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Tid Onsdagen den 6 februari 2008 kl. 14.45 

 

Plats   
OBS! ej Mariedal 

Solon, vån 4 A-huset, HJ 
 

Närvarande 
 
 
 
 
 
Ej närvarande 

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

1. 1. Fastställande av föreliggande dagordning.  
 
Tillägg till dagordningen: 
3.2 Ansvar och befogenheter för kvalitet 
4.8 Lektorsprövning av Martin Hugo 
4,9 Professorsprövning Mike Danilovic 
5.7 Docentprövning Andreas Stephan 
 
Ärende 8.3 behandlades före punkt 3 på dagordningen. 
Ärende 6.1 behandlades före punkt 4 på dagordningen. 
 
Dagordningen fastställs efter ovan nämnda justeringar. 
 

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

- att utse Bo Malmberg att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

3. 3. Informationsärenden 
 

Bilaga 3.1 3.1 Presidieprotokoll 
 
Per capsulam protokoll från den 17 december 2007. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna presidieprotokollet ovan. 
 

Bilaga 3.2  3.2 Ansvar och befogenheter för kvalitet 
 
Information från informationsmötet med Anita Hansbo den 5 februari 2008 
angående den nya organisationsstrukturen. Diskussioner föregick kring den nya 
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strukturen och den korta beslutsprocess som beskrevs i dokumentet.  
 
Diskussionen ledde fram till beslut att fakultetsnämnden skulle lämna in en 
skrivelse till rektor. Nämndens ledamöter uppmanades inkomma med 
kommentarer till Benny Hjern, som fick i uppdrag att skriva inlagan. 
 

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 Universitetslektorat i omvårdnad, HHJ 
 
Hälsohögskolan har annonserat ett universitetslektorat i omvårdnad, 
tillsvidareanställning heltid. De angivna kvalifikationerna för tjänsten är 
legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi, samt avlagd 
doktorsexamen i relevant ämne. Vetenskaplig produktion, pedagogiska och 
administrativa erfarenheter, externa forskningsanslag samt internationella 
samarbetserfarenheter är särskilt meriterande för anställningen.  
 
Förslag till sakkunniga: 
- Mitra Unosson, professor i vårdvetenskap särskilt omvårdnad, 

Hälsouniversitetet i Linköping. Mitra har en egen bakgrund som 
anestesisjuksköterska och har en omfattande erfarenhet av forskning inom 
anestesi liksom av forskarhandledning inom området för den aktuella 
lektorstjänsten.  

- Jan Mårtensson, docent i omvårdnad vid Hälsohögskolan. Jan Mårtenssons 
forskning är inom kardiologi som även detta är en vård som befinner sig 
liksom anestesi inom akutsjukvård.  

 
Ingen av de tillfrågade har uppgivit jäv till de två sökande. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 4.2 4.2 Universitetslektor i arbetsterapi, HHJ 
 
Skrivelse från Hälsohögskolan med hemställan att fakultetsnämnden utser 
sakkunniga inför anställning av universitetslektor i arbetsterapi vid HHJ. 
 
Förslag till sakkunniga: 

- Susanne Iwarsson, Professor, arbetsterapi (äldreområdet), Lunds 
universitet, och 

- Gerd Johansson, professor, människa-teknikinteraktion arbetsmiljö 
samt kognitiv ergonomi, VR och rehabilitering, Lunds tekniska 
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högskola. 
 
Kommentar från presidiet: 
Två kvinnor föreslås som sakkunniga ovan eftersom den enda manliga 
professorn i arbetsterapi i Europa finns på Hälsohögskolan i Jönköping. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 4.3 4.3 Universitetslektor i radiologi, HHJ 
 
Skrivelse från Hälsohögskolan med hemställan att fakultetsnämnden utser 
sakkunniga inför tillsättning av universitetslektor i radiologi i enlighet med det 
förenklade förfarandet. 
 
Förslag till sakkunniga: 

- Birgitta Sidenvall, Professor, omvårdnad, HHJ 
- Thomas Magnusson, adj. Professor, oral hälsovetenskap, HHJ 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 4.4 4.4 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: 
 

- 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 beslutade 26-09-2007: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
En av de tre sakkunniga Ingrid Pramling Samuelsson uppger sig vara jävig 
genemot en av de sökande. 
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HLK efterfrågar Fakultetsnämndens beslut i hur ärendet skall hanteras. 
 
Vid mötet: 
HLK planerar byta ut Ingrid Pramling Samuelsson som sakkunnig i ärendet 
ovan och ber att presidiet kan fatta beslut i frågan när ett nytt namn föreslås. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslaget ovan. 
 

Bilaga 4.5 4.5 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 beslutade 26-09-2007: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från de två sakkunniga ovan. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att sakkunnigprövning skett i enlighet med fakultetsnämndens 
instruktion och tillämpningsföreskrifter. 

 
Bilaga 4.6 4.6 Direktrekrytering av professor i belysningsteknik 

 
Tekniska Högskolan avser att direktrekrytera docent Nils Svendenius som 
professor på deltid i ämnet belysningsteknik med följande förslag till 
ämnesbeskrivning: 
 
Belysningsteknik omfattar framtagning av verktyg och hjälpmedel för att skapa en 
funktionell, hållbar och energieffektiv ljus- och belysningsmiljö beskriven av de 
modeller som utvecklas och behov som framkommer vid utforskning och 
kartläggning av den mänskliga ljusupplevelsen.  
 
JTH har tagit kontakt med docent Svendenius, som inom sin docenttjänst i 
Fysik vid Lunds Universitet under många år bedrivit forskning inom 
belysningsteknik och arbetat som konsult för belysningsföretaget Fagerhult AB. 
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Avsikten är att direktrekrytera Svendenius till utbildningen och forskningen 
inom belysningsområdet som professor i belysningsteknik på deltid. En viktig 
uppgift är att fungera som handledare i forskarutbildningen. 
 
Som sakkunniga föreslås  
 
- Dr Liisa Halonen, professor and head of Lighting Laboratory, Helsinki 

University of Technology, Finland 
- Dr Barbara Matusiak, professor, Faculty of Architecture and Fine Art, 

NTNU, Norway 
- MSc Peter Pertola, Senior advicer in lighting and energy, WSP-group, 

Stockholm 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2007-11-28: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Sakkunnigutlåtande har nu inkommit från de tre professorerna ovan. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att sakkunnigprövning skett i enlighet med fakultetsnämndens 
instruktion och tillämpningsföreskrifter. 

 
Bilaga 4.7 4.7 Lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap, HLK 

 
Ansökan från HLK angående sakkunnigprövning av Staffan Sundins, för ett 
lektorat i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Jönköping  
 
Förslag till sakkunniga: 

- Karl-Erik Gustafsson, professor i Media Economics, IHH, och  
- Ulla Lindgren, docent i pedagogiskt arbete, Umeå universitet. 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 4.8 4.8 Universitetslektor i pedagogik, HLK  
 
Skrivelse från HLK med hemställan att fakultetsnämnden utser sakkunniga 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. 
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Fakultetsnämnden beslutade 2007-09-26: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Sakkunnigutlåtande har nu inkommit från de sakkunniga ovan. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att sakkunnigprövning skett, enligt det förenklade förfarandet, i enlighet 
med fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter. 

 
Bilaga 4.8 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 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 beslutade 2007-09-26: 
 

- 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. 
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2007-11-20 
Mike Danilovic har tidigare sökt och kompetensförklarats som professor vid tre olika 
universitet/högskolor. Två av dessa är inom Sverige nämligen Mälardalens Högskola och KTH. 
IHH ansåg dock att en prövning skulle göras inom den ämnesbenämning IHH ville att Mike 
Danilovis skulle ha (denna skiljer sig en aning från de benämningar som användes vid 
Mälardalen och vid KTH). 
 
Eftersom detta förfarande försenar Mike Danilovics tillförordnande som professor vid IHH 
beslöt IHH att av hänsyn till Mike Danilovic föreslå samma sakkunniga som vid utlysningarna 
vid Mälardalen och KTH (eftersom de sakkunniga redan gjort jobbet och därmed bara behövde 
läsa någon ytterligare artikel).  
 
Alla sakkunniga som tidigare prövat Mike var dock män varför IHH ber fakultetsnämnden att, 
av hänsyn till att Mike redan väntat på sin utnämning, utse de föreslagna sakkunniga ovan. 
 
Presidiet beslutade 2007-11-20:  
 

- att godkänna förslagen till sakkunniga enligt ovan. 
 
Sakkunnigutlåtande har nu inkommit från de tre professorerna ovan. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att sakkunnigprövning skett i enlighet med fakultetsnämndens 
instruktion och tillämpningsföreskrifter. 

 
5. 5. Fråga om  

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

Bilaga 5.1 5.1 Oavlönad docent i oral hälsovetenskap, Rune Lindsten, HHJ/OI 
 
Oral hälsa har under hösten blivit upplyft till en av fyra forskningsprofiler vid Hälsohögskolan. 
Detta har varit möjligt genom ett förstärkt samarbete med Odontologiska institutionen vid 
Folktandvården, Jönköpings läns landsting. En utnämning av Rune Lindsten och Helene 
Thorstensson till docenter vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping är därför mycket 
betydelsefullt för denna forskningsprofil. Detta skapar möjligheter för fortsatt utveckling av oral 
hälsovetenskap som undervisnings- och forskarutbildningsämne. 
 
Till sakkunniga för Rune Lindsten föreslås:  
 

- Professor Jan Huggare, Ortodonti (tandregelering), Institutionen för Odontologi, 
Karolinska Institutet, Huddinge, och  

- Professor Arild Stenvik, Ortodonti (tandregelering), Klinisk Odontologi, Blindern, 
Oslo 

 
Kommentar:  
Eftersom det ej finns kvinnor verksamma inom detta ämne i Sverige  ber HHJ att 
fakultetsnämnden skall utse de föreslagna sakkunniga. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2007-11-28: 
 

- att godkänna förslaget ovan. 
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Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från de två sakkunniga ovan. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att utse ytterligare en sakkunnig i ärendet eftersom den ena sakkunnige 
ovan ej tagit hänsyn till det material han tillhandahållits och därmed har 
sakkunnigprövning ej skett i enlighet med fakultetsnämndens 
instruktion och tillämpningsföreskrifter, och 

- att presidiet får i uppdrag att utse en ny sakkunnig i ärendet. 
 

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. 

 
Fakultetsnämnden beslutade 26-09-2007: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från de två sakkunniga ovan. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

- att utse Anita Björklund till oavlönad docent i arbetsterapi vid 
Högskolan i Jönköping, villkorat att hon håller en godkänd 
docentföreläsning, samt  

- att Anita Björklund erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd 
docentföreläsning har genomförts, den 15 februari kl. 13.15 i Forum 
Humanum, med titeln ”Vad är arbetsterapi – det är frågan?”. 

- Birgitta Sidenvall, Benny Hjern och Bo Malmberg utses av 
fakultetsnämnden att närvara vid docentföreläsningen. 

 
Anita Björklund lämnade rummet när beslut fattades i denna fråga. 
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Bilaga 5.3 5.3 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 beslutade 2007-09-26: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Sakkunnigutlåtande har nu inkommit från Professorerna Mette Mönsted och Matti Koiranen. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 28-11-2007: 
 

- att avvakta med detta ärende tills alla signerade handlingar  inkommit till 
fakultetsnämnden och  

 
Sakkunnigutlåtande rörande Mattias Nordqvist har nu inkommit till 
fakultetsnämnden. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

- att utse Mattias Nordqvist till oavlönad docent/Associate professor i 
företagsekonomi/Business Administration, vid Högskolan i Jönköping, 
villkorat att han håller en godkänd docentföreläsning, samt 

- att Mattias Nordqvist erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd 
docentföreläsning har genomförts, den 15 februari kl. 15.00 i sal B1014 
med titeln ” Entrepreneurship and the Family Business”. 

- Birgitta Sidenvall, Benny Hjern och Per Askerlund utses av 
fakultetsnämnden att närvara vid docentföreläsningen 

 
 

Bilaga 5.4 5.4 Docent i pedagogik, Christina Chaib, HLK 
 
Ansökan från Christina Chaib, universitetslektor i pedagogik om att 
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sakkunnigprövas för en docentur i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. 
 
Förslag till sakkunniga: 

- Solveig Hägglund, professor i pedagogik, Karlstads universitet, samt 
- Jerry Rosenqvist, professor i pedagogik, Högskolan i Kristianstad. 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Christina Chaib lämnade rummet när beslut fattades i denna fråga. 
 

Bilaga 5.5  5.5 Docent i fysik, Jörgen Gustafsson, JTH 
 
Jörgen Gustafsson är anställd som universitetslektor i fysik vid Tekniska 
Högskolan. Han ansöker nu om att bli antagen som oavlönad docent i fysik. 
Hans ansökan med meritförteckning (och utan bilagor) bifogas denna skrivelse. 
 
VD vid Tekniska Högskolan tillstyrker ansökan.  
 
Vi anhåller härmed om att fakultetsnämnden som sakkunniga att pröva Jörgen 
Gustafssons docentkompetens utser  
 

- Ann-Marie Pendrill, professor i fysik vid Göteborgs universitet, och  
- Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet. 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 5.6 delas ut vid 
mötet. 

5.6 Utseende av docent 
 
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 beslutade 2007-11-28: 
 

- 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. 
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Handlingar från arbetsgruppen har inkommit. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att förslaget läses igenom av fakultetsnämndens ledamöter som därefter 
inkommer med kommentarer senast den 26 mars 2008. 

 
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 forskarutbildningsämne Informatik, IHH 
 
(Ärendet har varit uppe i nämnden flera gånger tidigare men eftersom det skulle ta upp flera 
sidor återges endast dagens skrivelse här) 
 
Ansökan om permanent forskarutbildningsämne i Informatik vid 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 
 
Med hänvisning till föreliggande beskrivning av nuläge, bifogad studieplan för 
doktors- och licentiatexamen (bilaga 1) och bifogad beskrivning av 
doktorandstege (bilaga 2) ansöker Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping om permanent rätt att anordna forskarutbildning i ämnet 
Informatik. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslaget ovan. 
 

Bilaga 6.2.a och 6.2.b   6.2 Ansökan om inrättande av nya huvudområden för kandidat- och 
mastersutbildning, IHH 
 
IHH önskar att fakultetsnämnden inrättar nya huvudområden för följande 
utbildningar så de ligger i linje med IHHs ambition att utforma program 
ämnes- och sektionsövergripande och där examina svarar mot programmets 
inriktning. Syftet är att ge kandidat- och mastersprogram inom de nya 
huvudområdena. 
 
Huvudområdena för kandidat- och mastersexamen är: 
 

- Affärsinformatik/Business informatics (företagsekonomi och informatik)
- Affärsjuridik/Commercial and tax law 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
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- att godkänna förslagen ovan. 
 

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 Ann-Helene Almborgs disputation 
 
Doktoranden Ann-Helene Almborg har genomfört slutseminarium på sin 
avhandling ” Perceived Participation in Discharge Planning and Health related 
quality of life after stroke”. 
 
HHJ ansöker härmed om: 
 

- att Ann-Helene Almborg får genomföra en disputation i gerontologi 
den 25 april 2008 kl 10.00 i Forum Humanum på HHJ. 

- att professor Bo Norrvig, Lunds universitet utses till fakultetsopponent  
- att docent Albert G. Westergren, Krisitanstads Högskola, professor em 

Elizabeth Hamrin, Linköpings universitet samt professor Mats 
Granlund, HHJ utses att ingå i betygsnämnden. 

- att professor Bo Malmberg utses till ordförande vid disputationen. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

- att presidiet kan fatta beslut om exakt datum eftersom det visar sig vara 
problem med den föreslagna tiden. 

 
Bilaga 7.2 7.2 Eva Lövstål’s dissertation defence 

 
Econ. Lic. Eva Lövstål is planning to defend her dissertation on Friday, 7 March 2008.  
 
At her final seminar on April 20th 2006, professor Fredrik Nilsson from Linköping University 
acted as opponent. His report on the dissertation manuscript (attached) was used by Lövstål 
when reviewing the manuscript as described in her improvements report (attached). Eva 
Lövstål's manuscript has been amended according to the suggestions raised at the final seminar 
and in these reports.   
 
In the light of the above, the department of EMM proposes that the Research Committee and 
the Faculty Board approve: 
 

- Eva Lövstål defending her doctoral thesis "Balancing the Use of Management Control 
Systems in Entrepreneurial Organizations" on Friday, 7 March 2008 at 13.15 in 
B1014.  

- Olov Olson, Professor of Business Administration, ssk accounting at Göteborg 
University, as faculty opponent. 

- Professor Jan Löwstedt, Mälardalens Högskola, to act as chairman during the 
dissertation defence. 

- That the presiding committee will make the final decisions on the members of the 
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examination committee.  
 
Fakultetsnämnden beslutade 28-11-2007: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Förslag till ledamöter i Eva Lövståls betygsnämnd har inkommit från IHH: 
 

- Håkan Ylinenpää, professor i entreprenörskap vid Luleå tekniska 
högskola, 

- Fredrik Nilsson, professor i företagsekonomi, Linköpings universitet 
och  

- Ethel Brundin, docent i företagsekonomi vid IHH. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

8 8. Övriga frågor 
 

 8.1 Fakultetskonferensen 
 
Fakultetskonferensen äger rum den 3-4 april 2008 på Hooks Herrgård. 
 
Temat är kvalité/kvalitetssäkring. 
 
Tänkbara talare vid konferensen diskuterades och nämndens ledamöter 
uppmanades inkomma med förslag snarast till Susanne Hansson. 
 

 8.2 Jävsregler vid HJ 
 
Presidiet föreslår fakultetsnämnden att de jävsregler som utvecklats av Vetenskapsrådet skall 
gälla vid Högskolan i Jönköping. 
 
Fakultetsnämnde beslutade 2007-11-28: 
 

- att Fakultetsnämnden skall utveckla egna jävsregler som klart definierar vad vi menar 
med jäv vid HJ. 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att utse Bo Malmberg att skriva ett första utkast till jävsregler för 
Högskolan i Jönköping som skickas ut till nämndens ledamöter för 
kommentarer. 

 
 8.3 Hedersdoktorer 

 
Diskussionen protokollförs ej. 
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 Nästa möte med fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 2 april 2008 kl 
14.00 i Solon, HJ. 
 
Övriga mötestider: 
Onsdagen den 4 juni 2008, Mariedal 
Onsdagen den 24 september 2008, Mariedal 
Onsdagen den 26 november 2008, Mariedal 

 
Susanne Hansson 
 
Justerat av 
 
 
Benny Hjern  Bo Malmberg 
Dekanus  Ledamot 


