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Tid Onsdagen den 1 februari 2006 kl. 14.00 
 

Plats 
 

Mariedal, Fakultetsvillan 
 

Närvarande 
 
 
 
 
 
Ej närvarande 

Krister Bjerklin, Anita Björklund, Christina Chaib, Anna Gerson 
(studeranderepresentant), Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern 
(dekanus), Tomas Kroksmark, Tomas Magnusson, Bo Malmberg (tf 
Prodekanus), Peter Nilsson, Örjan Nilsson, Ghazi Shukur, Birgitta Sidenvall, 
Olle Östklint 
 
Kristina Artsberg, Marie Larsson Linton (sekreterare), Kurt Sandkuhl, Ingvar 
L Svensson 
 

1. 1. Fastställande av föreliggande dagordning.  
 
Extra ärenden: 
4.9 Befordran till universitetslektor, ING  
4.10 Professor i Informatik, IHH 
 
Dagordningen fastställs efter ovan angivna ändring. 
 

2. 2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
att utse Bo Malmberg att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

3. 3. Informationsärenden 
 

Bilaga 3.1 3.1 Presidieprotokoll 
 
Protokoll från presidiets per capsulam möte den 13 december 2005. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna per capsulam presidieprotokollet ovan. 
 

Bilaga 3.2 3.2 3.1 Miljödag på HJ 
 
Rektor vill tillsammans med fakultetsnämnden erbjuda en halvdag om samhällsvetenskaplig 
miljöforskning. Han har kontaktat Anders Wijkman, som aktivt arbetar med miljöfrågor 
inom EU. Rektor har nu varit i kontakt med Anders Wijkman och bokat den 23 februari 
2006.  
 
Frågor som bl.a. kan ställas är hur miljöfrågor kommer in i utbildningen och forskningen, 
samt hur miljöforskning kan berika den forskning och utbildning som idag bedrivs vid de 
olika fackhögskolorna. 
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Fakultetsnämnden beslutade 2005-11-23: 
 

- att fakultetsnämndens ledamöter skall inkomma med förslag till vem på de olika 
högskolorna som bedriver samhällsvetenskaplig forskning. 

 
Bifogat finner ni ett preliminärt schema för dagen. 
 
Information: 
 
Miljödagen är inställd p.g.a. att Anders Wijkman fått förhinder att delta. 
Därmed läggs ärendet till handlingarna. 
 

4. 4. Fråga om  
- ämnesbenämning och inriktning för planerade anställningar som lektor, 

docent och professor samt  
- utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning eller 

befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet. 
 

Bilaga 4.1 4.1 Universitetslektor i socialt arbete, HHJ 
 
Skrivelse från Hälsohögskolan, 2006-01-19, med hemställan att 
fakultetsnämnden utser sakkunniga inför rekrytering av universitetslektor i 
socialt arbete samt godkänner ämnesbeskrivningen för den allmänt vedertagna 
ämnesbenämningen socialt arbete.  
 
Ämnesbeteckningen socialt arbete används vid samtliga universitet och 
högskolor som i dag ger utbildning i socialt arbete. Ämnesbeskrivningen 
stämmer väl överens med den typ av ämnesbeskrivningar som utarbetats vid 
andra institutioner för Socialt arbete i Sverige.    
 
Ämnesbeskrivning: 
Socialt arbete har som uppgift att främja social välfärd och omsorg. I detta ingår 
att identifiera, förebygga och bemästra sociala problem och deras konsekvenser. 
Forskningens och undervisningens perspektiv inkluderar såväl individnivå som 
grupp- och samhällsnivå. Kunskapsutvecklingen inom området har som syfte att 
relatera problemställningar från det sociala verksamhetsfältet till samhälls- och 
beteendevetenskapliga begrepp, teorier och modeller. Brukarnas situation ställs i 
fokus och analyseras utifrån ett samhälls- och organisationsperspektiv. Detta syftar 
till att problematisera och skapa medvetenhet om olika livsvillkor ur ett makt- och 
inflytandeperspektiv för att utveckla det sociala arbetets praktik. 
 
Förslag på sakkunniga: 
 
- Gerdt Sundström, professor i socalt arbete, Institutionen för gerontologi, 

HHJ 
- Anders Möller, professor i folkhälsoskap med inriktning mot hälsans 

psykosociala dimensioner, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, 



Högskolan i Jönköping 
 
Fakultetsnämnden 

Protokoll 
 
2006-02-01 

 
 

3

Göteborg 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna ämnesbeskrivningen ovan , samt 
- att godkänna förslagen på sakkunniga ovan. 
 

Bilaga 4.2 4.2 Universitetslektor/Assistant Professor in Business logistics and supply 
chain management 
 
Jönköping International Business School is planning to recruit an Assistant 
professor in Business Administration and ask the Faculty Board to approve the 
subject name, Business logistics and supply chain management, and the following 
subject description. 
 
Subject description: 
Business logistics and supply chain management incorporate management of supply 
chains consisting of interrelated organisations and logistics flows for producing and 
service firms. This includes organisations both directly and indirectly involved in 
the supply chain. Business logistics and supply chain management refer to the 
development of efficient and effective supply chains and their effects on the 
organisations, markets and society with focus on dynamics and change processes, 
and logistics flows. 
 
A proposal for two special advisors will be submitted to the Faculty Board 
after the application deadline has expired in order to avoid anyone raising 
objections to the proposed names. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 4.3 4.3 Docent/Associate Professor in Economics, with special emphasis on 
infrastructure and economic development 
 
Jönköping International Business School is planning to recruit an Associate 
professor in Economics and ask the Faculty Board to approve the subject 
name, Economics, with special emphasis on Infrastructure and Economic 
Development, and the following subject description. 
 
Subject description: 
Economics, with special emphasis on Infrastructure and Economic Development: 
Infrastructure deals with investment in and use of durable collective resources. 
Tangible infrastructure comprises networks for transportation and other forms of 
communication. Intangible infrastructure includes institutions and knowledge 
resources that have a public goods nature. Infrastructure economics analyses how 
infrastructure supply affects the efficiency of production and consumption as well as 
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economic growth, and how the infrastructure can be financed and priced. 
 
A proposal for two special advisors will be submitted to the Faculty Board 
after the application deadline has expired in order to avoid anyone raising 
objections to the proposed names. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 4.4 4.4 Professor in Business Administration / Företagsekonomi 
 
Docent Tomas Müllern har blivit sakkunnigprövad för en tjänst som professor 
i Företagsekonomi vid Högskolan i Gävle. Tomas Müllern rankades som 
nummer ett av de nio sökande, och bedömdes som professorskompetent av 
samtliga tre sakkunniga.  
 
IHH vill anställa Tomas Müllern som professor i företagsekonomi och 
hänvisar till fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter 
paragraf 2.4.6 där det framgår att: “Fakultetsnämnden kan efter förslag från 
berörd fackhögskola eller Odontologen för visst fall besluta, att sakkunnigprövning 
inte erfordras, om personen otvetydigt uppfyller kraven på behörighet. Ett sådant 
fall kan t.ex. föreligga om det för personen finns tidigare för ämnet relevanta 
sakkunnigprövningar”. 
 
IHH hemställer härmed att det är uppenbart obehövligt med ytterligare 
sakkunnigprövning av Tomas Müllern och ber fakultetsnämnden godkänna 
den sakkunnigprövning som genomförts av Professorerna Bertil Gandemo, 
Einar Häckner och Marie-Louise von Bergmann-Winberg inför befordran av 
Tomas Müllern till professor i företagsekonomi. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna att det är uppenbart obehövligt med ytterligare 
sakkunnigprövning, och  

- att den sakkunnigprövning som tidigare gjorts (se ovan) har 
genomförts i enlighet med fakultetsnämndens instruktion och 
tillämpningsföreskrifter. 

 
Bilaga 4.5 4.5 Professor in Economics, with special emphasis on Industrial organization 

and Institutions, IHH 
 
Application from Professor Börje Johansson about evaluating Associate Professor Per-Olof 
Bjuggren for a full professorship. 
 
Börje Johansson proposes that Per-Olof Bjuggren is assessed for a position as Professor with 
the subject name Economics, with special emphasis on Industrial organization and 
Institutions. 
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The following three special advisors are proposed: 
 

- Göran Skogh, Professor of Economics, Linköping University 
- Dennis Mueller, Professor of Economics, University of Vienna 
- Einar Hope, Professor of Economics, Norwegian School of Economics and Business 

Administration, Bergen 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2005-09-28: 
 

- att godkänna ovan angivna förslag på sakkunniga. 
 
Sakkunnigutlåtande har nu inkommit till fakultetsnämnden från professorerna 
Göran Skogh, Dennis Mueller och Einar Hope. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med 
fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter. 

 
Bilaga 4.6 4.6 Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, HLK 

 
Skrivelse från Högskolan för lärande och kommunikation, 2006-01-04, med 
hemställan att Fakultetsnämnden utser sakkunniga inför rekrytering av 
universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap. 
 
Fakultetsnämnden har den 2001-10-17 godkänt ämnesbeteckning och 
ämnesbeskrivning för ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. 
 
Medie- och kommunikationsvetenskap omfattar kommunikation alltifrån 
individ- till samhällsnivå. Det kan gälla massmedier som press, radio och TV, 
men också andra medier och former för offentlig kommunikation, t.ex. litteratur, 
musik, film och datormedier, liksom interpersonell kommunikation. 
 
Förslag på sakkunniga: 
 
- Mohamed Chaib, professor i pedagogik, HLK 
- Roger Säljö, professor vid EPD Enheten för lärande och undervisning, 

Göteborgs universitet. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 4.7 4.7 Professor i inbyggda system, ING 
 
Inlaga från Ingenjörshögskolan (2005-05-02) som avser att rekrytera docent Peter Leisner 
som adjungerad professor i inbyggda system, inriktning elektronikbyggsätt.  
Fakultetsnämnden har 1998-05-13 fastställt ämnesbenämning och ämnesbeskrivning (med 
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ändring 1999-09-08 från ”inbäddade” till ”inbyggda”).  
 
Som sakkunniga föreslås  
 

- Professor Kouchi (G.Q) Zhang, verksam som Strategic Program Manager vid 
Philips Semiconductors i Eindhoven och är professor vid Delft University. Hans 
forskning behandlar bl.a. termisk och termomekanisk tillförlitlighet vilket är centralt 
för den aktuella professuren. 

- Professor Christofer Leygraf, KTH, är professor i korrosionsvetenskap vid KTH och 
bl.a. ansvarig för civilingenjörsutbildningen i materialvetenskap. Hans forskning 
behandlar bl.a. korrosion vid förhöjd temperatur, vilket också är väsentligt för den 
aktuella professuren.  

- Professor Dag Stranneby. är professor i elektronikproduktion vid Örebro universitet.
  
Fakultetsnämnden beslutade 2005-05-25: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Sakkunnigutlåtande har nu inkommit till fakultetsnämnden från Professor 
Kouchi Zhang, Professor Christofer Leygraf och Professor Dag Stranneby. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med 
fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter. 

 
Bilaga 4.8 4.8 Gästprofessor i produktionssystem, docent Johan Stahre, ING 

 
Ingenjörshögskolan avser att knyta Johan Stahre, docent vid inst. Produkt- 
och produktionsutveckling, Chalmers, som gästprofessor i produktionssystem 
under en treårsperiod med möjlighet till förlängning och med en tjänstgöring 
om 20 procent av heltid genom ett avtal med Chalmers. 
 
Vi anhåller härmed om att fakultetsnämnden fastställer ämnesbeteckningen 
produktionssystem, med inriktning robust produktion, med tillhörande 
ämnesbeskrivning. Beteckningen produktionssystem finns tidigare fastställd 
vid HJ. 
 
Ämnesbeskrivning:  
Ämnet produktionssystem omfattar det vetenskapliga studiet av principer, metoder 
och verktyg för framställning av fysiska produkter. Forskningen inom ämnet tar 
sin utgångspunkt i en helhetssyn på produktion och dess växelverkan med hela 
produktframtagningsprocessen. Inriktningen robust produktion behandlar särskilt 
effektivitet och störningsokänslighet i produktionssystemet med hänsyn till 
avancerad teknik och kompetenta individer. 
 
Johan Stahre har sakkunnigprövats för en professur vid Linköpings universitet 
och ING hemställer, med hänvisning till fakultetsnämndens instruktion och 
tillämpningsföreskrifter paragraf 2.4.6 där det framgår att: “Fakultetsnämnden 
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kan efter förslag från berörd fackhögskola eller Odontologen för visst fall besluta, 
att sakkunnigprövning inte erfordras, om personen otvetydigt uppfyller kraven på 
behörighet. Ett sådant fall kan t.ex. föreligga om det för personen finns tidigare för 
ämnet relevanta sakkunnigprövningar”, att det är uppenbart obehövligt med 
ytterligare sakkunnigprövning och ber fakultetsnämnden godkänna 
sakkunnigprövningen som genomförts av Professorerna Dimitri Mavris, Panos 
Papalambros och Gunnar Bolmsjö. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna att det är uppenbart obehövligt med ytterligare 
sakkunnigprövning, och  

- att den sakkunnigprövning som tidigare gjorts (se ovan) har 
genomförts i enlighet med fakultetsnämndens instruktion och 
tillämpningsföreskrifter. 

 
 4.9 Befordran till Universitetslektor, ING 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att Presidiet kan fatta beslut om Glen Johanssons befordran från t.f. 
universitetslektor till universitetslektor när sakkunnigprövning har 
genomförts. 

 
 4.10 Professor i Informatik, IHH 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att Presidiet kan fatta beslut om sakkunnig inför rekrytering av 
professor i Informatik. 

 
5. 5. Fråga om  

- tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning, samt  
- antagning av oavlönad docent. 
 

Bilaga 5.1 5.1 Oavlönad docentur i statistik, IHH 
 
In 2003 Thomas Holgersson received his PhD from the University of Gothenburg (Doctor of 
Statistics, Department of Statistics). Previous academic degrees are (i) Licentiate Phil within 
statistics as a major from the University of Gothenburg 2001. 
 
In August 2003 Thomas Holgersson started working here at JIBS as a research fellow, but his 
main work was to participate in developing a new and dynamic statistic section that can be 
considered as important help for students and PhD candidates both at JIBS and at the whole 
school. His contribution is of grate importance and together with us we could build up such 
activity starting from the ground level to the PhD level in the subject of Statistics. That 
Thomas became an associate professor at JIBS is important for the subject. 

 
Proposal for special advisors: 
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- Professor Rolf Larsson, Statistics/Econometrics, Uppsala University. 
- Professor (emeritus) Sven Berg, Statistics, Lund University. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2005-09-28: 
 

- att godkänna ovan angivna förslag på sakkunniga. 
 
Sakkunnigutlåtande har nu inkommit till fakultetsnämnden från Professor 
Rolf Larsson och Professor emeritus Sven Berg. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med 
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter. 

- att utse Thomas Holgersson till oavlönad docent/Associate professor i 
statistik, vid Högskolan i Jönköping, villkorat att han håller en 
godkänd docentföreläsning, samt 

- att Thomas Holgersson erhåller titeln oavlönad docent när en 
godkänd docentföreläsning har genomförts med titeln ”Multiple 
regression: More than a stab in the dark?” fredagen den 3 mars 2006 
kl. 10.00 i sal B4043. 

 
6 6. Fråga om 

- huvudämne för kandidat- och magisterexamina i grundutbildningen, 
- huvudämne inom forskarutbildningen, samt 
- studieplaner inom forskarutbildningen. 
 

7. 7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller 
licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och 
ordförande vid disputationen. 
 

8 8. Övriga frågor 
 

Bilaga 8.1 delas ut vid 
mötet. 

8.1 Fakultetskonferensen 2006 
 
Förslag till datum: 6-7 april 2006 
 
Fakultetens medlemmar uppmanas inkomma med förslag på tema för 2006 års konferens. 
 
Historisk tillbakablick 
2002: Kan forskningen lära av praxis?, 27 deltagare 
2003: Bildning kontra utbildning, 41 deltagare 
2004: Gender i forskning och forskarutbildning, 25 deltagare 
2005: Bolognaprocessen – forskning och utbildning i ett Europeiskt perspektiv, 52 deltagare 
 
Förslag till organisering av arbetet:  
En grupp med fakultetsnämndens sekreterare och två ledamöter kan skapas för att arrangera 
konferensen. Om denna grupp delegerar del av uppdraget till någon utanför gruppen ska 
detta uppdrag vara tidsbegränsat. 
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Fakultetsnämnden beslutade 2005-09-28: 
 

- att bilda en arbetsgrupp enligt förslaget ovan så snart temat är beslutat, samt 
- att fundera kring möjligheten att fortsätta på fjorårets diskussion kring utvecklingen 

av högre utbildning. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2005-11-23: 
 

- att bilda en arbetsgrupp bestående av Christina Chaib, Anita Björklund, Kurt 
Sandkuhl och Susanne Hansson och  

- att arbetsgruppen skall presentera ett förslag till konferensämne och dagordning vid 
nämndens möte den 1 februari 2006. 

 
Arbetsgruppens förslag delas ut vid mötet den 1 februari 2006. 
 
Arbetsgruppen presenterade sitt förslag med hjälp av blädderblock och ingen 
bilaga delades ut till ledamöterna. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att temat för fakultetskonferensen 2006 är Forsknings- och 
forskarutbildningsmiljö.  

 
 8.2 Förslag till rektor avseende utseende av prodekanus för resterande del av 

mandatperioden 2004-2006 
 
Bo Malmberg utsågs vid ett tidigare möte till t.f. prodekanus under 
prodekanus Tommy Öbergs frånvaro. Fakultetsnämnden behöver nu en 
permanent ersättare för Tommy Öberg och presidiet föreslår att ledamöterna i 
fakultetsnämnden väljer en ny prodekanus. 
 
Med acklamation valdes Professor Birgitta Sidenvall till prodekanus av 
Fakultetsnämndens ledamöter. 
 

 8.3 Anställningsformer vid HJ 
 
Rektors lista med anställningsformer vid HJ behöver uppdateras. Vi behöver 
definiera skillnaderna mellan adjungerade professorer och gästprofessorer samt 
lägga till forskarassistenttjänster till listan. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att Susanne Hansson kompletterar den befintliga listan med den 
information som saknas. 

 
 Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 5 april 2006 kl 

14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet. 
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Onsdagen den 31 maj kl. 14.00 
Onsdagen den 20 september kl. 14.00 
Onsdagen den 29 november kl. 14.00 
 

 
Susanne Hansson 
 
Justerat enligt till originalet bifogad e-post  
                                                     
Benny Hjern  Bo Malmberg 
Dekanus  Ledamot 
 
 
 
 


