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Tid Onsdagen den 16 april 2008 kl. 15.00 

 

Plats   
 

B 4221 (A-huset, Rättsvetenskap) 

Närvarande 
 
 
 
 
Ej närvarande 

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

1. 1. Fastställande av föreliggande dagordning.  
 
Tillägg till dagordningen: 
4.9  Professor i företagsekonomi, HLK 
4.10  Professor i omvårdnad, HHJ 
7.3  Lucia Naldis disputation 
8.2  Titlar och sakkunnigprövningar 
8.3  Fakultetskonferens 
 
Dagordningen fastställs efter ovan nämnda justeringar. 
 

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

- att utse Thomas Magnusson att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 

 

3. 3. Informationsärenden 
 

 3.1 Ansvar och befogenheter för kvalitet 
 
Anita Hansbo och Thomas Andersson informerar om det fortsatta arbetet nu 
när remissvaren inkommit. 
 
Kommentarer från Thomas, Anita och Fakultetsnämndens ledamöter: 
 
- Thomas Andersson startar med att påpeka hur viktiga kvalitetsfrågorna är 

för Högskolan i Jönköping och hela högskolevärlden. Målsättningen med 
det nya systemet är ej centralstyrning utan större ansvar inom de olika 
sektionerna för att granska och utveckla kvalitén. Många enheter har ej rätt 
organisation för att värdera, utveckla, granska och mäta kvalitén. Det 
handlar ytterst om våra studenter och hur vi tar tillvara på våra styrkor och 
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utvecklar våra svagheter.  
- 17 remissvar har inkommit till rektors kansli som, enligt Thomas 

Andersson, innehöll många olika idéer om hur förslaget kan bli bättre. 
Många av dessa förslag har tagits hänsyn till i förslaget till styrelsen. 
Processen fortsätter dock även efter styrelsemötet eftersom styrelsen bara 
fattar ett generellt beslut om ett preliminärt förslag som skall diskuteras en 
gång till. 

- Det nya förslaget innebär, enligt Thomas, att större ansvar läggs på bolagen, 
bl.a. för anställningsärenden. En fakultetsnämnd kommer fortfarande att 
finnas för att handha utbildningsfrågorna. Det kommer att bli en skarp 
nämnd med långtgående befogenheter att kontrollera kvalitén vid 
högskolan genom årlig uppföljning av nyckeltal, examensrättigheter etc. 

- Frågan om Odontologiska institutionens framtida medverkan i 
fakultetsnämnden är ännu ej löst, men tas enligt Thomas på största alvar, 
och skall diskuteras vidare. 

- Ledamöterna i fakultetsnämnden ställde sig frågande till att ha en 
fakultetsnämnd som sysslar med utbildningsfrågor och en ytterligare nämnd 
som arbetar med forskningsfrågor med som har en annan benämning.  Det 
vanliga är att fakultetsnämnden arbetar med forskningsnära frågor snarare 
än utbildningsfrågor. 

- Det finns en stor samstämmighet kring Fakultetsnämndens symbolvärde 
och hur ledamöterna utses till nämnden uppfattas som en viktig 
kvalitetsfråga. Detta är, enligt Thomas, en av de frågor som man ännu ej 
fattat beslut om eftersom man här vill ha input och förslag från de olika 
högskolorna. 

- Frågan kring vem som utser Hedersdoktorer kommer också att beslutas i ett 
senare läge. 

- Implementering av det nya förslaget är tänkt till 1 oktober 2008.  
Fakultetsnämndens sista möte i sin nuvarande form blir den 24 september 
2008. 

 
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 
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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 beslutade 2008-02-06: 
 

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

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

 
Bilaga 4.2  4.2 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 beslutade2007-09-26: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

 
Bilaga 4.3 4.3 Professor i Oral Hälsovetenskap, HHJ 

 
Skrivelse från HHJ med hemställan att fakultetsnämnden utser sakkunniga inför befordran av 
LillKari Wendt vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping/Odontologiska institutionen till 
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professor.   
 
LillKari Wendts forskning avseende oral hälsa hos barn och ungdomar är omfattande och har 
inneburit ett tvärvetenskapligt perspektiv mellan olika discipliner inom Högskolan i Jönköping 
och Jönköpings läns landsting. Detta skapar möjligheter för fortsatt utveckling av oral 
hälsovetenskap som undervisnings- och forskarutbildningsämne. 
 
Till sakkunniga för LillKari Wendt föreslås:  
 
- Professor Magne Raadal, Odontologisk institutt , Universitetet i Bergen 
- Professor em Ulla Schröder, Malmö Högskola, och  
- Professor Göran Dahllöf, Karolinska institutet, Huddinge 
 
Fakultetsnämnde beslutade 2007-11-28: 
 

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

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

 
 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. 
 
HLK efterfrågar Fakultetsnämndens beslut i hur ärendet skall hanteras. 



Högskolan i Jönköping 
 
Fakultetsnämnden 

Protokoll 
 
2008-04-16 

 

5

 
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 beslutar: 
  

- att godkänna förslaget ovan. 
 

Bilaga 4.5 4.5 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 beslutades xxxx 
 
Förslag på sakkunniga: 
 

- Docent Örjan Nilsson, fysik, JTH, och 
- Docent Anita Björklund, arbetsterapi, HHJ 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna de två förslagen på sakkunniga ovan. 
 

Bilaga 4.6 4.6 Universitetslektor i gerontologi, HHJ 
 
Skrivelse från HHJ med hemställan att fakultetsnämnden godkänner 
sakkunniga och sakkunnigutlåtanden, enligt det förenklade förfarandet, inför 
befordran av Marie Ernsth Bravell till universitetslektor i gerontologi vid HHJ. 
 
Sakkunnigutlåtanden har inkommit från de två sakkunniga, Professor Birgitta 
Sidenvall, omvårdnad och Professor Mats Granlund, handikappvetenskap/ 
psykologi. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att sakkunnigprövning skett i enlighet med fakultetsnämndens 
instruktion och tillämpningsföreskrifter. 
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Bilaga 4.7 4.7 Universitetslektor i Logistik, JTH 
 
Eva Johansson vid Tekniska högskolan är f.n. anställd som t.f. universitetslektor 
i logistik. Hon har disputerat inom detta ämnesområde och vi avser att befordra 
henne till/anställa henne som universitetslektor i ämnet logistik.  
 
I samband med anställning av en professor i logistik har fakultetsnämnden 
nyligen godkänt följande ämnesbeskrivning: 
 
Ämnet logistik avser det vetenskapliga studiet av aktiviteter i en försörjningskedja 
för effektiva flöden av varor, tjänster och därmed relaterad information. 
Ämnesområdet tar en teknisk utgångspunkt och är inriktat på analys, utformning 
och styrning av det industriella företagets materialförsörjnings- och 
distributionssystem. 
  
Befordran/anställning förutsätts ske efter en sakkunnigprövning enligt det 
förenklade förfarande som fastställts av fakultetsnämnden. JTH anhåller att 
fakultetsnämnden som sakkunniga utser : 
 

- Patrik Jonsson, bitr. professor på Logistik och transport på Chalmers, och 
- Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK  

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna de två förslagen på sakkunniga ovan. 
 

Bilaga 4.8  4.8 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 beslutade 2007-09-26: 
 

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

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

Bilaga 4.9 4.9 Professor i företagsekonomi, HLK 
 
Helene Ahl har anhållit om att bli internbefordrad till professor i 
företagsekonomi.   
 
HLK hemställer härmed om att fakultetsnämnden utser som externa 
sakkunniga följande tre personer: 
 

- Anders W Johansson, professor i företagsekonomi vid Mälardalens 
högskola,  

- Marta Calás, professor of management vid University of Massachusetts, 
Amherst,  

- Peter Jarvis, professor of continuing education, University of Surrey, 
England 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att bordlägga ärendet och återremittera det till HLK eftersom hänsyn ej 
tagits till den kollegiala processen av internt godkännande inom ämnet 
samt  

- att Peter Jarvis ej är lämplig som sakkunnig eftersom han ej har en 
bakgrund inom företagsekonomi, vilket han som sakkunnig för en 
professorstjänst av hävd bör ha. 

 
Bilaga 4.10 4.10 Professor i omvårdnad, HHJ 

 
Hälsohögskolan har annonserat en professur i omvårdnad, tillsvidareanställning 
heltid. Vid ansökningstiden utgång har tre sökande inkommit med fullständiga 
handlingar: Katarina Hjelm, Karin Enskär och Maria Faresjö. 
 
Hälsohögskolan hemställer härmed om att fakultetsnämnden utser som externa 
sakkunniga följande personer: 
 

- Kenneth Asplund, professor i omvårdnad, Mitthögskolan, Sundsvall,  
- Berit Lundman, professor i omvårdnad, Umeå Universitet, samt  
- Hjördis Björvell, professor emerita, omvårdnad,  Karolinska institutet, 

Stockholm 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen på sakkunniga 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 Oavlönad docent i oral hälsovetenskap, Helene Thorstensson, 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 Helene Thorstensson föreslås: 
 

- Professor Gunilla Bratthall, parodontologi (tandlossningssjukdomar), Avdelningen för 
Parodontologi, Malmö högskola, och  

- Professor Björn Klinge, paradontologi (tandlossningssjukdomar), Karolinska 
institutet, Odontologiska institutionen, Huddinge. 

 
Fakultetsnämnde beslutade 2007-11-28: 
 

- att godkänna förslaget ovan. 
 
Helene Thorstensson lämnade rummet när ärendet diskuterades. 
 
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 Helene Thorstensson till oavlönad docent i oral hälsovetenskap, 
vid Högskolan i Jönköping, villkorat att hon håller en godkänd 
docentföreläsning, samt 

- att Helene Thorstensson erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd 
docentföreläsning har genomförts, den 6 maj 2008 kl. 16.00 i GA626, 
HHJ med titeln ”Risk för/med parodontik”. 

 
Bilaga 5.2  5.2 Oavlönad docent in Media Economics, Stefan Melesco, JIBS 

 
PhD Stefan Melesco is applying to become an associate professor in media economics at JIBS. 
 
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, and  

- Professor Rolf Höjer, Handelshögskolan BI, Oslo, Norge 
 
Fakultetsnämnde beslutade 2007-11-28: 
 

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

- att återemittera ärendet till de sakkunniga eftersom nämnden upplever 
att det finns viss inkongruens och inkonsekvens mellan det 
gemensamma och de individuella utlåtandena, och  

- att be de sakkunniga förtydliga sina ställningstaganden utifrån 
Bestämmelser för antagning av oavlönad docent, samt  

- att be Stefan Melesco inkomma med en mer ingående beskrivning av 
sina pedagogiska meriter, eftersom de sakkunniga haft knapphändig 
information om dessa. 

 
 5.3 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. 
 
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. 
 
Rune Lindsten återkallar sin ansökan och ber att få återkomma vid ett senare 
tillfälle. 
 

Bilaga 5.4  5.4 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.  
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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 beslutar: 
 

- 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. 

 
6 6. Fråga om 

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

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, HHJ 
 
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. 
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- att professor Bo Malmberg utses till ordförande vid disputationen. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2008-02-06: 
 

- 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. 

 
Ny information: 
Doktoranden Ann-Helene Almborg har genomgått slutseminarium på sin 
avhandling ”Perceived Participation in Discharge Planning and Health Related 
Quality of Life After Stroke”. (Extern bedömares utlåtande och kommentarer 
bilägges). Jag ansöker därför hos fakultetsnämnden om att genomföra 
disputation i ämnet gerontologi fredagen den 16 maj 2008 kl.10.00 i Forum 
Humanum på HHJ. 
 
Disputand: Fil. Mag. Ann-Helene Almborg, Hälsohögskolan, jönköping 
Opponent: Professor em. Elisabeth Hamrin Linköpings universitet 
Betygsnämnd: Docent Albert G. Westergren Kristianstad Högskola 
 Professor em Ove Dehlin Lunds universitet 
 Professor Birgitta Sidenvall Högskolan i Jönköping 
 
Huvudhandledare: Professor Stig Berg HHJ 
Ordförande vid disputationen: Forskarskolans Hälsa och välfärd föreståndare 
professor Bo Malmberg 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 7.2 7.2 Helgi-Valur Fridriksson’s disseration defence, IHH 
 
Helgi Valur Fridriksson, holder of a master’s degree, is planning to defend his 
dissertation on Friday, 23 May 2008 at 1.00 pm in B1014.  
 
At his final seminar on 14 May 2007, Associate professor Ulla Eriksson-
Zetterquist from School of Business, Economics and Law, University of 
Gothenburg acted as opponent. Helgi’s manuscript has been amended 
according to the suggestions raised at the final seminar.   
 
In the light of the above, the department of EMM proposes that the Research 
Committee and the Faculty Board approve: 
 

- Helgi Valur Fridriksson defending his doctoral thesis "Learning 
processes in an inter-organizational context – A study of a Kraft 
project"on Friday, 23 May 2008 at 1.00 pm in B1014.  
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- Runólfur Smári Steinthorsson, Professor of Strategy and Management, 
University of Iceland as faculty opponent. 

 
- Professor Stefan Tengblad, Högskolan Borås,  Ulla Eriksson-

Zetterquist, Associate Professor School of Business, Economics and 
Law, University of Gothenburg, and Susanne Hertz, Business 
Administration; logistics as members of the examining committee 

 
- Professor Tomas Müllern Jönköping International Business School, to 

act as chairman during the dissertation. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 7.3 7.3 Lucia Naldi’s dissertation defence, IHH 
 
Lucia Naldi, MSc, is planning to defend her dissertation on  Monday, 16 June, 
2008.  
 
At her final seminar on February 27th, 2008,  Associate professor  Rögnvaldur J 
Saemundsson from Reykjavik University acted as opponent. His report on the 
dissertation manuscript is attached. The final 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: 
 

- Lucia Naldi will defend her doctoral thesis “SME Growth through 
internationalization: A Knowledge Perspective” on Monday, 16 June, 
2008 at 13.15 in B1014 at JIBS.  

 
- Erkko Autio, Professor in Technology Transfer and Entrepreneurship, 

Tanaka Business School, Imperial College, London, UK, as faculty 
opponent.  

 
- Malin Brännback, Professor in International Business, Åbo Akademi 

University, Finland, Lars Bengtsson, Professor in Business 
Administration, Lund University, and Susanne Hertz, Professor at JIBS 
as the examining committee.  

 
- Leif Melin, professor at JIBS, to act as chairman during the dissertation.

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
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8 8. Övriga frågor 
 

 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 beslutar: 
 

- 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. 

  
 8.2 Titlar och sakkunnigprövningar 

 
Inom svensk akademisk tradition finns en grundläggande kunskap om vad det 
innebär att vara lektor, docent och professor. Denna tradition kan dock se 
annorlunda ut i andra länder även om vi på engelska använder samma 
terminologi (Assistent professor, Associate professor och Professor). Denna 
diskrepans gäller även synen på sakkunnigutlåtanden.  
 
Vi behöver en kort beskrivning, på engelska, av vad de olika 
tjänstebenämningarna innebär inom det svenska systemet. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att uppdra åt Susanne Hansson att skriva ett första utkast till en 
beskrivning, enligt ovan, inför nästa möte med fakultetsnämnden den  4 
juni 2008. 

 
 8.3 Fakultetskonferens 2008 

 
Sista mötet med den nuvarande Fakultetsnämnden kommer att äga rum i 
september 2008.  Ett förslag till avslutning kan vara att ha en fakultetskonferens 
till hösten istället för den som ej blev av under våren 2008. 
 
Diskussionerna kring detta fortsätter vid junimötet. 
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 Nästa möte med fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 4 juni 2008, kl 
14.00 på Mariedal. 
 
Övriga mötestider: 
Onsdagen den 24 september 2008, Mariedal 
Onsdagen den 26 november 2008, Mariedal 

 
Susanne Hansson 
 
Justerat av 
 
 
Birgitta Sidenvall   Thomas Magnusson 
Prodekanus, professor  Ledamot, adjungerad professor, 


