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Tid Onsdagen den 18 juni 2008 kl. 11.45 

 

Plats   
 

Mariedal 

Närvarande 
 

Ethel Brundin, Susanne Hansson (handläggare), Peter Nilsson, Kurt Sandkuhl, 
Birgitta Sidenvall (prodekanus),  
 

1. 1. Fastställande av föreliggande dagordning.  
 
Dagordningen fastställs. 
 

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

- att utse Kurt Sandkuhl 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 Biomekanik, HHJ   
 
Skrivelse från HHJ med hemställan att fakultetsnämnden utser sakkunniga inför befordran av 
Lee Nolan till universitetslektor i biomekanik vid HHJ.     
 
Ämnesbenämningen och ämnesbeskrivningen för biomekanik har beslutats tidigare.   
 
Förslag på sakkunniga:   
 
- Docent Örjan Nilsson, fysik, JTH, och  
- Docent Anita Björklund, arbetsterapi, HHJ   
 
Fakultetsnämnden beslutade 2008-04-16:   
 
- att godkänna de två förslagen på sakkunniga ovan. 
 
Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från de två sakkunniga Örjan Nilsson 
och Anita Björklund. 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutar: 
 

- att sakkunnigprövning skett i enlighet med fakultetsnämndens 
instruktion och tillämpningsföreskrifter. 
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Bilaga 4.2 4.2 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 beslutade 2008-02-06: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från de två sakkunniga Karl-Erik 
Gustafsson och Ulla Lindgren. 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutar: 
 

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

 
Bilaga 4.3 4.3 Universitetslektor i Arbetsterapi, HHJ 

 
Ansökan från HHJ angående sakkunnigprövning, enligt det förenklade 
förfarandet, av Mathilda Björk, för ett lektorat i arbetsterapi vid HHJ, 
Högskolan i Jönköping  
 
Förslag till sakkunniga: 
 
- Professor Mats Granlund, psykologi/Handikapvetenskap, ABS, HHJ, och  
- Docent Anita Björklund, arbetsterapi, AFR, HHJ   
 
Fakultetsnämndens presidium beslutar: 
 
- att godkänna de två sakkunniga ovan. 
 

Bilaga 4.4 4.4 Professor i omvårdnad, HHJ 
 
Skrivelse från HHJ med anledning av direktrekrytering av professor i 
omvårdnad eftersom de sökande till den utlysta tjänsten, enligt de två inkomna 
utlåtandena, ej kommer att kompetensförklaras. 
 
Den HHJ planerar att rekrytera är professor Bengt Fridlund, utnämnd till 
professor i omvårdnad 1999 vid Högskolan i Halmstad. 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutar: 
 
- att godkänna att ytterligare sakkunnigprövning ej fordras inför 
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direktrekrytering av professor  Bengt Fridlund som professor i omvårdnad 
eftersom han redan sakkunnigprövats för en professur inom ämnet vid 
Högskolan i Halmstad och varit verksam som professor sedan 1999. 
  

Bilaga 4.5 4.5 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.  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 beslutade 2008-02-06:   
 
- att godkänna förslaget ovan.   
 
Ulf Janson, Professor i pedagogik, Stockholms Universitet ersätter Ingrid Pramling, som 
upplevde sig som jävig, vid sakkunnigprövning av professorer i lärande .    
 
Fakultetsnämnden beslutade 2008-04-16:   
 
- att godkänna förslaget ovan. 
 
2008-06-18 
Professor Marita Lindahl som utsetts som sakkunnig i rekryteringen av 
professor i lärande har meddelat att hon är förhindrad att utföra uppdraget. 
 
Nytt förslag till sakkunnig: 
 
Ann-Carita Evaldsson, professor vid pedagogiska insitutionen, Uppsala 
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universitet, se bilagan. 
 
Hon är tillfrågad och har meddelat att hon lämnar besked nästa vecka.  
 
HLK anhåller om att presidiet beslutar utse henne som sakkunnig under 
förutsättning att hon åtar sig uppdraget. 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutar: 
 
- att godkänna förslaget ovan. 
 

Bilaga 4.6 4.6 Professor in Business Administration; ssk Management, JIBS 
 
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 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 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. 
 
JIBS have tried to find a female professor to be a special advisor for this position but for 
different reasons JIBS have been unsuccessful and therefore ask the Faculty Board to accept the 
proposed special advisors above. 
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Fakultetsnämndens presidium beslutade 2007-10-18: 
 

- att godkänna förslagen på sakkunniga ovan. 
 
Sakunnigutlåtanden har nu inkommit från Ken Starkey, Armand Hatchuel and Allan T. Malm.
 
Fakultetsnämnden beslutade 2008-06-04: 
 

- att ett av sakkunnigutlåtandena ej genomförts i enlighet med fakultetsnämndens 
instruktion och tillämpningsföreskrifter eftersom Ken Starkey i sitt utlåtande utrycker 
sig på så sätt att jäv uppenbart kan misstänkas. Vid en närmare granskning 
framkommer att Ken Starkey relativt nyligen publicerat i av Adler editerade böcker. 
Fakultetsnämnden konstaterar att jäv föreligger. 

 
Rekryteringsnämnden vid IHH har inkommit med förslag på en ny sakkunnig: 
 

- professor Maria Bengtsson, företagsekonomi, Umeå Universitet. 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutar: 
 
- att godkänna det nya förslaget på sakkunnig ovan. 
 

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

Bilaga 5.1  5.1 Docent i Medie- och Kommunikationsvetenskap , HLK 
 
Staffan Sundin har anhållit om prövning som docent i medie- och 
kommunikationsvetenskap.  
 
Fakultetsnämnden föreslås att till sakkunniga utse: 
 

- Inger Lindstedt, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid 
Luleå tekniska universitet, docent i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola, och  

- Per Rydén, professor emeritus i litteraturvetenskap, 
Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet 

 
Fakultetsnämndens presidium beslutar: 
 
- att godkänna förslagen på sakkunnig ovan. 
 

6 6. Fråga om 
- huvudämne för kandidat- och magisterexamina i grundutbildningen, 
- huvudämne inom forskarutbildningen, samt 
- studieplaner inom forskarutbildningen. 
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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 Michael Glemdal’s dissertation defence, IHH 
 
Michael Glemdal, holder of a master’s degree, is planning to defend his 
dissertation on Friday 26 September, 2008.  
 
In the light of the above, the department of Political Science proposes that the 
Research Committee and the Faculty Board approve: 
 

- Michael Glemdal will defend his doctoral thesis “Gubben på kullen: 
Om den smärtsamma skillnaden mellan politiska intensioner och 
praktiska resultat” on Friday 26 September, 2008 at JIBS.  

 
- Göran Bostedt, docent in political science, Mid-Sweden university as 

faculty opponent.  
 

- Lars Carlsson, Ingmar Elander, Gunnar Falkemark as members of the 
examining committee.  

 
- Benny Hjern, professor at JIBS, to act as chairman during the 

dissertation. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

8 8. Övriga frågor 
 

Bilaga 8.1  8.1 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 beslutade2008-02-06: 
 

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

 
Fakultetsnämnden beslutade 2008-04-16: 
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- att en grupp bestående av Bo Malmberg, Birgitta Sidenvall, Ethel Brundin, Per 
Askerlund och Susanne Hansson möts den 21 april kl. 13.00 på HHJ och skriver ett 
förslag som skickas ut till nämnden. Beslut fattas vid nämndens möte i juni. 

 
Ett förslag till jävsregler för Högskolan i Jönköping föreligger i bilaga 8.1. 
 
Ytterligare förändringar gjordes i inlagan vid mötet. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att inlagan om jäv skall gå ut till fakultetsnämndens ledamöter en gång 
till efter att de ändringar som föreslogs vid dagens möte gjorts. Beslut 
fattas vid mötet den 24 september. 

 
Bilaga 8.2 8.2 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. 

 
Handlingar från arbetsgruppen har inkommit. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2008-02-06: 
 

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

 
Fakultetsnämnden beslutade 2008-04-16: 
 

- att gruppen återupptar sitt arbete med Thina Chaib som sammankallande,  
- att ett lunchmöte hålls den 22 april 2008 kl. 12.30-13.30, samt 
- att gruppen redovisar förslaget vid fakultetsnämndens möte den 4 juni. 

 
Ett förslag till förändrade och förtydligande ”Bestämmelser för antagning av 
oavlönad docent” föreligger i bilaga 8.2. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
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- att efter de ändringar som föreslagits vid mötet samt skickats in till 

nämnden sammankalla arbetsgruppen en gång till för slutredigering av 
dokumentet, och därefter 

- skicka ut det till ledamöterna i nämnden för kommentarer innan beslut 
fattas vid fakultetsnämndens möte  den 24 september. 

 
 Nästa möte med fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 24 september 2008, 

kl 14.00 på Mariedal. 
 
Presidiet har sitt första möte i höst den 18 augusti 2008 kl. 12.00 i B4221 

 
Susanne Hansson  
 
Justerat av: 
 
 
Birgitta Sidenvall  Kurt Sandkuhl 
Prodekanus  Ledamot 


