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Tid Torsdagen den 2 september 2004  
 

Per Capsulam protokoll Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus, ordförande), Marie 
Larsson Linton (sekreterare), Örjan Nilsson (ledamot), Tommy Öberg 
(prodekanus), Olle Östklint (ledamot) 
 

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. 
 

 4.1 Professur i nationalekonomi, särskilt internationell ekonomi och 
industriell organisation, IHH/HJ 
 
Skrivelse från HJ, 2004-07-07, med hemställan, att Fakultetsnämnden godkänner 
ämnesbenämningen nationalekonomi, särskilt internationell ekonomi och industriell organisation 
och utser sakkunniga inför befordran av docent Thomas Andersson till professor. 
 
Ämnesbenämningen nationalekonomi, särskilt internationell ekonomi godkändes 1998-01-07 
med följande ämnesbeskrivning: 
 
Ämnet nationalekonomi, särskilt internationell ekonomi är det vetenskapsområde inom 
nationalekonomin som i vid bemärkelse behandlar utrikeshandelsteori, sambanden mellan 
ekonomisk tillväxt, ekonomisk utveckling och utrikeshandel, analys av handelspolitik, 
betalningsbalans och internationell ekonomisk politik, det internationella valutasystemet samt 
internationella investeringar och internationell finansiering 
 
Definitionen av Industriell organisation/Industrial organisation är följande (enligt The 
Penguins Dictionary of Economics, 3rd ed, 1983): 
 
Industrial organization is a general term for that branch of applied economics, which deals with 
the factors affecting the structure of industry and the way it is owned and managed. It can 
therefore be regarded as an area of applied microeconomics. 
 
Ämnesbeskrivningen för nationalekonomi, särskilt internationell ekonomi och industriell 
organisation kommer att vara en kombination av de två beskrivningarna ovan men Clas 
Wahlbin, HJ, ber Fakultetsnämnden att fatta beslut om ämnesbenämning och sakkunniga 
innan ämnesbeskrivningen är fullt utvecklad eftersom det är ett brådskande ärende. 
 
Förslag på sakkunniga: 

- Gunnar Eliasson, professor emeritus i Industrial Economics/Dynamics vid KTH. 
- James R. Markusen, Professor of Economics, University of Colorado at Boulder, 

USA. 
- Bo Södersten, professor emeritus i nationalekonomi, särskilt internationell ekonomi 

vid IHH. 
 
Fakultetsnämndens Presidium beslutade 2004-07-07: 
 

- att godkänna ämnesbenämningen nationalekonomi, särskilt internationell ekonomi och 
industriell organisation, 

- att godkänna de tre sakkunniga ovan, samt  
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- att ämnesbeskrivning skall lämnas in till Fakultetsnämndens Presidium senast den 
15 september 2004. 

 
Sakkunnigutlåtande har inkommit till Fakultetsnämnden från professor 
Gunnar Eliasson, KTH. Professor James R. Markusen, University of 
Colorado at Boulder, USA och Professor emeritus Bo Södersten, IHH, inför 
rekrytering av Professor i nationalekonomi, särskilt internationell ekonomi 
och industriell organisation. 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutar: 
 
- att godkänna att prövning genomförts i enlighet med Fakultetsnämndens 

instruktion och tillämpningsföreskrifter. 
 

 4.2 Universitetslektor i litteraturvetenskap, HLK  
 
Skrivelse från HLK, 2004-03-17, med hemställan att Fakultetsnämnden godkänner 
ämnesbenämningen litteraturvetenskap med medföljande ämnesbeskrivning samt utser 
sakkunniga inför anställning av universitetslektor. 
 
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 hemställer härmed om att fakultetsnämnden utser som sakkunniga följande två 
personer: 
 

- Extern sakkunnig: Claes-Göran Holmberg, Docent i litteraturvetenskap vid Lunds 
Universitet 

- Intern sakkunnig: Mari Ann Berg, FD, docent, M. Ed., universitetslektor i engelska 
med litterär inriktning 

 
Fakultetsnämnden beslutade 2004-03-24: 
 

- att godkänna ovan nämnda förslag från HLK. 
 
Skrivelse från HLK, 2004-08-30, med hemställan att Fakultetsnämnden utser 
en ny extern sakkunnig inför rekrytering av universitetslektor i 
litteraturvetenskap.  Claes-Göran Holmberg, docent i litteraturvetenskap vid 
Lunds Universitet, avsäger sig uppdraget på grund av att han upplever sig ha 
hamnat i en jävsituation. 
 
Förslag på ny extern sakkunnig: 

- Per-Olof Erixon, dr. i litteraturvetenskap, docent i pedagogiskt arbete, 
Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet. För mer 
information se: http://www.estet.umu.se/personal/per-olof.htm 
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Fakultetsnämndens presidium beslutar: 
 
- att godkänna förslaget ovan. 
 

 Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 29 september 
kl 14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet. 
 
Övriga mötestider under 2004 är: 
Onsdagen den 29/9 
Onsdagen den 24/11 
 

 
Susanne Hansson 
 
Justerat enligt till originalet bifogad e-post  
                                                               
 
Marie Larsson Linton  Benny Hjern   Tommy Öberg 
Sekreterare  Dekanus  Pro Dekanus 
 
 


