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Tid Onsdagen den 30 maj 2007 kl. 14.00 
 

Plats  Mariedal 
 

Närvarande 
 
 
 
 
Adjungerad 
 
Ej närvarande 

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

1. 1. Fastställande av föreliggande dagordning.  
 
Punkt 8.1 och 6.1 behandlas före punkt 3 på agendan. 
 
Tillägg till agendan: 
Punkt 8.3 Samverkansavtal inom statsvetenskap 
 
Efter ovan nämnda tillägg fastställdes dagordningen. 
 

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

- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 4.2 4.2 Universitetslektor i komponentteknologi inriktning gjutning, JTH 
 
Attila Dioszegi vid Tekniska högskolan är f.n. anställd som t f universitetslektor i komponent-
teknologi inriktning gjutning. Han har nyligen disputerat inom ämnesområdet komponent-
teknologi inriktning gjutning och vi avser att befordra honom till/anställa honom som universi-
tetslektor i detta ämne.  
 
Vid Tekniska högskolan finns sedan tidigare en professur i komponentteknologi, inriktning 
gjutning med följande ämnesbeskrivning: 
 
Teknologier och materialteknik för framtagning av gjutna verkstadstekniska komponenter samt 
matematisk modellering och datorsimulering för process- och materialegenskaper som är av betydelse 
för komponenternas produktion och användning. 
 
Befordran/anställning förutsätts ske efter en sakkunnigprövning enligt det förenklade förfarande 
som fastställts av fakultetsnämnden. Vi anhåller att fakultetsnämnden som sakkunniga utser  
 
- Voicu Brabie, professor i materialvetenskap med inriktning mot processmetallurgi vid 

Högskolan i Dalarna, och  
- Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK  
 
Fakultetsnämnden beslutade 2007-01-31: 
 
- att godkänna de två föreslagna sakkunniga. 
 
Sakkunnigutlåtande har nu inkommit från Voicu Brabie, professor i 
materialvetenskap med inriktning mot processmetallurgi vid Högskolan i 
Dalarna, och Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna att sakkunnigprövning har genomförts i enlighet med 
fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter. 
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Bilaga 4.3 4.3 Universitetslektor i socialt arbete, HHJ 
 
Skrivelse från Hälsohögskolan angående förslag till sakkunniga inför tillsättning 
av anställning som universitetslektor i socialt arbete dnr 640/2006 
 
Härmed föreslår undertecknade att följande utses som sakkunniga vid 
tillsättningen av en anställning som universitetslektor i socialt arbete. 
 

- Docent Anders Bjerkman, socialt arbete, Institutionen för individ och 
samhälle, Högskolan i Väst, och  

- Docent Bengt G. Eriksson, social omsorgsvetenskap, Karlstad 
universitet. 

 
Kommentar: 
HHJ har försökt få kvinnliga sakkunniga att medverka vid tillsättning av denna 
tjänst men har inte lyckats. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 4.4  

4.4 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 Bertil Gandemo och Esbjörn Segelod som sakkunniga, och 
- att uppmana IHH att inkomma med en ny sakkunnig istället för Helén Anderson 

eftersom alla tre sakkunniga skall vara externa. 
 
IHH har inkommit med ett nytt förslag till sakkunnig för att ersätta Helén 
Andersson.  



Högskolan i Jönköping 
 
Fakultetsnämnden 

Protokoll 
 
2007-05-30 

 

4

 
Förslag: Thomas Hartman, professor i redovisning och finansiering, 
Stockholms universitet. 
 
Kommentar: 
Det finns ytterst få kvinnliga professorer inom redovisningsområdet så IHH har 
tyvärr ej lyckats få en kvinnlig sakkunnig. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslaget på ny sakkunnig ovan. 
 

 4.5 Lektorat i Samhällskunskap, HLK 
 
Skrivelse från HLK, 2006-11-21, med hemställan att Fakultetsnämnden utser sakkunniga inför 
anställning av universitetslektor i samhällskunskap. 
 
Ämnesbenämning och ämnesbeskrivning beslutades av Fakultetsnämnden 2002-09-18 enligt 
följande: 
 
Ämnesbeskrivning: 
Samhällskunskap avser ett tvärvetenskapligt område som korresponderar mot skolämnet 
samhällskunskap. Inom området inryms olika enskilda discipliner som statskunskap, ekonomi och 
pedagogik. Ämnesområdets teorier och förklaringsansatser vad avser inrymda discipliner integreras 
med allmändidaktisk teoribildning med syfte att utveckla forskning och kunskap om hur 
samhällskunskap kan organiseras för lärande 
 
HLK föreslår följande två personer som sakkunniga: 
 
- Benny Hjern, professor i statsvetenskap särskilt implementationsforskning IHH, samt 
- Mats Ekholm, professor i pedagogik, f d generaldirektör Skolverket 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2006-11-29: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 
 
Kommentar: 
Anledningen till att HLK föreslår två män som sakkunniga vid tillsättning av lektorat i 
samhällskunskap är att dessa två var sakkunniga när tjänsten utlystes för ett par år sedan och 
flera av de sökande är samma som vid förra rekryteringsomgången. 
 
Sakkunnigutlåtande har nu inkommit från Benny Hjern, professor i 
statsvetenskap särskilt implementationsforskning IHH, och Mats Ekholm, 
professor i pedagogik, f d generaldirektör Skolverket. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna att sakkunnigprövning har genomförts i enlighet med 
fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter. 
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5. 5. Fråga om  
- tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning, samt  
- antagning av oavlönad docent. 
 

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  
- 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. 
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Bilaga 6.1 

 
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 till nästa möte eftersom 
den tilltänkta professorn tackade nej till tjänsten vid IHH, och 

- att be IHH inkomma med en ny ansökan om forskarutbildning i informatik inför 
mötet den 30 maj. 

 
En ny ansökan om forskarutbildning inom informatik har nu inkommit till 
fakultetsnämnden. 
 
Niclas Adler, VD IHH, deltog vid mötet och berättade om de ansträngningar 
som gjorts för att utveckla ämnet informatik vid IHH och det, för IHH och 
JTH, gemensamma CenIT (Centre for evolving IT in networked 
organisations).  
CenIT har, enligt Niclas, inneburit goda möjligheter att ytterligare utveckla det 
västsvenska samarbetet. Han upplever att det på personalfronten råder en bra 
situation på sektionen för informatik och ser positivt på att Kurt Sandkuhl är 
villig att vara den sammanhållande länken. 
 
Kommentarer: 
Fakultetsnämnden ser positivt på att Kurt Sandkuhl tar ansvar för forskningen 
och forskarutbildningen inom CenIT. Det framgår ej av ansökan om detta 
innebär att han även tar huvudansvaret för att driva och utveckla forskarut-
bildning i informatik vid IHH, men presidiet uppfattade att detta var hans 
intention när Kurt drog ärendet vid presidiets möte den 22 maj. 
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Enligt JIBS profil skall sektionerna sträva efter att vara interdisciplinära och 
internationella. Fakultetsnämnden ser inte tydligt hur informatiken uppfyller 
dessa mål, men uppfattar att man klart strävar efter att nå dem. 
  
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att be IHH och sektionen för informatik inkomma med skrivelse som 
tydliggör det nätverk man nämner i inlagan och hur detta nätverk 
inverkar på informatikområdet, och  

- att inkomma med information om hur och i vilken utsträckning 
informatiken (inom och utom CenIT) arbetar mot de interdisciplinära 
och internationella mål som övrig verksamhet skall arbeta mot, och 

- att så snart det är klart med de personer inom ämnet som det för 
närvarande förhandlas med inkomma med kompletterande information 
till nämnden, samt 

- att förlänga det villkorade beslutet om doktorandutbildning i informatik 
tills kompletterande handlingar har inkommit angående de ytterligare 
rekryteringar som planeras inom kort.  

 
Bilaga 6.2 6.2 Ansökan om huvudområden inom masterexamen, HHJ 

 
Hälsohögskolan hemställer att fakultetsnämnden godkänner ämnena 
arbetsterapi, gerontologi, omvårdnad, oral hälsovetenskap och socialt arbete 
som huvudområden/ämnen i masterexamen vid Hälsohögskolan. 
 
Fakultetsnämnden har tidigare godkänt ämnena ovan som huvudämne i 
kandidat- och magisterexamen samt som forskarutbildningsämnen. 
 
Presidiet bad HHJ inkomma med en förteckning över personalstyrkan med 
information om tjänsteinnehåll (fördelning forskning/utbildning). 
  
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att det efterfrågade materialet har lämnats in och fakultetsnämnden ser 
inget hinder till att HHJ bedriver masterutbildning inom ämnena ovan, 
men ett konkret beslut fattades ej eftersom diskussionen kring 
mastersutbildningar fortsätter under punkt 8.2 . 

 
 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 
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(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,  
 
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 beslutar: 
 

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

ambitionsnivå, och  
- att be HHJ inkomma med en studieplan inom handikappvetenskap. 

 
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 Alexander McKelvies disputation, IHH 
 
Alexander McKelvie, holder of a master’s degree, is planning to defend his 
dissertation entitled “Innovation in New Firms: Examining the role of 
knowledge and growth willingness” on Friday 15 June 2007.  
 
At his final seminar on 19 March May, 2007, Professor Gerard George from 
London Business School acted as opponent. His report on the dissertation is 
attached. Alexander’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 proposes that the Research 
Committee and the Faculty Board approve: 
 

- Alexander McKelvie defending his doctoral thesis “Innovation in New 
Firms: Examining the role of knowledge and growth willingness” on 
Friday 15 June 2007.  

 
- Professor Erkko Autio, Imperial College, UK as faculty opponent. 

 
- Associate Professor Gry Agnete Alsos, Nordland Research Institute, 

Norway; Associate Professor Rögnvaldur Saemundsson, Reykjavik 
University, Iceland; and Professor Åke E Andersson, Jönköping 
International Business School, as members of the examining committee. 

   
- Professor Johan Wiklund, Jönköping International Business School, to 

act as chairman during the dissertation. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

 7.2 Miriam Garvis disputation, IHH 
 
Miriam Garvi, holder of a master’s degree, is planning to defend her 
dissertation entitled "Venture Capital for the Future - Implications of Founding 
Visions in the Venture Capital Setting", on Wednesday, 20 June 2007 at 2.30 
pm.  
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At her final seminar on 8 March 2007, Associate professor Lars Strannegård 
from Stockholm School of Economics acted as opponent. His report on the 
dissertation is attached. Miriam’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 proposes that the Research 
Committee and the Faculty Board approve: 
 

- Miriam Garvi defending her doctoral thesis "Venture Capital for the 
Future - Implications of Founding Visions in the Venture Capital 
Setting"on Wednesday, 20 June 2007 at 2.30 pm.  

 
- Gordon Murray, Professor of Management, School of Business & 

Economics, University of Exeter as faculty opponent. 
 

- Professor NN (to be confirmed),  Associate Professor Lars Strannegård, 
Stockholm School of Economics, and Professor Helén Anderson, JIBS, 
as members of the examining committee 

 
- Professor Leif Melin, Jönköping International Business School, to act as 

chairman during the dissertation. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen på disputationsdatum, fakultetsopponent och 
två ledamöter i betygsnämnden ovan, och  

- att uppdra åt presidiet att fatta beslut om den tredje ledamoten i 
betygsnämnden. 

 
Bilaga 7.3 7.3 Ulrika Rosanders disputation, IHH 

 
Ulrika Rosander holder of a master’s degree is planning to defend her 
dissertation entitled “Generalklausul mot skatteflykt” on Friday 24 August 
2007 at 10 am in room B1014.  
 
At her final seminar on 20 December 2006, Professor Börje Leidhammar from 
Karlstad University acted as opponent. His report on the dissertation is 
attached. Ulrika’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 Law proposes that the Research 
Committee and the Faculty Board approve: 
 

- Ulrika Rosander defending her doctoral thesis “Generalklausul mot 
skatteflykt” on Friday 24 August 2007 at 10 am in B1014. 
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- Professor Frederik Zimmer, Tax Law, Oslo University as faculty 
opponent. 

 
- Professor Åsa Gunnarsson, Tax law, Umeå University, Professor Robert 

Påhlsson, Tax law, Göteborg University, and Professor Christer 
Silfverberg, Tax Law with public finance, Stockholm University as 
members of the examining committee.  

   
- Professor Björn Westberg, Jönköping International Business School, to 

act as chairman during the dissertation. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 7.4 7.4 Axel Hillings disputation, IHH 
 
Axel Hilling holder of a master’s degree is planning to defend his dissertation 
entitled “Derivative Financial Instruments – Challenges to the Swedish Income 
Tax System” on Friday, 21 September 2007 at 10 am.  
 
At his final seminar on 14 February 2007, Professor Claes Norberg from Lund 
University acted as opponent. His report on the dissertation is attached. Axel’s 
manuscript has been amended according to the suggestions raised at the final 
seminar.   
 
In the light of the above, the department of Law proposes that the Research 
Committee and the Faculty Board approve: 
 

- Axel Hilling defending his doctoral thesis “Derivative Financial 
Instruments – Challenges to the Swedish Income Tax System” on 
Friday, 21 September 2007 at 10 am.  

 
- Professor Peter Melz, Tax Law with public finance, Stockholm 

University as faculty opponent. 
  

- Professor Kristina Ståhl, Tax Law, Stockholm School of Economics, 
Professor Jan Pedersen, Tax Law, Aarhus University, and Professor 
Hans Robert Schwencke, Accounting, BI, Oslo, as members of the 
examining committee.  

   
- Professor Björn Westberg, Jönköping International Business School, to 

act as chairman during the dissertation. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
          

- att godkänna förslagen ovan. 



Högskolan i Jönköping 
 
Fakultetsnämnden 

Protokoll 
 
2007-05-30 

 

12

 
Bilaga 7.5 7.5 Jens Hultmans disputation, IHH 

 
Jens Hultman holder of a master’s degree, is planning to defend his dissertation 
"Rethinking adoption: A study on information and communications 
technology interaction among actors in the Swedish automobile industry" in 
September, 2007.  
 
At his final seminar on 14 March, 2007, Professor Håkan Håkansson from BI, 
Oslo, acted as opponent. His report on the dissertation is attached. Jens’ 
manuscript is being amended according to the suggestions raised at the final 
seminar and in the report.   
 
In the light of the above, the department of EMM proposes that the Research 
Committee and the Faculty Board approve: 
 

- Jens Hultman defending his doctoral thesis "Rethinking adoption: A 
study on information and communications technology interaction 
among actors in the Swedish automobile industry" in September 2007.  

 
- Jan Damsgaard, Professor, Director of Center for Applied Information 

and Communication Technology (CAICT), Copenhagen Business 
School as faculty opponent. 

  
- Håkan Håkansson, Professor  of International Management, BI, Oslo,  

Christian Möller, Professor of Marketing, Helsinki School of 
Economics and Mona Ericson, Associate Professor  of Business 
Administration, JIBS as members of the examining committee.  

   
- Professor Helén Anderson, Jönköping International Business School, to 

act as chairman during the dissertation. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen på fakultetsopponent och ledamöter i 
betygsnämnden ovan, samt  

- att uppdra åt presidiet att fatta beslut om tid och datum för disputation.
 

8 8. Övriga frågor 
 

 8.1 Nya VD:n på Internationella Handelshögskolan 
 
Fakultetsnämnden har inbjudit Internationella Handelshögskolans nya VD 
Niclas Adler för att informera om fakultetsnämndens verksamhet och för att få 
hans syn på Internationella Handelshögskolans forskning och framtid. 
 
Kort från mötet: 
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Niclas Adler har tillsammans med andra grundat och varit första VD för 
Stockholm School of Entrepreneurship och varit med om att grunda Fenix 
Centre for Innovations in Management, ett samarbete mellan 
Handelshögskolan i Stockholm, Chalmers och Ecole des Mines i Paris. Adler 
har startat och varit programchef för flera internationella forskningsprogram 
som exempelvis CARE, Competitive Advantage, Regulation and Environment 
och har dessutom varit med och startat och drivit 14 företag, många av dem 
avknoppningar från tekniska och medicinska universitetsprojekt.  
 
Som företagsekonom och forskningsledare tror Niclas Adlers på ett nära 
samarbete med de organisationer som beforskas. Handelshögskolor skulle enligt 
Adler kunna ta en mer aktiv roll i att utveckla både privata och offentliga 
organisationer och använda ett mer kliniskt och experimenterande arbetssätt i 
både forskning och utbildning. Adler tror också att organisationer skulle kunna 
kunna utveckla en tradition, kompetens och kapacitet att bedriva FoU runt 
management utmaningar. Han ser positivt på att, som inom medicin, 
kombinera undervisning, forskning och praktiskt arbete. Adlers egna 
forskningsområden kan definieras som management research and development 
och collaborative research methodologies.  
 
Adler vill skapa en gränsöverskridande handelshögskola som samverkar med 
olika internationella aktörer. Nära samarbete med beslutsfattare är väsentligt för 
att skapa en handelshögskola som är med och formar samhället runt omkring 
sig, anser Adler. För att stärka utvecklingen av forskarutbildningen vid JIBS har 
forskarkollegiets ordförande, professor Robert Picard, fått utökade uppgifter att 
ansvara för forskarutbildningens utveckling.  
 

Bilaga 8.2 8.2 Krav på huvudämne inom Masterutbildningar vid HJ 

Det framgår av fakultetsnämndens instruktion 2.4.3 Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå att:  
Fakultetsnämnden skall besluta om det huvudsakliga området för kandidat- samt 
magister- och mastersexamina. I fakultetsnämndens uppdrag ingår 
tillsyningsansvaret att verksamheten bedrivs i enlighet med nämndens beslut 
(reviderad och beslutad av stiftelsestyrelsen den 23 oktober 2006, § 69, bilaga 
8). 

 
I stiftelsens ”Policy för beslut om huvudämne och huvudsakligt område i 
examina samt fastställande av utbildningsplaner” (beslutad av Stiftelsestyrelsen 
den 23 april 2007, § 31b) framgår följande: 
Beslut om huvudämne i forskarutbildningen och huvudsakligt område för 
utbildningen på grund- och avancerad nivå fattas av högskolans fakultetsnämnd. I 
fakultetsnämndens uppdrag ingår tillsynsansvaret att verksamheten bedrivs i 
enlighet med nämndens beslut. 
Beslut om studieplan i forskarutbildningen fattas av fakultetsnämnden. I 
fakultetsnämndens uppdrag ingår tillsynsansvaret att verksamheten bedrivs i 
enlighet med nämndens beslut. 
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Beslut om fastställande av utbildningsplan i utbildningen på grund- och avancerad 
nivå fattas av fackhögskolan efter yttrande av högskolans utbildningskollegieråd. 
 
Med anledning av den nya examensstrukturen med masterutbildningar som 
precis som magisterutbildningar skall vara forskningsförberedande har 
fakultetsnämnden känt ett behov av att klargöra vad som ingår i 
tillsyningsansvaret. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att för alla mastersprogram, från berörd fackhögskola eller liknande, 
begära in förteckning över lärarkompetens med information om 
tjänsteinnehåll samt om fördelning forskning/utbildning i tjänsten, 
samt 

- att, för att uppfylla tillsyningsansvaret, årligen inför nämndens 
novembermöte, begära in en förteckning över lärarkompetens med 
information om tjänsteinnehåll samt om fördelning forskning/ 
utbildning i tjänsten för alla huvudområden inom examen senast den 1 
november varje år, samt  

- att ansökningar om huvudsakliga området för kandidat- samt magister- 
och mastersexamina även i framtiden kommer att behandlas enligt 
tidigare riktlinjer, samt 

- att syftet med besluten ovan är att uppfylla fakultetsnämndens 
tillsyningsansvar från Stiftelsestyrelsen. 

 
Bilaga 8.3 8.3 Samarbetsavtal inom statsvetenskap 

 
Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Internationella Handelshögskolan och 
Högskolan i Halmstad (HH) angående samverkan inom ämnet statsvetenskap. 
Avtalet baseras på det hängavtal som tecknats mellan HJ och HH. 
 
HSV har ifrågasatt examensrättigheten i statsvetenskap på kandidat och 
magisternivå eftersom det finns för få disputerade lärare inom ämnet. 
 
Avtalet med HH ger IHH en ökad andel lärare för framför examination, 
handledning och metodundervisning. 
 
Vid sektionen för statsvetenskap vid IHH finns idag; Benny Hjern, professor, 
Per Viklund, adjunkt (disputerar hösten 2007), Monica Johansson, Inga Aflaki, 
och Ann Britt Karlsson, doktorander (alla tre beräknas disputera hösten 2008). 
En lektor tillkommer från HLK som skall vara verksam vid IHH på 70 % 
(sakkunnigprövats för lektorat i samhällskunskap vid HLK, se punkt 4.5 i 
protokollet, men har disputerat i statsvetenskap). Från Halmstad tillkommer två 
docenter som skall vara verksamma vid IHH på 25 respektive 20 %.  
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
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Fakultetsnämnden har tagit upp detta ärende till granskning och ser positivt på 
de åtgärder som tagits genom ytterligare rekrytering och det utökade samarbetet 
med Högskolan i Halmstad. 
 

 Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 26 september 
2007 kl 14.00 i Fakultetsvillan, Mariedal, på Munksjöområdet. 
 
Övriga möten under 2007: 
Onsdagen den 28 november 
 
Fakultetsnämndens presidium sammanträder vid följande datum under 2007: 
 
Onsdagen den 20 juni kl. 11.00 i B4221 
Tisdagen den 18 september kl. 14.00 i Fakultetsvillan, Mariedal 
Tisdagen den 20 november kl. 14.00 i Fakultetsvillan, Mariedal 
 

 
Susanne Hansson 
 
Justerat av 
 
 
 
Benny Hjern  Ethel Brundin 
Dekanus  Ledamot 


