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Tid Onsdagen den 29 augusti 2001 kl. 15.00-17.00.  

 
Närvarande 
 
 
 
 
 
Ej närvarande 

Tommy Öberg (prodekanus), Kenneth Axelsson (adjungerad), Carina 
Berterö, Barbara Eklöf (assistentsekreterare), Susanne Hansson, Sverker 
Johansson, Tomas Karlsson, Örjan Nilsson, Ann-Katrin Svensson, Ingvar 
L Svensson, Lars Pålsson Syll, Björn Westberg (sekreterare),  
 
Volker Bruns, Benny Hjern (dekanus, ordförande), Bo Malmberg, Annette 
Risberg 
 

§ 1 Dagordning 
 
Bilaga 1 

Fakultetsnämnden beslutar 
 
att fastställa föreliggande dagordning. 
 
att utse Barbara Eklöf till assistentsekreterare vid Fakultetsnämndens 
möten. 
 
att adjungera Susanne Hansson till dagens möte. (Susanne svarar för 
utredning och beredning i forsknings- och forskarutbildningsfrågor.) 
 

§ 2 Val av justeringsman Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att utse Ann Katrin Svensson att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll.  
 

 3. Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden. 
 

Bilaga 3.1 3.1 Presidiebeslut 2001-08-24, protokoll nr 17 föreligger. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att godkänna presidiebeslut 2001-04-17 (protokoll nr 17). 
 

4. 4. Fråga om  
- ämnesbeteckning 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. 
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Bilaga 4.1 4.1 Skrivelse från ING, 2001-08-15, med hemställan, att 
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckning 
maskinkonstruktion inför anställande av professor/docent. I skrivelsen 
föreslår ING, att följande sakkunniga utses: 
 
- Hans Johannesson, professor i Maskinkonstruktion vid CTH  
- Lennart Karlsson, professor i Datorstödd Maskinkonstruktion vid LTU  
- Christer Johansson, professor i Produktionsteknik vid KTH  
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
Att godkänna ämnesbeteckning maskinkonstruktion samt att som 
sakkunniga utse: 
 
- Hans Johannesson, professor i Maskinkonstruktion vid CTH  
- Lennart Karlsson, professor i Datorstödd Maskinkonstruktion vid LTU  
- Christer Johansson, professor i Produktionsteknik vid KTH.  
 



Högskolan i Jönköping 
 
Fakultetsnämnden 

PROTOKOLL Nr.  27 
 

  

 

3

Bilaga 4.2 4.2.a Skrivelse från ING, 2001-08-15, med hemställan angående 
förenklad behörighetsprövning i samband med internbefordran av 
universitetsadjunkt till universitetslektor efter avlagd doktorsexamen. 
 
Presidiet fastställer, 
 
Att vid befordran till universitetslektor bedöms vetenskaplig samt 
pedagogisk behörighet. Kriteriet för vetenskaplig behörighet uppfylls genom 
att en person doktorerat. Pedagogisk kompetens kan styrkas genom att 
uppgifter därom presenteras i enlighet med fakultetsnämndens skrivelse om 
pedagogisk kompetens. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
I sådana fall där det är uppenbart obehövligt med en extern 
sakkunnigprövning gäller: 
 

1. att utnämning av universitetslektor, vid direktrekrytering utan 
konkurrens eller internbefordran av universitetsadjunkt efter avlagd 
doktorsexamen, kan ske genom en förenklad behörighetsprövning 
där uppgifter om pedagogisk kompetens presenteras i enlighet med 
fakultetsnämndens bestämmelser om pedagogisk kompetens. 

2. att behörigt organ inom berörd fackhögskola skall utse två interna 
eller externa sakkunniga, inom närliggande ämne och/eller 
pedagogik, som ska avge utlåtande avseende den sökande. Intern 
sakkunnig kan vara anställd vid fackhögskolan eller annan högskola 
inom Högskolan i Jönköping. 

3. att sakkunniga skall vara docent eller professor. 
4. att sakkunniga varken får vara den sökandes närmaste chef eller 

den sökandes tidigare handledare under doktorand-studierna. 
5. att motsvarande förfarande får tillämpas vid utseende av forskare, 

vid direktrekrytering utan konkurrens, för vilken behörighetskravet 
är fullgjord doktorsexamen inom ämnet. 

6. att även vid utseende av sakkunniga, enligt det förenklade 
förfarandet, skall sakkunnigutlåtanden tillställas Fakultetsnämnden.  
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Bilaga 4.2 4.2.b Skrivelse från ING, 2001-08-15, med hemställan om en förenklad 
behörighetsprövning i samband med internbefordran av universitetsadjunkt 
till universitetslektor efter avlagd doktorsexamen. 
 
ING föreslår, 
 
att fakultetsnämnden godkänner att en förenklad, intern 
behörighetsprövning genomförs. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
Att återremittera ärendet till berörd fackhögskola (ING) för handläggning i 
enlighet med beslut 4.2.a.  
 

Bilaga 4.3 4.3 Skrivelse från ING, 2001-08-21, med hemställan, att fakultetsnämnden 
beslutar godkänna ämnesbeteckning Materialmekanik, vilket är en 
vedertagen beteckning inom ämnesområdet, inför anställande av 
universitetslektor.  I skrivelsen föreslår ING, att följande sakkunniga utses: 
 
- Peter Gudmundsson, professor i materialteknik vid KTH 
- Kennet Axelsson, professor i geoteknik vid ING 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
Att godkänna ämnesbeteckning Materialmekanik samt att återremittera 
ärendet till berörd fackhögskola (ING) för handläggning i enlighet med 
beslut 4.2.a. Om det enligt fackhögskolans bedömning ej är uppenbart 
obehövligt med extern sakkunnig utser fakultetsnämnden de av ING 
föreslagna sakkunniga: 
 
- Peter Gudmundsson, professor i materialteknik vid KTH 
- Kennet Axelsson, professor i geoteknik vid ING. 
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Bilaga 4.4 4.4 Skrivelse från HLK, 2001-06-15, med hemställan, att 
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckning Pedagogik med 
inriktning mot bild, vilket är en vedertagen beteckning inom 
ämnesområdet, inför anställande av universitetslektor.  I skrivelsen föreslår 
HLK, att följande sakkunniga utses: 
 
- Extern sakkunnig: Gunilla Lindqvist, docent i pedagogik, Karlstad 

Universitet 
- Intern sakkunnig: Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik, HLK 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- Att godkänna ämnesbeteckning Pedagogik med inriktning mot bild  
- Att hemställa att HLK kompletterar med en ämnesbeskrivning 
 
Sakkunnigärendet återremitteras till berörd fackhögskola (HLK) för 
handläggning i enlighet med beslut 4.2.a. Om det enligt fackhögskolans 
bedömning ej är uppenbart obehövligt med extern sakkunnig utser 
fakultetsnämnden de av HLK föreslagna sakkunniga: 
 
- Extern sakkunnig: Gunilla Lindqvist, docent i pedagogik, Karlstad 

Universitet 
- Intern sakkunnig: Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik, HLK. 
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Bilaga 4.5 4.5 Skrivelse från HLK, 2001-06-05, med hemställan, att 
Fakultetsnämnden utser en ny sakkunnig inför Hans Albin Larssons 
prövning för internbefordran till professor i historia med inriktning 
historiedidaktik. 
 
Ur protokoll 2001-05-09, ärende 4.3: 
HLK har i skrivelse 2001-04-26 hemställt att Docent Hans Albin Larsson 
har inlämnat en hemställan om prövning för internbefordran till professor i 
historia med inriktning mot historiedidaktik. HLK föreslår 
Fakultetsnämnden att till sakkunniga utse: 
 
Professor Klas-Göran Karlsson, Lunds universitet 
Professor Svein Lorentzen, NTNU, Trondheim 
Professor Per Thullberg, Södertörns högskola 
 
Karlsson och Thullberg är professorer i historia och framstående 
historiedidakter. Lorentzen är ansvarig för lärarutbildningsprogrammet vid 
Trondheims universitet och likaledes en framstående historiedidakter. Han 
är formellt professor i pedagogik med ansvarsområdet ”historisk 
fagdidaktik”. 
 
HLK föreslår, 
 
Att Sverker Oredsson, professor i historia, Lunds Universitet utses till ny 
sakkunnig istället för professor Klas-Göran Karlsson. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
Att till sakkunnig utse Sverker Oredsson, professor i historia, Lunds 
Universitet . 
 

Bilaga 4.6 4.6 Skrivelse från HLK, 2001-08-22, med hemställan, att 
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckning Kulturgeografi, 
vilket är en vedertagen beteckning inom ämnesområdet, inför anställande av 
universitetslektor. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- Att godkänna ämnesbeteckning Kulturgeografi  
- Att hemställa att HLK kompletterar med en utförligare 

ämnesbeskrivning. 
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Bilaga 4.7 4.7 Skrivelse från HLK, 2001-08-22, med hemställan, att 
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckning Engelska med 
inriktning mot språkvetenskap, vilket är en vedertagen beteckning inom 
ämnesområdet, inför anställande av universitetslektor. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- Att godkänna ämnesbeteckning Engelska med inriktning mot 

språkvetenskap  
- Att hemställa att HLK kompletterar med en utförligare 

ämnesbeskrivning. 
 

Bilaga 4.8 4.8 Skrivelse från HLK, 2001-08-22, med hemställan, att 
Fakultetsnämnden utser sakkunniga för prövning av utlyst professor i 
Media- och Kommunikationsvetenskap. 
 
HLK föreslår att följande sakkunniga utses: 
 
- Kent Asp, professor i journalistik, Statsvetenskapliga institutionen, 

Göteborgs universitet 
- Ullamaija Kivikuru, pol dr, professor i journalistik, Studielinjen för 

journalistik, Helsingfors universitet 
- Svennik Høyer, professor i Medie- och kommunikasjon vid Institutt for 

presseforskning, Institutt for medier og kommunikasjon, Oslo 
universitet. 

 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
Att utse följande sakkunniga för prövning av utlyst professur 
 
- Kent Asp, professor i journalistik, Statsvetenskapliga institutionen, 

Göteborgs universitet 
- Ullamaija Kivikuru, pol dr, professor i journalistik, Studielinjen för 

journalistik, Helsingfors universitet 
- Svennik Høyer, professor i Medie- och kommunikasjon vid Institutt for 

presseforskning, Institutt for medier og kommunikasjon, Oslo 
universitet. 

 
5. 5. Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och en 

intern ledamot.  
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Bilaga 5.1 5.1 Lars-Göran Sund har inkommit med en ansökan om att bli antagen som 
oavlönad docent i handelsrätt. IHH tillstyrker enligt skrivelse 2001-05-17 
denna ansökan. 
 
IHH föreslår att följande sakkunniga utses: 
 

- Sture Bergström, Professor of Financial Law, Lund University 
- Robert Påhlsson, Professor of Commercial Law, School of 

Economics and Commercial Law, Gothenburg University 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
Att acceptera Lars Göran Sunds ansökan samt att som sakkunniga utse 
 

- Sture Bergström, Professor of Financial Law, Lunds Universitet 
- Robert Påhlsson, Professor of Commercial Law, School of 

Economics and Commercial Law, Göteborgs Universitet. 
 

6. 
 

6. Fråga om antagning av oavlönad docent.  
 

 6.1 Olle Holm, HLK har genomgått sakkunnigprövning samt genomfört en 
docentföreläsning och anhåller nu om att utses till oavlönad docent. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
Att utse Olle Holm, HLK, till oavlönad docent. 
 

7. 7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller 
licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och 
ordförande vid disputationen. Inga ärenden föreligger. 
 

8. 8. Övriga frågor 
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Bilaga 8.1 8.1 Principfråga avseende formerna för utseende av sakkunniga 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2001-05-09 
 
att utse följande två grupper att utarbeta förslag till former för utseende av 
sakkunniga på docent- professors- och lektorsnivå. Förslagen bör föreligga 
till fakultetsnämndens sammanträde den 29 augusti. 
 
Docenter 
Örjan Nilsson  
Anette Risberg 
Tommy Öberg – samordnare 
 
Lektorer och professorer 
Kenneth Axelsson – samordnare  
Benny Hjern 
Lars Pålsson Syll 
 
Förslag angående sakkunniga på docentnivå har inkommit. Presidiet beslöt 
att godkänna den inkomna texten efter vissa revideringar. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
Att efter revidering i enlighet med bilaga godkänna arbetsgruppens nya 
skrivelse angående att utse sakkunniga på docentnivån. Ärendet om 
sakkunniga på lektors och professorsnivån bordläggs till nästa möte. 
 

 8.2 Principfråga om anställningsformer för disputerade forskare och lärare 
som ej är anställda som professorer, docenter eller lektorer. 
 
Helena Steijffert önskade 2001-05-09 Fakultetsnämndens bedömning av 
anställningsformer för lärare vid HJ. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2001-05-09: 
 
att uppdraga åt presidiet att bereda ärende avseende anställningsformer för 
lärare vid HJ. 
 
Frågan bordläggs till nästa möte. 
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 8.3 Samverkan mellan fackhögskolorna och Fakultetsnämnden 
 
Presidiet föreslår att VD för de fyra fackhögskolorna bjuds in till ett 
Fakultetsmöte för att berätta om fackhögskolan och få information om 
Fakultetsnämndens arbete.  
 
Den första VD att inbjudas in till Fakultetsnämndens möte den 17 oktober 
blir Henning Johansson. 
 

 
 
Vid protokollet  Justerat enligt till originalet bifogad e-post  
 
 
 
Barbara Eklof/Björn Westberg Tommy Öberg Ann Katrin Svensson 
 
  


