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Tid Onsdagen den 26 september 2007 kl. 14.00 
 

Plats  Mariedal 
 

Närvarande 
 
 
 
 
 
Ej närvarande 

Per Askerlund, Anita Björklund, Ethel Brundin, Christina Chaib, Mikael 
Eriksson (studeranderepresentant), Susanne Hansson (handläggare), Benny 
Hjern (dekanus), Christer Johansson, Bo Malmberg, Peter Nilsson, Pernilla 
Rendahl (studeranderepresentant), Kurt Sandkuhl, Birgitta Sidenvall 
(prodekanus), Helene Thorstensson  
 
Per-Olof Bjuggren, Tomas Kroksmark, Marie Larsson Linton (sekreterare), 
Tomas Magnusson, Ingvar L Svensson, samt Sven Åke Hörte, Högskolan i 
Halmstad och Lena Mårtensson, Högskolan i Skövde. 
 

1. 1. Fastställande av föreliggande dagordning.  
 
Punkt 8.1 tas upp före punkt 3.1 på dagordningen. 
Punkt 8.2 tas upp efter övriga ärenden på dagordningen men inte senare än 
16.30. 
 
Extra ärende: 
Punkt 4.18 Sakkunniga inför anställning av Assistant Professor in Law 
Punkt 5.4  Gången kring docentföreläsningar 
  
Dagordningen fastställs efter ovan nämnda justeringar. 
 

2. 2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att utse Christina Chaib att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

3. 3. Informationsärenden 
 

Bilaga 3.1 3.1 Presidieprotokoll 
 
Protokoll från presidiets möte den 27 juni 2007. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna presidieprotokollet ovan, samt 
 

- att uppdra åt respektive fackhögskolas representant i presidiet att, om 
han/hon ej kan delta i ett presidiemöte, skicka en av fackhögskolans 
övriga ledamöterna till mötet i fråga. 
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 3.2 Ordförande till Biblioteksrådet 
 
Ordförande i Biblioteksrådet skall vara ledamot i fakultetsnämnden vid 
Högskolan i Jönköping. Denna person måste utses vid dagens möte. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att utse docent Per Askerlund till ledamot och ordförande i 
Biblioteksrådet. 

 
 3.3 Promovering och Installation 2008 

 
Nästa installations- och promotionshögtid vid Högskolan i Jönköping sker 
lördagen 20 september 2008. Akademisk fredag i fakultetens regi äger rum 
fredagen den 19 september. 
 
Fackhögskolorna uppmanas börja fundera kring om de vill föreslå någon till 
hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping. 
 
I fakultetsnämndens instruktion framgår följande: 
 
2.4.5 Utseende av hedersdoktorer 
Fakultetsnämnden får utse hedersdoktorer inom fakultetens område. 
Fackhögskola, OI och medlem i fakulteten äger rätt att föreslå hedersdoktor. Till 
fakultetsnämnden inkommet eller vid sammanträde med fakultetsnämnden väckt 
förslag skall beredas av fakultetsnämndens presidium, bl.a. genom skaffande av 
synpunkter från berörd fackhögskola i de fall denna inte är förslagsställare. Före 
beslut i fakultetsnämnden skall samråd äga rum med rektor för Högskolan i 
Jönköping.  
Hedersdoktorer vid Högskolan i Jönköping blir hedersmedlemmar i fakulteten. 
 
Fakultetsnämnde beslutar: 
 

- att uppdra åt fakultetsnämndens sekretariat att skicka ut information 
om processen vid utseende av Hedersdoktorer till fackhögskolorna.  

 
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 Produktutveckling, JTH 

 
Fredrik Elgh vid Tekniska högskolan är f.n. anställd som universitetsadjunkt i 
maskinteknik. Han har nyligen disputerat inom ämnesområdet produkt- och 
produktionsutveckling och JTH avser att befordra honom till/anställa honom 
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som universitetslektor med ämnesbenämningen Produktutveckling.  
 
För ämnesbenämningen Produktutveckling anhåller JTH att följande 
ämnesbeskrivning godkänns:  
 
Ämnet produktutveckling behandlar arbetssätt, metoder och verktyg för att realisera 
modifiering och utökning av ett tillverkande företags produktsortiment. 
Utvecklingsarbetet avser såväl nykonstruktion som omkonstruktion och 
variantbildning. Ämnet innefattar bland annat utnyttjandet av datorstöd samt 
metoder som stöder samordning mellan konstruktiv utformning och planerad 
tillverkning. 
  
JTH anhåller att fakultetsnämnden som sakkunniga, i enlighet med det 
förenklade förfarandet, utser  
 
- Christer Johansson, professor i produktionssystem vid JTH, samt  
- Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK  
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 

 
Bilaga 4.2 4.2 Universitetslektor Arbetsorganisation, JTH 

 
Universitetsadjunkten i industriell organisation och ekonomi vid Tekniska högskolan, Karin 
Hellgren-Havemose, har efter disputation ansökt om att bli befordrad till universitetslektor i 
ämnet Arbetsorganisation. Enligt Högskoleförordningen 4 kap 13§ skall ämnesområdet för 
anställning som lektor vid befordran vara detsamma som för anställningen som adjunkt. Vi 
anser att ämnesområdet i detta fall är detsamma även om ämnesbeteckningen ändrats. 
 
Vi anhåller om att fakultetsnämnden godkänner ämnesbeteckningen Arbetsorganisation med 
följande ämnesbeskrivning, grundad på befintliga ämnesbeskrivningar vid KTH och Chalmers. 
 
Ämnesbeskrivning: 
Ämnet omfattar det vetenskapliga studiet av samspelet mellan teknik och organisation och ledarskap 
och dess effekter på effektivitet, utveckling av verksamhet och individer samt arbetsmiljö, särskilt med 
tillämpning inom industriell produktion. 
 
Som sakkunniga föreslås: 
 
- Pär Åhlström, professor i Industriell verksamhetsutveckling vid Chalmers, samt 
- Helén Anderson, professor i marknadsföring vid IHH. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2007-01-31: 
 
- att godkänna ämnesbenämningen Arbetsorganisation och medföljande ämnesbeskrivning 

samt de två föreslagna sakkunniga. 
 
Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från Pär Åhlström, professor i 
Industriell verksamhetsutveckling vid Chalmers och Helén Anderson, professor 
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i marknadsföring vid IHH. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna att sakkunnigprövning har genomförts i enlighet med 

fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter. 
 

Bilaga 4.3 4.3 Universitetslektor i Datateknik, JTH 
 
Thomas Gustafsson vid Tekniska högskolan är f.n. anställd som 
universitetsadjunkt i datateknik. Han har nyligen disputerat inom 
ämnesområdet inbyggda system och vi avser att befordra honom till/anställa 
honom som universitetslektor i ämnet Datateknik.  
 

Fakultetsnämnden har godkänt ämnesbenämning och beskrivning för 
Datateknik 2000-11-27. JTH anser att ämnesbeskrivningen bör uppdateras och 
föreslår följande reviderade ämnesbeskrivning: 
 
”Ämnet datateknik behandlar det vetenskapliga studiet av arbetssätt, metoder och 
verktyg för analys och syntes av datasystem. Ämnet innefattar bland annat data- och 
informationsmodellering, programmeringsspråk, utveckling av mjukvara, 
realtidssystem samt samverkan mellan hårdvara och mjukvara i inbyggda system.” 
 
Befordran/anställning förutsätts ske efter en sakkunnigprövning enligt det 
förenklade förfarande och JTH anhåller att fakultetsnämnden som sakkunniga 
utser  
 
- Youzhi Xu, professor i datakommunikation vid JTH 
- Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK  

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 

 
Bilaga 4.4 4.4 Universitetslektor i medicin med inriktning klinisk fysiologi, HHJ 

 
Skrivelse från Hälsohögskolan angående sakkunniga inför tillsättning av 
anställning som universitetslektor i medicin med inriktning klinisk fysiologi. 
 
Härmed föreslår HHJ att följande utses som sakkunniga vid tillsättningen av en 
anställning som universitetslektor i socialt arbete enligt det förenklade 
förfarandet. 
 
- Professor emeritus Anders Hugosson, paradontologi, och 
- Professor Birgitta Sidenvall, omvårdnad, HHJ 

 
Sakkunnigutlåtande har inkommit från de båda sakkunniga. 
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Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna att sakkunnigprövning har genomförts i enlighet med det 

förenklade förfarandet, i enlighet med fakultetsnämndens instruktion 
och tillämpningsföreskrifter. 

 
Bilaga 4.5  4.5 Assistant professor in Business Administration, focused on Media 

Entrepreneurship and Innovation, JIBS 
 
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 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 beslutade 2007-03-28: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Sakkunnigutlåtande har nu inkommit från Professor Antti Paasio, Turku 
School of Economics, Finland och Professor Nil Englund, Royal Institute of 
Technology (KTH).  
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna att sakkunnigprövning har genomförts i enlighet med 

fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter. 
 

Bilaga 4.6 4.6 Professor in Informatics, JIBS 
 
Application from Associate Professor Ola Henfridsson, to be promoted to (full) 
Professor in Business Administration at Jönköping International Business 
School. 
 
Ola Henfridsson is a research manager at the Viktoria Institute, Göteborg, 
Sweden. He is also an associate professor in Informatics at the School of 
Information Science, Computer and Electrical Engineering, Halmstad 
University. Henfridsson holds a Ph.D. in Informatics from Umeå University 
since 1999.  
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The subject name Informatics and its subject description has been decided on 
by the Faculty Board on 1998-09-09. 
 
Subject description: 
Informatik är det vetenskapliga ämne som studerar människors arbete med 
utveckling, förändring, utvärdering och användning av informationssystem i 
verksamheter 
 
In support of Ola Henfridsson’s application, JIBS suggest the following special 
advisors: 
 
- Professor Lars Mathiassen, Computer Inforamtion Systems 

Department, Georgia State University 
- Professor Eric Monteiro, Department of Computer and Information 

Science, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
- Professor Anders G. Nilsson, Informatik, Karlstads Universitet 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 

 
Kommentar:  
 
Det framgick, av en av nämndens ledamöter, att kvinnliga sakkunniga hade 
tillfrågats i det här fallet men det skall alltid framgå att hänsyn tagits till 
genusperspektivet i ansökan om utseende av sakkunniga från respektive 
fackhögskola.  
 

Bilaga 4.7 4.7 Professor in Informatics, JIBS 
 
Jönköping International Business School is planning to recruit Professor Kurt 
Sandkuhl as (full) Professor in Informatics. 
 
Kurt Sandkuhl has been evaluated for a position as full professor in Information 
Engineering at School of Engineering, Jönköping University. The Faculty Board 
had appointed the following professors’ as evaluators for the above position: 
 
- Professor Sture Hägglund, Linköping University, 
- Professor Yngve Sundblad, Royal Institute of Technology, and  
- Professor Alexander Smirnov, St. Petersburg Institute for Informatics 

and Automation, Russia. 
 
Furthermore, Kurt Sandkuhl received a postdoctoral lecturing qualification 
(“Docent diploma”) in Informatics from Linköping University in 2005 and is 
acting as Associate Professor of Informatics (“oavlönad docent”) at Linköping 
Institute of Technology. Kurt Sandkuhl graduated in 1994 from Technical 
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University of Berlin with a PhD in Computer Science. The title of his thesis 
was System Integration in Computer-based publishing.  
 
Due to his Docent diploma in Informatics, Jönköping International Business 
School proposes that the subject name Informatics should be used for Professor 
Kurt Sandkuhl. 
 
A Swedish subject description for Informatik was decided by the Faculty Board 
on 1998-09-09: 
 
Informatik är det vetenskapliga ämne som studerar människors arbete med 
utveckling, förändring, utvärdering och användning av informationssystem i 
verksamheter. 
 
Jönköping International Business School proposes that the Faculty Board 
decides as follows: 
 
- The subject name will be professor of Informatics. 
- Professor Kurt Sandkuhl was evaluated for a position as full professor in 

Information Engineering at the School of Engineering, Jönköping 
University, and as Docent at Linköping University. Therefore, no 
further evaluation should be necessary in order to appoint him as 
Professor of Informatics at JIBS. 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 

 
Bilaga 4.8 4.8 Professor i Business Administration, with special focus on Management, 

JIBS 
 
Application from Associate Professor Niclas Adler, to be promoted to (full) 
Professor in Business Administration with a special focus on Management at 
Jönköping International Business School. 
 
Niclas Adler has an extensive experience as research leader, engaging multiple 
researchers and PhD-students from different disciplines and universities in joint 
research activities and in building internationally recognized research centers. 
Adler also has experiences from developing educational programs and teaching 
from many universities in multiple countries. 
 
JIBS ask the Faculty Board to approve the subject name Business 
Administration with a special focus on Management and the following subject 
description. 
  
Subject description: 
Business Administration with a focus on Management implies studies of complex 
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managerial processes in private and public organizations as well as studies of the 
actual formation of management knowledge in organizations and through the 
collaboration between practicing managers and academic scholars. 
 
In support of Niclas Adler’s application, JIBS suggest the following special 
advisors:  
 
- Ken Starkey, Professor of Management and Organizational Learning at 

Nottingham University Business School.  
- Armand Hatchuel, Professor in Management at Centre for 

Management Studies, Ecoles des Mines de Paris,  
- Allan T. Malm, Professor, Dean, Department of Business 

Administration, Lund University 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna ämnesbenämningen och ämnesbeskrivningen ovan,  
- att uppmana IHH att inkomma med kompletterande information 

innehållande antingen ett förslag på en kvinnlig sakkunnig eller 
motivering till varför man i detta fall endast har manliga sakkunniga, 
samt 

- att beslut i frågan, efter komplettering, kan fattas av presidiet. 
 

Bilaga 4.9 4.9 Professor i Business Administration with a special focus on Innovation and 
Technology Management, JIBS 
 
Application from Associate Professor Mike Danilovic, to be promoted to (full) 
Professor in Business Administration with a special focus on Innovation and 
Technology Management at Jönköping International Business School. 
 
Mike Danilovic has for many years been doing research in the area of 
innovations-driven technology development. In his research he has focused on 
strategic as well as operational aspects in integrated, cross-functional settings. 
Danilovic has participated in education on undergraduate, graduate and 
doctoral levels, developed courses on all levels and also introduced new research 
based approaches into educational programs at levels at different universities.  
 
The subject name Business Administration with a special focus on Innovation 
and Technology Management has been decided on by the Faculty Board on 
2004-01-28.  The subject description from 2004 has been slightly changed so 
we ask the Faculty Board to approve the new version below.  
 
Subject description: 
Business Administration with a focus on Innovation and Technology Management 
implies studies of complex industrial processes in innovation-driven and technology-
based companies as well as studies of mechanisms and processes in multi-professional 
inter- and intra-organizational settings. Innovation and Technology Management 
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at JIBS also implies the study of innovation-driven and technology-based SME:s and 
their involvement in business development, product development and 
manufacturing processes in international contexts. 
 
In support of Mike Danilovic’s application, we suggest the following special 
advisors: 
 
- Bengt Stymne, Professor of Business Administration at Stockholm 

School of Economics 
- Christer Olofsson, Professor of Business Administration at 

Lantbruksuniversitetet in Uppsala (former Professor of Business 
Administration at Linköping University).  

- Kim Wikström, Professor of Industrial Management at Åbo Academy 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna ämnesbenämningen och ämnesbeskrivningen ovan,  
- att uppmana IHH att inkomma med kompletterande information 

innehållande antingen ett förslag på en kvinnlig sakkunnig eller 
motivering till varför man i detta fall endast har manliga sakkunniga, 
samt 

- att beslut i frågan, efter komplettering, kan fattas av presidiet. 
  

Bilaga 4.10 4.10 Professor i Media Economics, JIBS 
 
Jönköping International Business School is planning to recruit Professor Mary 
Alice Shaver as professor of Media Economics in the Media Management and 
Transformation Centre. 
 
Dr. Shaver was evaluated and awarded a position as full professor of advertising 
at Michigan State University in 2000 and evaluated and awarded a position as 
full professor of journalism and mass communication at the University of North 
Carolina, Chapel Hill, in 1983. Both are Class 1 research universities in the 
United States, the highest ranked category in that country. She is currently 
serving in an administrative position as director and professor at the Nicholson 
School of Communications at the University of Central Florida, where she was 
also evaluated for a professorship before her appointment. 
 
For historical reasons advertising is primarily taught within schools of mass 
communication and journalism in the United States and faculty teaching it are 
typically appointed with subject area titles advertising, journalism and mass 
communication, or media economics depending upon the tradition of the 
university.  
 
Jönköping International Business School proposes that the subject name media 
economics should be used for Professor Mary Alice Shaver. The professorial 
positions that Prof. Shaver has held fall within the areas of the media economics 



Högskolan i Jönköping 
 
Fakultetsnämnden 

Protokoll 
 
2007-09-26 

 

10

subject established by the faculty board in 2003, specifically because her 
specialties fall in the interplay of advertising and the financing of media firms, 
advertising functions and sales activities in media firms, and the role of 
advertising in the contemporary transformation of media industries. These are 
all clearly within the designation of the media economics subject area at JIBS. 
 
The subject name Media Economics and its description was approved by the 
Faculty Board in 2003-01-29. 
 
Subject description: Massmedieekonomi/Media Economics 
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; medieföretagen, deras 
ledning och utveckling; mediernas funktion; medieutveckling; samspelet mellan 
ekonomiska, tekniska och organisatoriska faktorer i transformationen av 
branschen/branscherna 
 
Jönköping International Business School proposes that the Faculty Board 
decides as follows: 
  
- Professor Mary Alice Shaver was positively evaluated for a professorship 

in 2000 at Michigan State University, for a professorship at the 
University of North Carolina in 1983, and as a professor at University  
of Central Florida so no further evaluation should be necessary in order 
to appoint her as professor at JIBS. 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslaget ovan. 

 
Bilaga 4.11 4.11 Professor i pedagogisk psykologi, HLK 

 
Roland S. Persson har anhållit om att bli internbefordrad till professor i 
pedagogisk psykologi. HLK anhåller om att fakultetsnämnden godkänner 
ämnesbenämningen pedagogisk psykologi samt medföljande ämnesbeskrivning. 
Se bifogade motivering. 
 
Ämnesbeskrivning:  
Den pedagogiska psykologin studerar intra- och interindividuella processer som 
bidrar till människors möjligheter att lära eller utvecklas. Den söker överbrygga den 
epistemologiska kopplingen mellan teori och praktik, det vill säga att kombinera 
kunskap om minne och lärande och de sociala processer som underlättar 
organiserade och spontana lärsituationer.  
Från att tidigare huvudsakligen ha haft ett utpräglat inlärningsperspektiv studerar 
man numera också lärandet i relation till den sociokulturella miljö som påverkar 
individen. Det handlar således om hur individer och grupper tillägnar sig och 
utnyttjar fysiska och kognitiva resurser, vilket bland annat innebär ett samspel 
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mellan kollektiv och individ. 
 
HLK hemställer härmed om att fakultetsnämnden utser som externa 
sakkunniga följande tre personer: 
 
- Carl Martin Allwood, professor i psykologi, Institutionen för psykologi, 

Lunds universitet,  
- Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogic, IPD Enheten för individ, 

kultur och samhälle, Göteborgs universitet, och  
- Pertti Kansanen, professor emeritus of education, Institutionen för 

tillämpad pedagogik, Helsingfors universitet. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att uppmana HLK att revidera och förkorta ämnesbeskrivningen ovan 

och ej fokusera på hur ämnet såg ut förr ” Från att tidigare 
huvudsakligen ha haft ett utpräglat …”,  

- att uppmana HLK att inkomma med kompletterande information 
innehållande antingen ett förslag på en kvinnlig sakkunnig eller 
motivering till varför man i detta fall endast har manliga sakkunniga, 

- att den eventuellt föreslagna, nya kvinnliga sakkunniga bör ha en 
bakgrund i pedagogisk psykologi eller psykologi, samt 

- att beslut i frågan, efter komplettering, kan fattas av presidiet. 
 

Bilaga 4.12 a 
(endast första sidan i 
bilaga 4.12) 

4.12 a Universitetslektor i Lärande särskilt fritidshem/fritidsverksamhet, HLK 
 
Högskolan för lärande och kommunikation avser att anställa en  
universitetslektor i lärande särskilt fritidshem/fritidsverksamhet.  
 
HLK anhåller om att fakultetsnämnden godkänner ämnesbenämningen 
Lärande särskilt fritidshem/fritidsverksamhet samt medföljande 
ämnesbeskrivning. 
 
Ämnesbeskrivning:  
Lärande som vetenskaplig disciplin definierar studier av vad människan lär, hur 
och under vilka betingelser det sker. Det institutionella lärandets villkor utgör ett 
centralt tema inom området som dock även omfattar icke institutionella former av 
lärande - särskilt fritidshem och fritidsverksamhet 
 
HLK hemställer härmed om att fakultetsnämnden utser som sakkunniga 
följande två personer: 
 
- Inge Johansson, professor i pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm, och
- Eva Reimers, FD, universitetslektor i samhälle och kultur i ett 

skolperspektiv, Docent i kommunikation, Linköpings universitet. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
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- att godkänna förslagen ovan. 

 
Bilaga 4.12 b 
(alla sidor i bilaga 4.12 
utom första sidan) 

4.12 b Universitetslektor i lärande, HLK 
 
Skrivelse från HLK med hemställan om att fakultetsnämnden, inför lektorstillsättning, 
fastställer ämnesbenämningen Universitetslektor i lärande med följande beskrivning: 
 
Lärande som vetenskaplig disciplin definierar studier av vad människan lär, hur 
och under vilka betingelser det sker. Det institutionella lärandets villkor utgör ett 
centralt tema inom området som dock även omfattar icke institutionella former 
av lärande. 
 
HLK har for avsikt att anställa Filosofie Doktor Lena Boström som adjungerad 
universitetslektor i lärande. HLK hemställer härmed om att fakultetsnämnden utser som 
sakkunniga följande två personer. 
 
- Intern sakkunnig: Henning Johansson, Professor i pedagogik, Högskolan for lärande och 

kommunikation. 
- Extern sakkunnig: Eva Alerby, Docent i pedagogik, Luleå tekniska universitet, Enheten 

for utbildningsvetenskap 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2007-05-31: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Sakkunnigutlåtande har nu inkommit från Henning Johansson och Eva Alerby. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna att sakkunnigprövning har genomförts i enlighet med 

fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter. 
 

Bilaga 4.13 4.13 Professor i Lärande, HLK  
 
Högskolan för lärande och kommunikation avser att anställa en professor i 
lärande.   
 
Ämnesbenämningen och ämnesbeskrivningen för lärande har godkänts av 
fakultetsnämnden 2005- 03-16. 
 
Ämnesbeskrivning:  
Lärande som vetenskaplig disciplin definierar studier av vad  
människan lär, hur och under vilka betingelser det sker. Det institutionella 
lärandets villkor utgör ett centralt tema inom området som dock även omfattar icke 
institutionella former av lärande. 
 
HLK hemställer härmed om att fakultetsnämnden utser som externa 
sakkunniga följande tre personer: 
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- Daniel Kallòs, professor emeritus i pedagogik vid Umeå Universitet,  
- Marita Lindahl, professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga 

åren, Åbo Akademi – Jakobstad, och  
- Ingrid Pramling Samuelsson, professor i förskolepedagogik, Göteborgs 

universitet. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 

 
Bilaga 4.14 4.14 Professor i pedagogik, HLK 

 
Högskolan för lärande och kommunikation avser att anställa en professor i 
pedagogik.   
 
Ämnesbenämningen och ämnesbeskrivningen för pedagogik har godkänts av 
fakultetsnämnden 2005- 03-16. 
 
Ämnesbeskrivning:  
Pedagogik handlar om vetande och metoder som tillämpas inom uppfostran, 
undervisning och socialisation. Forskningen fokuserar på individuella, 
institutionella och samhälleliga förutsättningar för lärande hos barn, ungdomar och 
vuxna. Forskningen handlar också om utfall och konsekvenser av lärande hos 
individer och grupper inom barnomsorg, ungdomsskola och arbetslivet. 
 
HLK hemställer härmed om att fakultetsnämnden utser som externa 
sakkunniga följande tre personer: 
 
- Christer Brusling, Professor I pedagogik, Dr.philos., Oslo University 

College, Centre for the Study of Professions,  
- Per-Olof Erixon, Professor i pedagogiskt arbete, Institutionen för 

estetiska ämnen, Lärarutbildningen, Umeå Universitet, och  
- Carl Anders Säfström, professor i pedagogik, Institutionen för Samhälls- 

och Beteendevetenskap, Mälardalens högskola 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att uppmana HLK att inkomma med kompletterande information 

innehållande antingen ett förslag på en kvinnlig sakkunnig eller 
motivering till varför man i detta fall endast har manliga sakkunniga, 
samt 

- att beslut i frågan, efter komplettering, kan fattas av presidiet. 
  
 

Bilaga 4.15 4.15 Universitetslektor i pedagogik, HLK  
 
Skrivelse från HLK med hemställan att fakultetsnämnden utser sakkunniga 
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inför internbefordran, enligt det förenklade förfarandet efter fullgjord 
doktorsavhandling, av Martin Hugo till universitetslektor i pedagogik. 
 
HLK föreslår följande sakkunniga: 
 
- Henning Johansson, Professor i pedagogik, Högskolan för lärande och 

kommunikation, och  
- Ulla Runesson, FD/Docent i allmändidaktik, IPD Enheten för lärande 

och undervisning, Göteborgs universitet. 
 
Presidiet föreslår fakultetsnämnden: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 

 
Bilaga 4.16 4.16 Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, HLK 

 
Skrivelse från HLK med hemställan att fakultetsnämnden utser sakkunniga 
inför internbefordran, enligt det förenklade förfarandet efter fullgjord 
doktorsavhandling, av Anders Svenssons till universitetslektor i medie- och 
kommunikationsvetenskap. 
 
HLK föreslår följande sakkunniga: 
 
- Henning Johansson, Professor i pedagogik, Högskolan för lärande och 

kommunikation, och  
- Ingegerd Rydin, Professor i medie- och kommunikationsvetenskap, 

Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 

 
Bilaga 4.17 4.17 Professor i Handikappvetenskap, HHJ 

 
Skrivelse har inkommit från Hälsohögskolan angående tillsättning av tre sakkunniga inför 
överflyttning av professor Mats Granlunds professur från Professor i Psykologi med inriktning mot 
funktionshinder, intervention och hälsa till professor i Handikappvetenskap. 
 
Ämnesbeskrivningen för Handikappvetenskap har beslutats vid ett möte den 28 mars 2007 
enligt följande: 
 
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.  
 
Förslag på sakkunniga: 
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- Karin Sonnander, Professor i habilitering med inriktning mot handikappforskning, 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet,  
- Berth Danermark, Professor i Sociologi, Institutet för handikappvetenskap, Örebro 

universitet, och  
- Jerker Rönnberg, Professor i psykologi med inriktning mot handikappvetenskap, 

Linköpings universitet. 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutade 2007-06-20: 
 

- att godkänna förslagen på sakkunniga ovan. 
 
Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från Karin Sonnander, Berth 
Danermark och Jerker Rönnberg. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna att sakkunnigprövning har genomförts i enlighet med 

fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter. 
 
Kommentar: 
 
I första meningen, under denna punkt, används ordet ”överflyttning” om Mats 
Granlunds professur. Ordet bör istället vara ”tillsättning” eftersom Mats 
Granlund är sakkunnigprövad som professor i båda ämnena d.v.s. i 
Handikappvetenskap och i Psykologi med inriktning mot funktionshinder, 
intervention och hälsa.  
 

Bilaga 4.18 4.18 Assistant professor of Law, JIBS 
 
The Law department at JIBS is planning to recruit an Assistant Professor of 
Law.  
 
The subject area Law focusing on Tax Law, Commercial Law or EU Law has 
been decided by the Faculty Board on 2005-04-25.   
 
JIBS received one application for the position and ask the Faculty Board to 
appoint the following special advisors/evaluators: 
 
- Professor Frederik Zimmer, Tax Law, Oslo University, and  
- Professor Kristina Ståhl, Tax Law, Stockholm School of Economics 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 

 
5. 5. Fråga om  

- tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning, samt  
- antagning av oavlönad docent. 
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Bilaga 5.1 5.1 Docent i företagsekonomi/Business Administration, Mattias Nordqvist 

 
Application from Mattias Nordqvist, Assistant Professor in Business 
Administration at EMM, JIBS to be promoted to Associate Professor in 
Business Administration at Jönköping International Business School. 
 
Mattias Nordqvist took his PhD at JIBS in 2005. His dissertation presented an 
in-depth analysis of the role of ownership in strategizing in the context of 
family firms. After the PhD he has continued his family business studies, 
adding new methodology and perspectives on the family business phenomena. 
He has also broadened his research agenda with work and publications both on 
entrepreneurship and governance in general. 
 
In support of Mattias Nordqvist’s application, JIBS suggest the following 
special advisors: 
 
- Mette Mönsted, Professor,  Knowledge and Innovation Management, 

Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen 
Business School (t.b.c.), and  

- Matti Koiranen, Professor of Entrepreneurship and Family Business 
Jyväskylä University (t.b.c.) 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 

 
Bilaga 5.2 5.2 Docent i arbetsterapi, Anita Björklund 

 
Ansökan från Anita Björklund, universitetslektor i arbetsterapi om att 
sakkunnigprövas inför befordran till oavlönad docent i arbetsterapi vid HHJ. 
 
Anita Björklund blev år 2000 Sveriges första medicine doktor i ämnet 
arbetsterapi vid Karolinska institutet. Anita Björklund har kontinuerligt 
utvecklat och drivit kurser inom ramen för arbetsterapiprogrammet och 
magister-/masterutbildningen inom ämnet. Hon är en omvittnat skicklig 
pedagog och mycket uppskattad av studenterna. Sammanlagt hat Anita 
Björklund 16 vetenskapliga artiklar som underlag för sin docentansökan. 
 
HHJ föreslår att fakultetsnämnden tillsätter följande sakkunniga inför prövning 
av docentansökan från Anita Björklund: 
 
- Birgitta Bernspång, Professor i arbetsterapi, Samhällsmedicin och 

rehabilitering, Umeå universitet, och  
- Björn Gerdle, Professor, Handikappvetenskap, Institutionen för 

Rehabiliteringsmedicin, Hälsouniversitetet i Linköping. 
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Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 

 
Bilaga 5.3 5.3 Docent i Media Economics, Dan Shaver 

 
Jönköping International Business School is planning to recruit Dan Shaver as an 
associate professor of Media Economics in the Media Management and 
Transformation Centre and is applying for him to be evaluated for appoint that 
position. 
 
Dan Shaver received his Ph.D. in mass communication research from the 
University of North Carolina, Chapel Hill, in 2000 in a program designed to 
prepare industry professionals to teach in professional schools at universities. He 
has had 3 decades of experience in newspaper operations and management and 
received an MBA from Wake Forest University in 1994. 
 
He has previously held assistant professor positions at Michigan State 
University and University of Central Florida teaching in the areas of media 
management and media transformation. 
 
The subject name Media Economics and its description was approved by the 
Faculty Board in 2003-01-29. 
 
Subject description: Massmedieekonomi/Media Economics 
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; medieföretagen, deras 
ledning och utveckling; mediernas funktion; medieutveckling; samspelet mellan 
ekonomiska, tekniska och organisatoriska faktorer i transformationen av 
branschen/branscherna 
 
Jönköping International Business School proposes that the Faculty Board 
appoint the following special advisors to evaluate the application: 
  
- Professor Saara Taalas, professor of media economics, Media Group, 

Turku School of Economics, Finland 
- Professor Everette Dennis, Professor of Media & Entertainment 

Industries, Media Program, Graduate School of Business, Fordham 
University, USA 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 

 
 5.4 Utseende av docent 
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Det har framkommit önskemål om att processen vid utseende av docenter bör 
stramas upp. Detta gäller speciellt docentföreläsningen. Vi behöver ge klara 
direktiv om vad docentföreläsningen skall innehålla.  
 
I ”Bestämmelser för antagning av oavlönad docentur”, fastställda av 
fakultetsnämnden, framgår  att: 
 
”Docentföreläsningen hålles under ca 45 minuter över ett ämne hämtat från den 
sökandes kompetensområde. Det bör dock inte vara identiskt med hans eller hennes 
avhandlingsarbete. Forskningen skall presenteras på ett för icke-specialister 
tillgängligt sätt. Fakultetsnämnden utser inom sig 3 personer vilka bedömer 
föreläsningen. Föreläsningen bedöms som godkänd eller icke godkänd.” 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att tillsätta en arbetsgrupp som skall se över och utveckla direktiven för 

docentföreläsningar. Gruppen består av Benny Hjern, Christer 
Johansson, Ethel Brundin, Birgitta Sidenvall och Thina Chaib. Benny 
Hjern är sammankallande. 

 
6 6. Fråga om 

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

Bilaga 6.1 6.1 Ansökan om magisterexamensrätter vid JTH 
 
Tekniska Högskolan i Jönköping söker rätten att ge teknologie magisterexamen 
inom följande huvudområden med inriktningar: 
 
- Byggnadsteknik, med inriktning Byggnadsutformning och arkitektur 
- Maskinteknik, med inriktning Industridesign (Teknisk design) 
- Datateknik, med inriktning Internetteknik 
- Industriell organisation och ekonomi, med inriktning Projektledning – 

Tekniska projekt 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen på huvudområden inom magisterexamen ovan, 

d.v.s.  
(1) Byggnadsteknik, (2) Maskinteknik, (3) Datateknik samt (4) 
Industriell organisation och ekonomi, samt 

- att bordlägga frågan om inriktning. 
 

Bilaga 6.2  6.2 Ansökan om inrättande av nya huvudområden för utbildning, IHH/JTH 
 
IHH önskar att fakultetsnämnden inrättar nya huvudområde för följande utbildningar så de 
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ligger i linje med IHHs ambition att utforma program ämnes- och sektionsövergripande och 
där examina svarar mot programmets inriktning. 
 
Huvudområdena är: 
 

- Affärsinformatik/Business informatics (företagsekonomi och informatik) 
- Affärsjuridik/Commercial and tax law 
- Informationsteknik och management/Information engineering and management 

 
Det tredje huvudområdet är ett nytt mastersprogram där JIBS och JTH tillsammans levererar 
olika kurser. Detta samarbete inom utbildningen svarar mot de samarbeten som redan 
utvecklats inom data/informatikområdet och understöds i en gemensam centrumbildning.  
 
Fakultetsnämndens presidium beslutade 2007-06-27: 
 

- att presidiet ser positivt på dessa nya huvudområden men behöver mer information 
från berörda högskolor  för att kunna fatta beslut i frågan. 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslaget på huvudområde Informationsteknik och 

management/Information engineering and management ovan, och  
- att uppmana IHH att inkomma med fullständiga handlingar för de 

föreslagna huvudområdena Affärsinformatik/Business informatics samt 
Affärsjuridik/Commercial and tax law. 

 
Bilaga 6.3  6.3 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 
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 2007-01-31: 
 

- 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,  
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28 mars 2007 
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 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. 
 
Benny Hjern, dekanus, har tagit kontakt med de två professorer HHJ rekommenderat för att 
undersöka om de anser det vara möjligt att överföra Mats Granlunds professur i psykologi, med 
inriktning mot funktionshinder till en professur i handikappvetenskap. Båda svarade att det 
inte borde vara några problem att göra detta. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2007-05-31: 
 

- att be HHJ att inkomma med förslag på tre namn som kan vara sakkunniga inför 
Mats Granlund prövning av professorsnivå inom ämnet handikappvetenskap,  

- att dekanus kontaktar sakkunniga för att specificera fakultetsnämndens ambitionsnivå, 
och  

- att be HHJ inkomma med en studieplan inom handikappvetenskap. 
 
Presidiemöte den 27 juni 2007 
En studieplan för ämnet handikappvetenskap har inkommit från HHJ. Likaså har förslag på 
sakkunniga inkommit se punkt 4.2 ovan (i presidieprotokollet från den 27 juni 2007). 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutar: 
 

- att godkänna studieplanen i handikappvetenskap. 
 
Sakkunnigutlåtanden angående Mats Granlunds professur i 
Handikappvetenskap (punkt 4.17 på dagordningen) samt en skrivelse om 
doktorandernas tillhörighet vid HHJ och HLK inom ämnet 
Handikappvetenskap har nu inkommit till fakultetsnämnden. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna Handikappvetenskap som forskarutbildningsämne vid 



Högskolan i Jönköping 
 
Fakultetsnämnden 

Protokoll 
 
2007-09-26 

 

21

Högskolan i Jönköping. 
 

Bilaga 6.4 6.4 Ansökan om psykologi som huvudämne i magisterexamen, HLK 
 
Ansökan om att utfärda magisterexamen med psykologi som huvudsakligt 
ämnesområde vid HLK med start hösten 2007. 
 
Undervisning i ämnet psykologi vid Högskolan i Jönköping (HJ) finns vid två 
av fackhögskolorna nämligen HLK och HHJ. 
 
Vid HLK finns psykologi på nivåerna 1-30 hp, 31-60 hp och 61-90 hp som 
fristående kurser.  Vid HHJ finns psykologi på A-nivå inom sjuksköterske-
programmet (7,5 hp), arbetsterapeutprogrammet (7,5 hp), ortoped-
ingenjörsprogrammet (7,5 hp), tandhygienistprogrammet (15 hp) och 
socionomprogrammet (15 hp). Vid HLK har kurser i psykologi getts på C-nivå 
sedan 1990-talet.  
 
Vid HLK finns höstterminen 2007  åtta lärare anställda i psykologi vid HLK. 
Två är disputerade, av dem är en professor och en docent. HLK har förutom 
dessa även en adjungerad professor i psykologi, och HLKs VD som är professor 
i specialpedagogik, har även psykologexamen. Dessutom finns vid HHJ fem 
forskare och lärare inom ämnet. Två av dem är disputerade, båda professorer.  
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna psykologi som huvudområde i magisterexamen. 

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

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

Bilaga 7.1 7.1 Pär Sjölander’s disputation, IHH 
 
Pär Sjölander, Ph.D. Student, is now in the process of concluding his doctoral thesis entitled ” 
Simulation-based Approaches in Financial Econometrics”.  He is planning to defend his 
dissertation on September 28, 2007 at 10.00 am in B1014 (exB103). During his final seminar 
on 11 December, 2006 Associate Professor Helgi Tomasson from the University of Iceland, 
acted as his opponent.  Associate Professor Tomasson’s report on the dissertation is attached. 
 
In the light of the above, we hereby request that the decision of the Research Committee be: 
 

- to approve that Pär Sjölander defends his dissertation on September 28, 2007 
- to recommend to the Faculty Board that Professor Mohsen Bahmani-Oskooee from 

the University of Wisconsin-Milwaukee, USA  be appointed as faculty opponent 
- Professor Åke E. Andersson to be member of the examining committee. 
- two more members of the examining committee are yet to be confirmed. 

       -      to appoint Börje Johansson to act as Chairman during the dissertation. 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutade 2007-06-27: 
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- att godkänna förslaget ovan och att presidiet fattar beslut om ytterligare två 
betygsnämndsledamöter vid ett senare datum. 

 
IHH har inkommit med ytterligare två förslag på ledamöter till Pär Sjölanders 
betygsnämnd: 
 
- Professor Rolf Larsson, University of Uppsala 
- Associate Professor Bill B. Francis from Renssealer Lally School of 

Management and Technology, Albany, USA 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 

 
Kommentar:  
 
Det skall alltid framgå att hänsyn tagits till genusperspektivet i ansökan om 
utseende av betygsnämnd och fakultetsopponent.  
 

Bilaga 7.2 7.2 Min Hang’s disputation, IHH 
 
Min Hang, holder of a master’s degree, is planning to defend her dissertation 
on Wednesday, 24 October in B1014.  
 
At her final seminar on 9 March 2007, Professor Hans van Kranenburg, 
Professor of Corporate Strategy, Nijmegen School of Management, Radboud 
University Nijmegen, acted as opponent. His report on the dissertation is 
attached. Min Hang’s manuscript has been amended according to the 
suggestions raised at the final seminar and in the report.   
 
In the light of the above, the department of EMM and MMTC proposes that 
the Research Committee and the Faculty Board approve: 
 
- Min Hang defending her doctoral thesis "Media Business Venturing: A 

Study on the Choice of Organizational Mode"on Wednesday, 24 
October 2007 in B1014. 

- Prof. Mike Friedrichsen, Professor of Management and Director, 
International Institute for Management, University of Flensburg, 
Germany as faculty opponent 

- Prof. Pasi Malinen, Turku School of Economics, and Prof. Insa Sjurts, 
Hamburg Media School/Hamburg University, and Professor Rolf 
Lundin, JIBS as member of the examining committee. 

- Professor Robert G. Picard, Jönköping International Business School, 
to act as chairman during the dissertation defense. 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
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- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 7.3 7.3 Marie Ernsth Bravell, HHJ 
 
Doktoranden Marie Ernsth Bravell har genomfört slutseminarium på sin 
avhandling ”Care Trajectories in the Oldest Old”. Docent Lennarth Johansson 
från Socialstyrelsen granskade hennes manus vid slutseminariet. Lennarth 
Johansson kommentarer från slutseminariet bifogas. 
 
Hälsohögskolan föreslår fakultetsnämnden: 
 
- att fil. Mag. Marie Ernsth Bravell, HHJ försvarar sin doktorsavhandling 

”Care Trajectories in the Oldest Old” vid en disputation inom 
gerontologi den 29 november 2007 kl. 10.00 i Forum Humanum. 

- att Docent Kirsten Avlund, Köpenhamns universitet utses till opponent 
vid disputationen, 

- att Professor Lars Andersson, Linköpings universitet, Professor Mats 
Thorslund, Stockholms universitet och Professor Elisabeth Cedersund, 
HHJ utses till ledamöter i betygsnämnden, och  

- att ordförande vid disputationen är professor Stig Berg, HHJ 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 

 
8 8. Övriga frågor 

 

 8.1 Nya VD:n på HLK 
 
Eva Björck-Åkesson är inbjuden till fakultetsnämndens möte kl. 14.00 
 
Eva Björck-Åkesson berättade om forskning och forskarutbildning vid HLK. 
 
Efter att HJ fick Vetenskapsområde humaniora och samhällsvetenskap har 
HLK arbetar aktivt med att utveckla sin forskarskola i Lärande och 
Kommunikation och har idag 25-30 doktorander. En doktorandhandbok håller 
på att utvecklas och docent Per Askerlund har utsetts till att ansvara för och 
administrativt organisera forskarutbildningen vid HLK. 
 
Vid HLK arbetar man med följande forskningsprofiler: 
- Media och kommunikationsforskning 
- Innovativt lärande 
- Livslångt och vuxnas lärande 
- Hälsa och Lärande  

 
Eva Björck-Åkesson anser att samverkan inom Masterutbildningar är viktigt på 
lång sikt, speciellt för oss som en liten högskola. Strukturen på mastersut-
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bildningarna vid HLK bygger på tydliga moduler som är sinsemellan utbytbara. 
 

 8.2 Kvalitetssäkring 
 
Anita Hansbo, Högskoledirektör, Rektors kansli, är inbjuden till 
fakultetsnämndens möte kl. 16.00 
 
Anita Hansbo är anställd som Högskoledirektör, vid rektors kansli, för att 
arbeta med kvalitetsarbetet vid Högskolan. Hon har en filosofie doktorsexamen 
i mattematik och kommer närmast från Högskolan i Väst, där hon bland annat 
ansvarade för grundutbildningen.  
 
Anita Hansbo kommer att arbeta med den Utbildnings- och forskningsstrategi 
som, för HJs räkning, skall skickas in till Regeringen senast den 31 december 
2007. Den skall innehålla ett riktat budskap till regeringen med våra strategier 
för framtiden.  
 
Högskoleverket kommer under 2008 att utvärdera kvalitetsarbetet vid 
högskolor och universitet i Sverige. Anita Hansbo skall, i nära samverkan med 
fackhögskolorna, arbeta med den självutvärdering, vad gäller kvalitetsarbetet, 
som varje högskola skall genomföra. Hon gav en redogörelse till nämnden för 
hur detta arbete kommer att genomföras. 
 

 Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 28 november 
2007 kl 14.00 i Fakultetsvillan, Mariedal, på Munksjöområdet. 
 
Fakultetsnämndens presidium sammanträder vid följande datum under 2007: 
 
Beslut: att tidigarelägga Presidiets möte till fredagen den 16 november 2007 
istället för, som tidigare beslutat, tisdagen den 20 november. 
 

 
Susanne Hansson 
 
Justerat av 
 
 
Benny Hjern  Christina Chaib 
Dekanus  Ledamot 
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