 1998 och den
utredning som Högskoleverket
genomför ska redovisas till reger-
ingen senast den 1 juli 1999.

Om eftertexterna
och SU-Nytt Extra
Det blev ett fel i förra numret av
SU-Nytt Extra. Det fick den fel-
aktiga nummerbeteckningen 6E/98
i stället för 8E/98.

SU-Nytt Extra läggs ner efter
nästa nummer (9E/98) som ges
ut i början av november. Samti-
digt försvinner ur SU-Nytt an-
nonserna du brukat finna här på
sidorna 14 och 15.

Denna typ av information kom-
mer att ligga på en ny hemsida
med namnet  Insidan. Se artikel på
sidan 12.

Ringer du utomlands?
Du som har en världsöppen tele-
fon i universitetets växel ska inte
längre vänta på kopplingstonen
efter det att du har slagit lands-
nummret. Denna kopplingston
har upphört. Hela utlandsnum-
ret slås i en följd.



— 15 —SU-NYTT • NR 7 • OKTOBER 1998

Biokemi
Ronggui Li / Transcriptional regu-
lation of some nuclear-encoded
mitochondrial genes.
Opponent: Professor Francecs
Villarroya, Universitetet i Barcelona.
Tid: Fredagen 30/10, kl 10.00.
Plats: Magnélisalen, KÖL, Frescati.

Geografi med natur-
vetenskaplig inriktning

Mats Eriksson / Landscape and Soil
Erosion History in Central Tanzania.
A Study Based on Lacustrine,
Colluvial and Alluvial Deposits.
Opponent: Professor Michael Thomas,
University of Stirling, England.
Tid: Fredagen 30/10, kl 10.00.
Plats: Nordenskiöldsalen, Geoveten-
skapens hus, Frescati.

Internationell pedagogik
Liu Bing / The State, Ethnic Identity
and Education. A Study of Primary
Schooling for Minorities in Xinjiang
and Inner Mongolia in China.
Opponent: Professor Jürgen Henze,
Humboldt Universität, Berlin.
Tid: Torsdagen 5/11, kl 10.00.
Plats: De Geersalen, Geovetenskap-
ens hus, Frescati.

Sociologi
Rickard Sandell / Social movements
and social networks.
Opponent: Professor Peter Mars-
den, Harvard University.
Tid: Torsdagen 5/11, kl 10.00.
Plats: Reinholdsalen, Juristernas
hus, Frescativägen 18, Frescati.

ANSLAG OCH STIPENDIER

Anslås på universitetets anslagstavlor
i Bloms hus och i biblioteksfoajén.

Se även www.su.se/studbyran/
stipendier.html.

Info: Bengt Fagerberg, tel 16 2019,
e-post bengt.fagerberg@sb.su.se
eller Jerker Dahne, tel 16 2782,

e-post jerker.dahne@sb.su.se.

Naturvetenskapliga
forskningsrådet (NFR)

Stipendiatplatser vid CERN, Euro-
pean Laboratory for Particle Phy-
sics, Geneve:
1. Fellowships inom Particle

Physics, ansökan till NFR
senast 981028.

2. Fellowships inom Applied
Science and Engineering, ansö-
kan till CERN senast 981112.

Förutsättningar: Ansökan på sär-
skild blankett som kan rekvireras
från NFR.
Adress: NFR, Box 7142,
103 87 Stockholm; tel 08-454 42 46,
e-post Mona.Berggren@nfr.se.

PREEMs Miljöstiftelse
Stöd till forskning med inriktning på
miljö- och hälsoförhållanden inom
petroleumbranschen med tyngd-
punkt på raffinaderiverksamheten.
Förutsättningar: Ansökan på sär-

skild blankett.
Adress: PREEMs Miljöstiftelse,
115 90 Stockholm; tel 08-661 8749,
e-post margaretha.eriksson@preem.se.
Senast 981030.

Stiftelsen
Lantbruksforskning

Stöd till forskning inom området
industripotatis.
Förutsättningar: Ansökan på sär-
skild blankett.
Adress: Stiftelsen Lantbruksforskning,
Klara Östra Kyrkogata 12,
105 33 Stockholm;
tel 08-787 5385, 787 5411 eller
787 5263.
Senast 981102.

Stiftelsen Vägverkets
Jubileumsfond

Forskningsstipendier inom väg-
trafikens område.
Belopp: Totalt 100 000 kr.
Adress: Vägverket, FoU-avdelningen,
781 87 Borlänge;
tel 0243-756 88, fax 0243-758 52,
e-post hans.ingvarsson@vv.se,
hemsida www.vv.se.
Senast 981113.

Söderhamn Energi
Stipendier för utbildning, studie-
resor, forskning och utveckling
inom energiområdet.
Belopp: 25 000 kr.
Adress: Söderhamn Energi,
Stabbläggargatan 11,
826 37 Söderhamn; tel 0270-754 30
eller 070-590 91 50.
Senast 981115.

Nordisk
Forskerutdanningsakademi

(NorFA)
För forskarutbildningsaktiviteter
avseende forskare och forskarstu-
derande utlyses medel till:
Nordiskt deltagande i nationella
forskarkurser, Mobilitetsstipendier,
Workshops, Planeringsmöten samt
Andra forskarutbildningsaktiviteter.
Medel till aktiviteter i nordvästra
Ryssland kan sökas fortlöpande.
Förutsättningar: Ansökan på sär-
skild blankett som kan beställas
på hemsidan.
Adress: NorFA, Nedre Vollgate 8,
N-0158 Oslo;
tel +47 22 82 86 20,
fax +47 22 82 86 21,
e-post norfa@norfa.no,
hemsida www.norfa.no.
Senast 981201.

LEDIGA TJÄNSTER

Kopia av utlysningen kan fås av
handläggare vid personalbyrån/

fakultetskansliet. Ansökan lämnas
till registrator Lilian Stridh,

rum 114, Bloms hus.

Lärare
Sökande till tjänst som professor,
universitetslektor eller universitets-

adjunkt rekommenderas att rekvi-
rera anvisningar för redovisning av
pedagogiska meriter från resp.
handläggare.

Universitetslektor i biokemi.
Ref.nr: 612–2314/98.
Ansökan senast: 13/11.
Handläggare: Ann-Charlotte
Östblom, 16 2086, e-post
AC.Ostblom@natkan.su.se.
Info: Stefan Nordlund, 16 2932,
e-post stefan@biokemi.su.se.

Universitetsadjunkt (studierektor)
vid Tolk- och översättarinstitutet
(TÖI), (vikariat, i första hand t.o.m.
juni 1999).
Ref.nr: 615–2306/98.
Ansökan senast: 23/10.
Handläggare: Kenneth Hjalmarsson,
16 2130, fax 16 2569,
Kenneth.Hjalmarsson@adm.su.se.
Info: Gunnar Lemhagen, 16 2109
eller Birgitta Romppanen, 16 3241.

Forskarassistent i Östersjöns sen-
kvartära maringeologi, vid Stock-
holms Marina Forskningscentrum
(SMF).
Ref.nr: 614–2315/98.
Ansökan senast: 18/12.
Handläggare: Ann-Charlotte
Östblom, 16 2086,
e-post AC.Ostblom@natkan.su.se.
Info: Björn Ganning, 16 4030,
e-post bjorn@smf.su.se.

Forskarassistent i littoral ekologi i
Östersjön, vid Stockholms Marina
Forskningscentrum (SMF).
Ref.nr: 614–2316/98.
Ansökan senast: 18/12.
Handläggare: Ann-Charlotte
Östblom, 16 2086,
e-post AC.Ostblom@natkan.su.se.
Info: Björn Ganning, 16 4030,
e-post bjorn@smf.su.se.

Doktorander
Under förutsättning av att erforder-
liga medel erhålles
Tre doktorander i kulturgeografi.
Ref.nr: 617–2292/98.
Ansökan senast: 2/11.
Handläggare: Ann-Charlotte
Wistedt, 16 4828, fax 16 49 69,
e-post Ann_Charlotte.Wistedt@
humangeo.su.se.
Info: Bo Lenntorp, 16 4867 eller
Mats Widgren, 16 4852.

Ett antal doktorander i matematik.
Ref.nr: 617–2272/98.
Ansökan senast: 2/11.
Handläggare: Jan Johansson,
16 4523.
Info: Torbjörn Tambour, 16 4516.

Tekn/adm personal
Föreståndare till studentexpeditionen
vid juridiska institutionen.
Ref.nr: 618–2300/98.
Ansökan senast: 19/11.
Handläggare: Anita Brunnström,
16 2060, e-post

anita.brunnstrom@pb.su.se.
Info: Mona Åstrand, 16 3750.

ANDRA UNIVERSITET
Umeå universitet

Forskningsassistent vid enheten för
pedagogiska mätningar (EPM),
projektet Nationella prov. (Förord-
nande till 99-12-31 med möjlighet
till förlängning).
D.nr: 3125–1744–98.
Ansökan senast: 29/10.
Upplysningar: Märta Granberg,
090-786 56 26, e-post
marta.granberg@edmeas.umu.se.

Uppsala universitet
Professorer, universitetslektorer,
forskarassistenter och en datachef
till teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten och Uppsala tekniska
högskola.
Upplysningar: Se www.uu.se.
Kungörelser med anvisningar om
ansökningsförfarande och ansök-
ningstider kan rekvireras från tek-
nisk-naturvetenskapliga fakultetens
kansli, 018-471 18 71,
fax 018-471 19 99, e-post
Gudrun.Lundmark@uadm.uu.se.

UTLANDSTJÄNSTER
Registrator Lilian Stridh får konti-
nuerligt information om utlands-
tjänster. Kontakta henne för upp-
gifter (tel 16 3320).

BOSTÄDER

Uthyres
Trevligt möblerad tvårumslägenhet
i Roslags Näsby/Täby, ca. 70 m2,
balkong i söder, utmärkta kommu-
nikationer till universitetet, ca. 25
minuter, ickerökare. Från 1/3 1999,
gärna längre tid, hyra 2.900 kr/mån.
Kontakta: Robert Bannert,
070-654 13 97,
e-post bannert@ling.umu.se.

Önskas hyra
Omöblerad 1:a eller 2:a önskas
hyra i andra hand, helst i innerstan
eller närförort.
Kontakta: Ristin Thomasson, stats-
vetenskapliga institutionen,
16 2558, e-post ristin.thomasson@
statsvet.su.se.

Cancerforskarpar önskar hyra
2-3:a i centrala eller södra Stock-
holm fr.o.m. dec. 98/jan. 99.
Kontakta: Tel. +358-2-2154805
dag, +358-407384828 kväll,
e-post fcurieux@abo.fi.

Bytes
Finnes: BR, 4:a, 97 m2, 4tr, Ekhagen/
Lappkärrsberget,månavg 2.804 kr/
mån,stor balkong, barnvänlig,
garage kan hyras 300 kr/mån.
Önskas: HR, 2–3:a, ljus, Vasastan,
Östermalm eller Kungsholmen.
Ring: Tel. 15 66 73 (kvällstid).
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Sikander Khan, prefekt vid före-
tagsekonomiska institutionen, kal-
lar sig världsmedborgare. Född i
Pakistan av en tibetansk mamma
och en indisk nepalesisk pappa,
och med släktingar spridda över
världen är det inte lätt att känna
sig rotad i något särskilt land. Att
han växte upp i Pakistan var mer
eller mindre en slump.

När britterna 1947 delade In-
dien så att Pakistan bildades,
hamnade människor på den sida
de just då befann sig. I och med
delningen utbröt massakrer mot
olika folkgrupper och människor
flydde åt olika håll.

– Det här drabbade alla sam-
hällsklasser. De som hade pengar
försökte fly från området. Min
släkt splittrades och hamnade
bland annat i Turkiet, USA, Af-
ghanistan och England, medan
den egna familjen stannade kvar i
Pakistan.

För Sikander Khans del inne-
bar det att han efter gymnasiet
fick möjlighet att resa runt och
studera i alla dessa länder samti-
digt som han hälsade på släkten
och lärde sig flera språk.

 Så småningom hade han tagit
en civilekonomexamen och sat-
sade på att doktorera på interna-
tionella affärsstrategier.

Sverige självklart val
– Jag intresserade mig tidigt för
utlandsinvesteringar. Det här
var 1971 och Sverige låg i topp
när det gällde investeringar ut-
omlands. Så det var självklart att
det var hit jag
skulle.

 Till företags-
ekonomiska in-
stitutionen kom
han alltså 1971
där han avlade
sin doktorsexa-
men och anställ-
des som univer-
s i t e t s l e k t o r .
Men vistelsen i
Sverige blev
kortvarig. Med
sin inriktning på
globala frågor
fick han sex år
senare istället
hela Asien, Afri-
ka och Mellan-
östern som sin
arbetsplats.

– Jag arbetade
inom FN som

ekonomisk rådgivare åt olika re-
geringar. Det innebar att jag flyt-
tade runt i närmare 100 länder,
berättar Sikander Khan och me-

nar att allt flyt-
tande nog gjort
att han förlorat
lite av nationell
tillhörighet.

 Sedan hösten
1994 är han till-
baka på företags-
ekonomiska insti-
tutionen där han
nu är prefekt. Gift
med en svenska
och småbarnsfar
blir han nog kvar
den här gången,
åtminstone ett tag
till.

På institutionen,
som är den största
på hela universite-
tet, med 170 an-
ställda, 3 500 stu-
denter, 150 dok-
torander och fors-

kare och en årsomsättning på
drygt 100 milj kronor är Sikan-
der Khan förutom prefekt också
ansvarig för fördjupningen på
ekonomlinjen. Fördjupningen
handlar om internationella af-
färsstudier med inriktning på
små och medelstora företag.
Dessutom är han ansvarig för
MBA Executive Program som
vänder sig särskilt till företags-
chefer.

 Att Sikander Khan inspirerats
av sina många och långa vistelser i
Asien vittnar hans kontorsrum
om. Porslinsfigurer och väggbo-
nader med japansk och kinesisk
skrift pryder skrivbord och väg-
gar.

– Jag har fortfarande täta kon-
takter med Japan och Kina. Det
ingår ju i mitt jobb som forskare
i internationella affärsstrategier.

Asienkrisen ger möjligheter
Främst tittar Sikander Khan på
hur företagsklimatet påverkas
hos företag som får utländska

ägare. Och han tycker det är sär-
skilt spännande att se vad som
händer nu i och med Asienkri-
sen.

Många företag har blivit
skrämda och är försiktiga. Men
med sin mångåriga arbetserfa-
renhet från Asien ser Sikander
Khan att det ur krisen uppstår
många affärsmöjligheter för till
exempel svenska företag.

När Sikander Khan kom till
företagsekonomiska institutio-
nen var det inte en helt problem-
fri arbetsplats. Tidvis har det va-
rit ganska turbulent.

– Det är inte så farligt som det
låter. Det har handlat om att
människor haft olika uppfatt-
ningar när det gällt hur forsk-
ningen och grundutbildningen
ska läggas upp. Samarbetet med
förvaltningen har heller inte all-
tid fungerat på grund av att vissa
grupper inom institutionen velat
frigöra sig från Samhällsveten-
skapliga fakulteten och istället
bilda en egen fakultet.

 Sikander Khan skräms inte av
konflikter utan tycker istället att
de är till för att lösas. På en stor
arbetsplats med så många starka
viljor uppstår lätt meningsskilj-
aktigheter, menar han.

– Min strategi har alltid varit
att låta samtliga parter komma
till tals. Jag har vid flera tillfällen
suttit ner tillsammans med an-
ställda och låtit dem prata ut med
varandra. Idag är läget något lug-
nare.

– Men visst finns det bekym-
mer kvar på institutionen. Inte
minst när det gäller flytten till
Kräftriket, som ligger i Veterinär-
högskolans gamla lokaler.

Den första augusti år 2000
slås portarna upp till de nya lo-
kalerna. Sikander Khan ser fram
emot flytten. Men det han vet att
det finns de som hellre skulle ha
stannat kvar i A-huset. I en om-
röstning nyligen visade det sig
att 75 procent tycker att flytten
är nödvändig. En del personer är
oroliga för att man inte ska få
den sponsoring från näringslivet
som utlovats.

– Jag vill slippa beroendet av
statliga medel så gott det går.
Kontakterna inom näringslivet
och den offentliga sektorn ger
oss större möjligheter att profile-
ra oss mot allmänheten och att
skapa vår egen identitet.

Madeleine Salomon

En världsmedborgare i Frescati

Profilen
Namn: Sikander Khan.
Född: 1949 i Pakistan.
Familj: Hustru Elisabeth och
sönerna Salomon, 5 1/2 år
och Tobias, 3 1/2 år.
Bor: Inom tullarna.
Favoritmaträtt: Nahari, en
pakistansk rätt.
Bästa bok: Göran Kropp
8000 + av David Lager-
krantz.
Bästa film: James Bond.
Tomorrow never dies.
Fritidsintressen: Tennis,
bergsvandring i Himalaya,
skytte, resor.


