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Tid Onsdagen den 28 mars 2007 kl. 14.00 
 

Plats  Mariedal 
 

Närvarande 
 
 
 
 
 
 
Ej närvarande 

Per Askerlund, Per-Olof Bjuggren, Anita Björklund, Christina Chaib, Susanne 
Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus), Marie Larsson Linton 
(sekreterare), Tomas Magnusson, Bo Malmberg, Pernilla Rendahl 
(studeranderepre-sentant), Kurt Sandkuhl, Birgitta Sidenvall (prodekanus), 
Ingvar L Svensson, Helene Thorstensson och Andreas Wass 
(studeranderepresentant) 
 
Ethel Brundin, Christer Johansson, Tomas Kroksmark och Peter Nilsson 
 

1. 1. Fastställande av föreliggande dagordning.  
 
Ny punkt på dagordningen: 
5.6 Oavlönad docentur i omvårdnad, Karin Enskär 
 
Efter ovan angivna ändring fastställdes dagordningen. 
 

2. 2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
att utse P-O Bjuggren att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

3. 3. Informationsärenden 
 

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 företagsekonomi särskilt marknadsföring /  
Assistant professor in Business Administration, focusing on marketing, IHH 
 
Jönköping International Business School is planning to recruit an Assistant professor in Business 
Administration, focusing on marketing. 
 
The subject name Företagsekonomi, särskilt marknadsföring / Business Administration, focusing 
on marketing was decided on by the Faculty Board on 19 February 1996.  
 
JIBS propose that the Faculty Board appoint the following academic evaluators: 
 

- Asta Salmi, Professor, department of Marketing, Vaasa University, Finland 
- Ian Wilkinson Professor of Marketing, New South Wales Department of Education 

and Training, Australia 
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Fakultetsnämnden beslutade 2006-09-20: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Unfortunately Ian Wilkinson is not available for this assignment at the 
moment. JIBS and EMM propose that the Faculty Board appoint Professor Ulf 
Elg, Professor at the School of Economics and Management, Lund University, 
as academic evaluator/special advisor for the position as Assistant professor in 
Business Administration, focusing on marketing. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslaget på ny sakkunnig ovan. 
 

Bilaga 4.2  4.2 Universitetslektor i fysik, ING  
 
Skrivelse från Ingenjörshögskolan, 2006-11-08, som önskar sakkunnigpröva FD Jörgen 
Gustafsson inför anställning som universitetslektor i fysik. Ämnesbenämningen fysik är 
vedertagen i den akademiska världen och vi anhåller om att denna ämnesbenämning och 
ämnesbeskrivning godkänns även av fakultetsnämnden vid HJ. 
 
Ämnesbeskrivning: 
Ämnesområdet fysik är den vetenskap som studerar materiens struktur på grundläggande nivå och 
dess uppträdande under skilda betingelser. Genom den nära relation som finns mellan materia och 
energi är fysikämnet också läran om energin, dess olika former och omvandlingar från en form till en 
annan.  
 
Jörgen Gustafsson har disputerat vid universitetet i Umeå. Som sakkunniga föreslår vi: 
 
- Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, och 
- Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2006-11-29: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 
 
Utlåtande från sakkunniga Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik vid 
Uppsala universitet, och Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK, 
angående universitetslektor i fysik har inkommit till fakultetsnämnden. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

 
Bilaga 4.3 4.3 Universitetslektor i matematik, med didaktisk inriktning, HLK 

 
Skrivelse från HLK, 2006-11-21, med hemställan att Fakultetsnämnden utser sakkunniga inför 
anställning av universitetslektor i matematik med didaktisk inriktning, HLK. 
 
Fakultetsnämnden har den 2002-11-27 godkänt ämnesbenämning och ämnesbeskrivning för 
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matematik med didaktisk inriktning vid HLK. 
 
Ämnesbeskrivning:  
Matematik med didaktisk inriktning innebär fokus på matematikundervisningens innehåll, 
orsakerna till valet av just detta innehåll samt sätten att utforma lärandet så att det vilar på 
systematisk inhämtad kunskap, där teorier av pedagogisk natur bildar basen för tolkning och 
förståelse.  
 
HLK hemställer härmed om att fakultetsnämnden utser som sakkunniga följande två personer: 
 
- Ole Björkqvist, EdD, Professor i de matematiska ämnenas didaktik, Åbo Akademi 
- Tomas Kroksmark, FD. Professor i pedagogiskt arbete, HLK 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2006-11-29: 
 
- att godkänna förslagen ovan, men hänvisar inför framtiden till beslut från 2006-04-06 om 

att genusperspektivet skall tas hänsyn till vid tillsättning av sakkunniga. Beslut från 2006-
04-06: ”Vid alla sakkunnigprövningar skall båda könen vara representerade om detta inte är 
omöjligt p.g.a. att det inte finns kvinnor respektive män att tillgå inom ämnet i fråga.” 

 
Utlåtande från sakkunniga Ole Björkqvist, EdD, Professor i de matematiska 
ämnenas didaktik, Åbo Akademi och Tomas Kroksmark, FD Professor i 
pedagogiskt arbete, HLK, angående universitetslektor i matematik med 
didaktisk inriktning har inkommit till fakultetsnämnden. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

 
Bilaga 4.4 4.4 Universitetslektor i litteraturvetenskap, HLK  

 
Skrivelse, 2006-11-27, från Högskolan för lärande och kommunikation med hemställan att 
fakultetsnämnden godkänner sakkunniga inför rekrytering av universitetslektor i 
litteraturvetenskap. 
 
Ämnesbeskrivning:  
Litteraturvetenskap är ett grundläggande ämne inom humanistisk utbildning och forskningsområdet 
humaniora. Inom litteraturvetenskap studeras den litterära processen, dvs den litterära textens 
tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering. Ämnets vetenskapliga bas 
utgörs av teoribildning kring och tillämpning av, exempelvis, filologisk, historisk-biografisk, 
strukturalistisk, nykritisk, litteratursociologisk eller receptionsanalytisk metod. 
 
HLK föreslår att fakultetsnämnden utser som sakkunniga följande två personer. 
 

- Per Rydén, Professor emeritus i litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum, 
Lunds universitet, samt 

- Henning Johansson, Professor i pedagogik, Högskolan för lärande och 
kommunikation 

 
Fakultetsnämnden beslutade 2006-11-29: 
 
- att godkänna förslagen ovan, men hänvisar inför framtiden till beslut från 2006-04-06 om 
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att genusperspektivet skall tas hänsyn till vid tillsättning av sakkunniga. Beslut från 2006-
04-06: ”Vid alla sakkunnigprövningar skall båda könen vara representerade om detta inte är 
omöjligt p.g.a. att det inte finns kvinnor respektive män att tillgå inom ämnet i fråga.” 

 
Professor Per Rydén upplevde sig som jävig gentemot en av de sökande till 
lektoratet i litteraturvetenskap och HLK hemställer därför att fakultetsnämnden 
utser en ny sakkunnig. 
 
Förslag på sakkunnig: 
- Jenny Westerström, docent i litteraturvetenskap vid Lunds Universitet. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslaget på ny sakkunnig ovan. 
 

Bilaga 4.5  4.5 Assistant professor in Business Administration, focused on Management 
Accounting, IHH 
 
The subject name Business Administration, focusing on Management Accounting was decided 
on by the Faculty Board on 2003-05-13. The following subject description was proposed and 
decided at that time. 
 
Business Administration focused on Management Accounting is the study of economic control systems, 
especially with regard to planning and organizational problems. Topics studied are: budgeting and 
responsibility accounting; cost accounting and transfer pricing; capital budgeting. 
 
JIBS propose the following special advisors / academic evaluators: 
 

- Sten Jönsson, professor of Business Administration esp. Accounting and Finance, 
Gothenburg Research Institute, Göteborg University, and  

- Nils Göran Olve, consulting professor at Economic Information Systems, Department 
of Computer and Information, Linköping University. 

 
Fakultetsnämndens presidium beslutade 2007-01-04: 
 

- att godkänna förslagen på sakkunniga ovan. 
 
Utlåtande från sakkunniga, Sten Jönsson, professor of Business Administration 
esp. Accounting and Finance, Gothenburg Research Institute, Göteborg 
University och Nils Göran Olve, consulting professor at Economic Information 
Systems, Department of Computer and Information, Linköping University, 
angående universitetslektor / Assistant professor in Business Administration, 
focused on Management Accounting, har nu inkommit till fakultetsnämnden. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med 
fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter. 
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Bilaga 4.6  4.6 Professor in Business Administration, focused on Corporate Finance, IHH 
 
Jönköping International Business School is planning to recruit a full professor 
in Business Administration, focusing on Corporate Finance, 
 
The subject name Business Administration, focusing on Corporate Finance 
was decided on by the Faculty Board on 2005-03-16. The following subject 
description was proposed and decided at that time. 
 
Research in corporate finance deal with a wide array of finance issues - all looked at 
from a corporate perspective. Important topics are capital budgeting, investment 
processes, capital planning and management of assets and of risks (like credit risks 
and exposure risks) and venture capital financing.  
 
JIBS propose that the Faculty Board appoint the following academic 
evaluators: 
 

- Bertil Gandemo, Professor emeritus in Business administration, 
focused on accounting, Lund University, 

- Esbjörn Segelod, Professor in Business Administration, School of 
Business, Mälardalen University, 

- Helén Anderson, Professor in Business Administration focused on 
marketing, JIBS. 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen Bertil Gandemo och Esbjörn Segelod som 
sakkunniga ovan, och 

- att be IHH inkomma med ett nytt förslag på en tredje sakkunnig 
eftersom det vid prövning av professor skall vara tre externa 
sakkunnga., och  

- att presidiet kan fatta beslut om den tredje sakkunniga. 
 

Bilaga 4.7 4.7 Professor in Informatics, IHH 
 
Jönköping International Business School is planning to recruit Per Ågerfalk as 
professor in Informatics. 
 
Per Ågerfalk was evaluated for a position as full professor in Computer Science 
in the intersection with social science at Uppsala University. Uppsala University 
had appointed the following professors’ as evaluators for the above position: 

- Professor Niels Björn-Andersen, Copenhagen Business School 
- Professor Kalle Lyytinen, Case Western Reserve University, USA 
- Professor Ingeborg Torvik Sölvberg, Norwegian University of Science 

and Technology (NTNU) 
 
Based on the instructions received, the evaluators above interpreted the 
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announcement as a position in Information Systems rather than a position in 
Computer Science. The committee defined the subject as follows: 
Information systems deals with the management, design, implementation of 
computer based information systems in and for organizational context. It covers 
all major activities including requirements capture, design and implementation of 
information systems. It also covers the necessary areas of systems development like 
its theory basis, target technologies, methods, tools, methodologies, development 
organization and governance structure, human computer interaction, and 
organizational and societal impacts. In essence the target of research in 
information systems is the socio-technical system where a computer based system 
forms an integral component, and its design and change.  
 
The terminology Computer Science in the intersection with social science is used 
at Uppsala University in approximately the same context as other universities 
use the term Informatics or Information Systems. For this reason Jönköping 
International Business School proposes that the subject name Informatics 
should be used for Professor Per Ågerfalk. Per Ågerfalks’ PhD degree is in 
Information systems and he has previously been evaluated for an Associate 
professorship in the subject Informatics. 
 
Jönköping International Business School proposes that the Faculty Board 
decides as follows: 
 

- Professor Per Ågerfalk was evaluated for a professorship at Uppsala 
University, 2007-01-10, and therefore no further evaluation should 
be necessary in order to appoint him as professor of Informatics at 
JIBS. 

- The subject name for the position should be professor of Informatics. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att avsluta ärendet då Per Ågefalk tackat ja till en tjänst som professor 
vid annat universitet. 

 
Bilaga 4.8  
 

4.8 Assistant professor in Business Administration, focused on Media 
Entrepreneurship and Innovation (Full-Time, 3-year Position) 
 
Jönköping International Business School is planning to recruit an Assistant 
professor and therefore asks the faculty Board to approve the subject description 
Business Administration, focused on Media Entrepreneurship and Innovation 
with the following subject description. 
 
Subject description: 
Business administration with a focus on media entrepreneurship and innovation 
involves studies of rationales, methods, and processes of entrepreneurship and efforts to 
develop new products, services, and practices in media enterprises. It studies the effects 
of these activities on firms and industries and the sustainability and renewal of 



Högskolan i Jönköping 
 
Fakultetsnämnden 

Protokoll 
 
2007-03-28 

 

7

businesses. 
 
JIBS propose that the Faculty Board appoint the following academic evaluators: 
 

- Antti Paasio, Professor, Business Research and Development Center, 
Turku School of Economics, Finland 

- Nil Englund, Professor, Media Technology, Royal Institute of 
Technology (KTH), Sweden 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 4.9  
 

4.9 Assistant professor in Business Administration, focused on Media Marketing 
and Branding (Full-Time, 3-year Position) 
 
Jönköping International Business School is planning to recruit an Assistant 
professor and therefore asks the faculty Board to approve the subject description 
Business Administration, focused on Media Marketing and Branding with the 
following subject description. 
 
Subject description: 
Business Administration with a focus on media marketing and branding involves 
studies of product image, positioning, and promotion and sales activities and the 
development of consumer preferences and loyalty for media products and services.  
 
JIBS propose that the Faculty Board appoint the following academic evaluators: 
 

- Sylvia Chan-Olmsted, Professor, College of Communication, 
University of Florida, USA 

- Gabrielle Siegert, Professor, University of Zurich, Switzerland 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

5.1 Unpaid Associate Professor (oavlönad docent) in Business Administration, 
focused on Business Logistics and Supply Chain Management  
 
Thomas Johnsen, PhD, is a Lecturer at the Centre for Research in Strategic Purchasing & 
Supply, University of Bath School of Management, UK, and Assistant Professor in Business 
Administration at JIBS. The department of EMM proposes that he should be evaluated for an 
(unpaid) Associate Professorship / oavlönad docentur in Business Logistics and Supply Chain 
Management. 
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The subject name and subject description for Business Logistics and Supply Chain 
Management was decided on at the Faculty Board meeting 2006-02-01. 
 
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. 
 
2006-05-31 
The new proposed subject name is Business Administration, focused on Business Logistics and 
Supply Chain Management. The same subject description as before is proposed for the new 
subject name. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2006-05-31: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
2006-06-14 
JIBS propose that the Faculty Board appoint the following two evaluators for the position as 
Associate professor: 
 

- Louise Young, professor, research area: business relationships and networks, UTS 
University of Technology, Sydney and 

- Lars-Erik Gadde, professor of Industrial marketing, Chalmers 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutade 2006-06-14: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit till fakultetsnämnden från professorerna Louise Young, 
UTS University of Technology, Sydney och Lars-Erik Gadde, Chalmers. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2006-01-31: 
 

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

- att utse Thomas Johnsen till oavlönad docent/Associate professor i Business Logistics 
and Supply Chain Management, vid Högskolan i Jönköping, villkorat att han håller 
en godkänd docentföreläsning, samt 

- att Thomas Johnsen erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd docentföreläsning 
har genomförts. Docentföreläsningen äger rum i maj och deltagare från nämnden 
beslutas vid nästa presidiemöte. 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att Thomas Johnsen erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd 
docentföreläsning har genomförts med titeln ”Purchasing and Supply 
Management: Why Does it Matter?” torsdagen den 10 maj kl. 12.00 i sal 
B3052. Närvarande från nämnden är Benny Hjern, P-O Bjuggren, Bo 
Malmberg och Marie Linton. 
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 5.2 Unpaid Associate Professor in Media Management, Lucy Küng, IHH 

 
Lucy Küng is applying to becomean associate professor in Media Economics at JIBS based of 
evaluations done for her at the University of St. Gallen, Switzerland.  
 
The faculty Board instructions paragraph 2.4.6 provides for use of such external evaluations in 
granting the status: 
“Fakultetsnämnden kan efter förslag från berörd fackhögskola eller OI 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.“ 
 
Acceptance of habilitation in the Germanic system is an advanced competence and 
development certificate that qualifies an individual for a full professorship, for supervising 
doctoral students, and for directing academic institutes. It is an evaluation process that is higher 
and more stringent than that for an associate professorship and thus should be transferable to 
the evaluation process for an associate professorship at Jönköping University. 
 
The evaluation for her habilitation was made by three full professors: 
 

- Prof. Dr. Peter Gomez, University of St. Gallen, Switzerland, 
- Prof. Dr. Alfonso Sánchez Tabarnero, University of Navarro, Spain and 
- Prof. Dr. Robert Picard, JIBS 

 
The subject name and description for Media Economics/ Massmedieekonomi was decided by the 
Faculty Board on 2003-01-29. 
 
Subject description: 
Området massmedieekonomi (eller som den internationella beteckningen lyder, Media Economics) 
kan kortfattat beskrivas som centrerad till ett antal områden: mediemarknaders struktur ur makro- 
och mikroperspektiv; mediaföretagen, deras ledning och utveckling; mediernas funktion; 
medieutveckling; samspelet mellan ekonomiska, tekniska och organisatoriska faktorer i 
transformationen av branschen/branscherna. 
 
In line with paragraph 2.4.6 it thus request that  
 

1. the special advisors’ statement presented from university of St. Gallen be approved as 
fulfilling the Faculty Board’s reqirements of two external advisors, both full professors, 
for evaluation of an application to become Associate Professor, 

2. that the application from Lucy Küng to become Associate Professor of Media 
Management be approved. 

 
Fakultetsnämnden beslutade 2007-01-31: 
 

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

- att utse Lucy Küng till oavlönad docent/Associate professor i Media 
Economics/Massmedieekonomi, vid Högskolan i Jönköping, villkorat att hon håller 
en godkänd docentföreläsning, samt 

- att Lucy Küng erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd docentföreläsning har 
genomförts med titeln ”Does media management matter? - Establishing the scope, 
rationale and research agenda for an emergent discipline” . Docentföreläsningen äger 
rum i april och deltagare från nämnden beslutas vid nästa presidiemöte. 
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Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att Lucy Küng erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd 
docentföreläsning har genomförts med titeln ”Does media management 
matter? - Establishing the scope, rationale and research agenda for an 
emergent discipline”  den onsdagen den 11 april kl. 13.15 i sal B3052. 
Närvarande från nämnden är Benny Hjern, Birgitta Sidenvall och Marie 
Linton. 

 
Bilaga 5.3 5.3 Oavlönad docentur i Företagsekonomi /Business Administration, Ethel 

Brundin, IHH 
 
Ethel Brundin took her PhD at JIBS in 2002. Her dissertation presented an emotional analysis 
of strategic leaders in radical change processes. After the PhD she has focused on micro 
processes of business ventures, family businesses and strategic leadership in different contexts, 
thereby applying different theoretical perspectives and methods. Her knowledge and interest 
especially in the emotional side of organizations and leadership is an important resource for 
JIBS. She has also helped renew the methodological tools, for example by using methods for co-
production of empirical accounts with practitioners. 
 
In support of Ethel Brundin’s application, we suggest the following special advisors: 
 

- Professor Arja Ropo, Department of Management Studies, University of Tampere 
- Professor Torbjörn Stjernberg, The School of Business, Economics and Law, 

Göteborg University 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2006-09-20: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit till fakultetsnämnden från professorerna 
Arja Ropo, Department of Management Studies, University of Tampere och 
Torbjörn Stjernberg, The School of Business, Economics and Law, Göteborg 
University. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

- att utse Ethel Brundin till oavlönad docent/Associate professor i 
Företagsekonomi /Business Administration, vid Högskolan i Jönköping, 
villkorat att hon håller en godkänd docentföreläsning, samt  

- att Ethel Brundin erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd 
docentföreläsning har genomförts med titeln: "The role of emotions in 
different organisational settings" (Känslors roll i olika organisatoriska 
sammanhang) fredagen den 4 maj kl. 13.15 i B3052. Deltagare från 
nämnden är Birgitta Sidenvall, Per Askerlund och Bo Malmberg. 

 
Bilaga 5.4 5.4 Oavlönad docentur i Företagsekonomi, särskilt marknadsstrategi/ Business 

Administration; Marketing Strategy, Anders Melander, IHH 
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In support of Anders Melander’s application, we suggest the following special advisors: 
 

- Professor Staffan Brege, Linköpings Universitet 
- Professor Ann Huff, Founding Director of the Advanced Institute of Management 

Research (AIM), London Business School 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2006-09-20: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit till fakultetsnämnden från professorerna 
Staffan Brege, Linköpings Universitet och Ann Huff, Founding Director of the 
Advanced Institute of Management Research (AIM), London Business School. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

- att utse Anders Melander till oavlönad docent/Associate professor i 
Företagsekonomi, särskilt marknadsstrategi/ Business Administration; 
Marketing Strategy, vid Högskolan i Jönköping, villkorat att han håller 
en godkänd docentföreläsning, samt 

- att Anders Melander erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd 
docentföreläsning har genomförts. Datum för docentföreläsningen 
beslutas vid ett senare datum. 

 
Bilaga 5.5 5.5 Oavlönad docentur i omvårdnad, Jan Mårtensson 

 
Skrivelse från Högskolan HHJ, 2006-11, angående Jan Mårtenssons ansökan om oavlönad 
docentur i omvårdnad. 
 
Ämnesbenämning och ämnesbeskrivning för omvårdnad har tidigare beslutats av 
fakultetsnämnden den 2000-05-29. 
 
Ämnesbeskrivning: 
Omvårdnad är ett kunskapsområde som innefattar såväl ett vetenskapligt, ämnesmässigt som 
praktiskt perspektiv. Omvårdnad strävar efter att genom samverkan befrämja hälsa samt 
identifiera, förebygga och bemästra ohälsa och dess konsekvenser. 
 
Förslag på sakkunniga: 
 

- Professor Kenneth Asplund, Inst. För vård och hälsovetenskap, Mitthögskolan, och  
- Professor Berit Lundman, Inst. För omvårdnad, Umeå universitet. 

 
Fakultetsnämnden beslutade 2006-11-29: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit till fakultetsnämnden, från 
professorerna Kenneth Asplund, Inst. För vård och hälsovetenskap, 
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Mitthögskolan och Berit Lundman, Inst. För omvårdnad, Umeå universitet, 
angående Jan Mårtenssons ansökan om oavlönad docentur i omvårdnad. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

- att utse Jan Mårtensson till oavlönad docent i omvårdnad, vid 
Högskolan i Jönköping, villkorat att han håller en godkänd 
docentföreläsning, samt  

- att Jan Mårtensson erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd 
docentföreläsning har genomförts med titeln "Inte skall väl äldre med 
hjärtproblem ägna sig åt fysisk träning" tisdagen den 8 maj kl. 13.00 i 
Forum Humanum. Deltagare från nämnden är Birgitta Sidenvall, Anita 
Björklund och P-O Bjuggren. 

 
 5.5 Oavlönad docentur i omvårdnad, Karin Enskär 

 
Skrivelse från Högskolan HHJ, 2006-10-23, angående Karin Enskärs ansökan om oavlönad 
docentur i omvårdnad. 
 
Ämnesbenämning och ämnesbeskrivning för omvårdnad har tidigare beslutats av 
fakultetsnämnden den 2000-05-29. 
 
Ämnesbeskrivning: 
Omvårdnad är ett kunskapsområde som innefattar såväl ett vetenskapligt, ämnesmässigt som 
praktiskt perspektiv. Omvårdnad strävar efter att genom samverkan befrämja hälsa samt 
identifiera, förebygga och bemästra ohälsa och dess konsekvenser. 
 
Förslag på sakkunniga: 
 

- Professor Venke Sörli, Senter for praktisk kunnskap, Högskolan i Bodö, och  
- Professor Mats Granlund, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete, HHJ 

 
Fakultetsnämnden beslutade 2006-11-29: 
 

- att godkänna professor Venke Sörli som sakkunnig och  
- att be HHJ inkomma med ett nytt namn istället för Mats Granlund eftersom det skall 

vara två externa bedömare vid docentprövning. 
 
4 januari 2007 
Förslag till ny sakkunnig istället för Mats Granlund har inkommit från HHJ: 
 

- Professor Bengt Fridlund, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete (IVOSA), 
Växjö universitet, 

 
Fakultetsnämndens presidium beslutar 2007-01-04: 
 

- att godkänna förslaget ovan. 
 
Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit till fakultetsnämnden, från 
professorerna Venke Sörli, Senter for praktisk kunnskap, Högskolan i Bodö, 
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och Bengt Fridlund, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete 
(IVOSA), Växjö universitet, angående Karin Enskärs ansökan om oavlönad 
docentur i omvårdnad. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

- att utse Karin Enskär till oavlönad docent i omvårdnad, vid Högskolan i 
Jönköping, villkorat att han håller en godkänd docentföreläsning, samt  

- att Karin Enskär erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd 
docentföreläsning har genomförts med titeln ”Inte bara medicin - god 
omvårdnad vid ett barns cancersjukdom" tisdagen den 8 maj kl 14.00 i 
Forum Humanum. Deltagare från nämnden är Birgitta Sidenvall, Anita 
Björklund och P-O Bjuggren. 

 
6 6. Fråga om 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Informatik som forskarutbildningsämne vid IHH 
 
IHH har inkommit med en skrivelse, 2004-05-12, med hemställan att Fakultetsnämnden 
beslutar godkänna ämnet informatik som ett forskarutbildningsämne vid IHH. 
 
Kommentarer från Fakultetsnämnden: 
 
Fakultetsnämnden är positiv till att inrätta en forskarutbildning i Informatik vid Högskolan i 
Jönköping, men anser att det är en brist att endast ha två professorer på 20 % vardera, varav 
den ena har en tidsbegränsad anställning. Ämnet Informatik bör antingen utnyttja det faktum 
att man har ett nära samarbete med Informationsteknik på ING och därmed har stöd i den 
forskningskompetens som finns där eller avvakta med ansökan fram till dess en ny professor 
anställts inom Informatik.  
 
Fakultetsnämnden beslutade 040526: 
 

- att återremittera ärendet till IHH för kompletterande information i enlighet med 
kommentarerna ovan. 

 
2004-11-29 
Den efterfrågade kompletteringen har inkommit från IHH. 
 
Fakultetsnämnden vill vara säker på att det finns en struktur med varaktighet med någon som 
tar ett huvudansvar för doktorandutbildningen inom informatik. Vidare vill fakultetsnämnden 
veta mer om hur centrumbildningen med ING framskrider eftersom denna ses som ett sätt att 
skapa den efterfrågade kontinuiteten. 
  
Fakultetsnämnden beslutade 2004-11-24:  
 

- att bordlägga ärendet, och  
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Bilaga 6.1 

- att bjuda in en representant från informatik vid IHH för att presentera förslaget vid 
nästa fakultetsnämndsmöte den 2 februari 2005. 

 
2005-02-02 
Ulf Seiggeroth, sektionsansvarig för Informatik, Mats Åke Hugosson, forskningsansvarig vid 
samma sektion och Lars-Olof Peterson, ING, deltog vid mötet för att presentera förslaget om 
forskarutbildning i Informatik och de framsteg som gjorts i samarbetet med ING sedan förra 
mötet med Fakultetsnämnden i november.  
 
Mats-Åke Hugosson presenterade utvecklingen av centrumbildningen och bifogade ytterligare 
material för att beskriva den varaktiga strukturen inom ämnet. 
 
Ledare för ICT-Centrat är professor Kurt Sandkuhl som tyvärr ej kunde delta vid mötet och 
själv berätta om sin roll. 
 
Fakultetsnämndens ledamöter ser positivt på utvecklingen av centrum-bildningen och 
samarbetet mellan Informationsteknik, ING och Informatik, IHH.  
 
Fakultetsnämnden beslutade 2005-02-02: 
 

- att mot bakgrund av inlämnade handlingar inrätta forskarutbildning i informatik 
villkorat att en heltidsprofessor i ämnet informatik anställs, och 

- att fakultetsnämnden förbehåller sig rätten att ompröva beslutet om rekrytering ej 
skett inom två år. 

 
Kommentar 2006-11-29: 
Av sakkunnigprövningen för professur i informatik, se punkt 4.4 i dagordningen, framgår att 
ingen av de sökande anses uppfylla kraven för professuren, men två av de sökande anses 
docentmeriterade. Detta innebär att Informatik ännu ej uppfyllt de krav fakultetsnämnden 
ställde den 2 februari 2005, se ovan, och har två månader på sig att åtgärda situationen. 
 
Inlaga från IHH om forskarutbildningen inom informatik bifogas. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2007-01-31: 
 

- att bordlägga ärendet i avvaktan på att presidiet kan höra de inblandade parterna 
angående ansvarsfördelningen, samt 

- att efter beredning i Presidiet återföra ärendet till fakultetsnämnden för beslut. 
 
Ny information har inkommit från IHH angående professur inom informatik. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att bordlägga ärendet om forskarutbildningsämnet informatik eftersom 
rekryteringen av en ny professor ännu ej rönt någon framgång. IHH 
och sektionen för informatik uppmanas inkomma med en ny ansökan 
om forskarutbildningsämnet informatik när organisationen och 
ansvarsfördelningen retts ut. 

 
 
 
 

6.2 Ansökan om examensrätt för doktorsexamen i handikappvetenskap 
 
Med hänvisning till bifogade ”Bakgrund för ansökan om forskarutbildning i 
Handikappvetenskap ansöker Hälsohögskolan och Högskolan för Lärande och 
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Bilaga 6.2  

Kommunikation om examensrättigheter för filosofie doktorsexamen i rubricerade ämne. 
 
Genom externa medel och medel som ställs till förfogande av Hälsohögskolan, Högskolan för 
Lärande och Kommunikation samt Högskolan i Jönköping beräknas ämnesansvarig vara 
finansierad liksom tre doktorander som kan börja i någon av forskarskolorna Hälsa och Välfärd 
(HHJ) eller Lärande och Kommunikation (HLK) våren 2007. Ämnesansvarig är placerad på 
Hälsohögskolan (HHJ). 
 
Professor Mats Granlund deltog vid nämndens möte den 31 januari 2007. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 070131: 
 

- att uppdra åt Presidiet att bereda ärendet genom att be HHJ och HLK inkomma med 
mer information om: 
(1) organisatorisk hemvist för ämnet handikappvetenskap,  
(2) hur organisationen och lärarkompetensen skall byggas upp på de två 
fackhögskolorna för att garantera kontinuitet, t.ex. ansvarstagande för doktorandernas 
anställning och utbildning, 
(3) möjligheten att konvertera Mats Granlund professur till en professur i 
handikappvetenskap, samt  
(4) en ämnesbeskrivning för handikappvetenskap och förklaring angående vilken 
examensbenämning och hemvist som gäller för doktorsexamen inom ämnet. 

- att återremittera ärendet till respektive fackhögskola,  
 
Nya handlingar har inkommit från HHJ och HLK angående doktorsexamen 
inom Handikappvetenskap. 
 
Ny ämnesbeskrivning för Handikappvetenskap: 
 
Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl 
beteendevetenskaplig, samhällsvetenskaplig, kulturvetenskaplig som medicinsk och 
teknisk kunskap. Forskningen fokuserar på att studera relationerna mellan 
individens förutsättningar (speciellt då funktionsnedsättningen), den nära 
omgivningens möjligheter samt begränsningar för att leva ett aktivt liv och de 
samhälleliga villkor personer med funktionshinder lever under. Detta relateras till 
individens delaktighet i sin livssituation i livets olika skeenden.  
 
Fakultetsnämnden beslutade 2007-03-28: 
 

- att Mats Granlund är professorskompetent men har ej prövats i ämnet 
handikappvetenskap och en mindre prövning av hans meriter inom det 
ämnet bör ske med externa sakkunniga innan överflyttning av hans 
professur sker, Benny Hjern får i uppdrag att prata med några personer 
inom ämnet (som föreslogs vid mötet) för att utreda vad som behöver 
göras, 

- att studieplanen bör bifogas eftersom beslut om denna ej har fattats i 
nämnden,  

- att godkänna forskarutbildningsämnet handikappvetenskap under 
förutsättning att punkterna ovan åtgärdas. 

 
7. 7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller 



Högskolan i Jönköping 
 
Fakultetsnämnden 

Protokoll 
 
2007-03-28 

 

16

licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och 
ordförande vid disputationen. 
 

Bilaga 7.1 7.1 Ingrid Widängs licentiatframläggning 
 
Forskarstuderande Ingrid Widäng planerar att försvara sin licentiatuppsats 
Patients’ conceptions of integrity within health care  onsdagen den 13 juni 2007 
kl. 13.00. Slutseminarium ägde rum den 7 februari 2007 och granskare vid 
detta tillfälle var Mia Svantesson, Örebro universitet. Ingrid Widäng handledare 
är Birgitta Sidenvall och Jan Mårtensson. 
 
Hälsohögskolan föreslår fakultetsnämnden: 
 

- att Britt-Marie Ternestedt, Professor i omvårdnad/vårdvetenskap, Ersta 
Sköndals Högskola, Stockholm, utses till fakultetsopponent,  

- att Bo Malmberg, professor i åldrandeforskning, Institutet för 
Gerontologi, HHJ, utses till ledamot i betygsnämnden tillsammans med 
opponenten och de två handledarna Birgitta Sidenvall och Jan 
Mårtensson, samt  

- att Birgitta Sidenvall utses till ordförande vid licentiatframläggningen.  
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 7.2  7.2 Iréne Linddahls licentiatframläggning 
 
Forskarstuderande Iréne Linddahl planerar att försvara sin licentiatuppsats 
Validity and reliability of the instrument DOA; A dialogue about working ability  
fredagen den 11 maj 2007. Slutseminarium ägde rum den 19 mars 2007 och 
granskare vid detta tillfälle var Ingrid Thyberg, verksam på länskliniken för 
reumatologi på Universitetssjukhuset i Linköping och på institutionen för 
molekylär och klinisk medicin vid Linköpings universitet. Iréne Linddahls 
huvudhandledare är Torbjörn Falkmer och biträdand handledare är Anita 
Björklund. 
 
Hälsohögskolan föreslår fakultetsnämnden: 
 

- att Mona Eklund, Professor, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, 
sektionen för arbetsterapi, Lunds Universitet, utses till fakultets-
opponent,  

- att Professor Torbjörn Falkmer, HHJ, utses till ordförande vid 
licentiatframläggningen, samt 

- att Chris Henriksson, docent, avdelningen för arbetsterapi, 
Hälsouniversitetet i Linköping (fram till 2006), utses till ledamot i 
betygsnämnden tillsammans med opponenten och ordföranden. 
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Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

8 8. Övriga frågor 
 

Bilaga 8.1  8.1  Lathund/checklista för sakkunniga och arbetssökande vid anställning och 
befordran av disputerade lärare och forskare  
 
Den lathund/checklista för sakkunniga och arbetssökande vid anställning och befordran av 
disputerade lärare och forskare som fakultetsnämnden arbetade med för ett år sedan bör nu 
färdigställas. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att ge presidiet i uppdrag att inkomma med en reviderad version till mötet i 
september. 

 
En reviderad version kommer att distribueras via e-post under tisdagen. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2006-09-20: 
 

- att avvakta med beslut tills rektor har inkommit med kommentarer till skrivelsen. 
 
Presidiet för fakultetsnämnden beslutade 2006-10-19 att ytterligare justeringar behövdes i den 
version av dokumentet som nu är på remiss från rektors kansli. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2007-01-31: 
 

- att be fakultetsnämndens ledamöter inkomma med skriftliga synpunkter på 
dokumentet till susanne.hansson@ihh.hj.se senast den 26 februari. 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna den reviderade handlingen ”Riktlinjer för sakkunniga och 
arbetssökande”, samt 

- att få handlingen översatt till engelska och lägga ut den på fakultetens 
hemsida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Fakultetsmöten i Fakultetsvillan  
 
Förslag: 
Vad anser fakultetsnämnden om att utnyttja fakultetsvillan, Mariedal, till att en till två gånger 
per termin ha öppet hus för fakultetens medlemmar med syfte att mötas i samma anda som på 
fakultetskonferensen?  
 
Lätta förfriskningar med buffé och lite vin kunde serveras till självkostnadspris eller sponsrat av 
fakultetsnämnden eller liknande. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att dekanus tar fram ett koncept för dessa akademiska möten inför fakultetsnämndens 
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möte i september. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2006-09-20: 
 

- att bordlägga frågan till nästa möte den 29 november. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2006-11-29:  
 

- att bordlägga frågan till 2007. 
 
Dekanus, Benny Hjern har inkommit med ett förslag till fakultetsmöten i fakultetsvillan, 
Mariedal under hösten 2007. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2007-01-31: 
 

- att godkänna dekanus förslag om ett första möte hösten 2007 enligt bilaga. 
 
Vid mötet den 31 januari diskuterades även tanken på medverkan från doktoranderna vid 
sammankomster på Mariedal. Doktorandrepresentanten Pernilla Rendahl meddelar att 
doktoranderna vid HJ ställer sig positiva till att medverka och föreslår bland annat att en 
högskolegemensam forskardag skall anordnas där doktoranderna, genom att presentera sin 
forskning, kan få inblick i vilken forskning som bedrivs på övriga fackhögskolor. 
 
Utöver de fakultetsmöten fakultetsnämnden vill anordna på Mariedal funderar 
doktoranderna vid HJ på att anordna workshops för att lära sig mer om vad 
andra doktorander och forskare sysslar med vid HJ. Dessa workshops/ 
presentationer skulle kunna samköras med fakultetsmötena på Mariedal. 
 

 Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 30 maj 2007 
kl 14.00 i Fakultetsvillan, Mariedal, på Munksjöområdet. 
 
Övriga möten under 2007: 
Onsdagen den 26 september 
Onsdagen den 28 november 
 
Fakultetsnämndens presidium sammanträder vid följande datum under 2007: 
Tisdagen den 22 maj 
Tisdagen den 18 september 
Tisdagen den 20 november 
 

 
Susanne Hansson 
 
Justerat enligt till originalet bifogad e-post  
   
                                                   
Marie Linton  Benny Hjern  P-O Bjuggren 
Sekreterare  Dekanus  Ledamot 


