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PROTOKOLL Nr. 22

Fakultetsnämndens Presidium

2002-09-20

Tid

Fredagen den 20 september 2002 kl. 13.00.

Närvarande

Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus, ordförande),
Björn Westberg (sekreterare), Tommy Öberg (prodekanus)

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.
Föreliggande dagordning fastställdes.

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.
4.1 Skrivelse från HLK 2002-01-14 med hemställan att Fakultetsnämnden beslutar
godkänna ämnesbeteckning Samhällskunskap med tillhörande ämnesbeskrivning inför
Docent Lars Pålsson Syll hemställan om prövning för internbefordran till professor i
samhällskunskap.
Ämnesbeskrivning:
Samhällskunskap studerar samhällans komplexa och föränderliga socioekonomiska
uppbyggnad och struktur. Teorier och förklaringsansatser vad avser ekonomi, politik
och sociala förhållanden formuleras med sikte på tvärvetenskapliga och
ämnesöverskridande analys och förklaring av viktiga samhällsfrågor och problem.
HLK föreslår Fakultetsnämnden att till sakkunniga utse:

-

Professor Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs
Universitet.
Professor Bo Sandelin, professor i nationalekonomi vid Göteborgs Universitet.
Professor Peter Söderbaum, professor i nationalekonomi vid Mälardalens Högskola.

Bakgrund:
Lars Pålsson Syll doktorerade i ekonomisk historia 1991 och i nationalekonomi 1997.
Tjänstebeteckningen/ämnesbenämningen på hans lektorat vid HLK är
samhällskunskap, men han har blivit docent i ekonomisk historia vid Lunds Universitet.
Enligt Högskoleförordningen p. 11 skall tjänstebeteckningen vid befordran till professor
ha samma tjänstebeteckning som den befordrades lektorat. Enligt Högskolan i
Jönköpings avtal med staten utgör dock Högskoleförordningens bestämmelser bara
riktlinjer för vår verksamhet.
Problem:
Det är av vikt att ämnesbenämningen möjliggör en vetenskaplig bedömning av den
sökandes meriter. Vid en ämnesbeteckning som samhällskunskap försvåras en
vetenskaplig bedömning eftersom den breda benämningen samhällskunskap rymmer så
många andra ämnen, och eftersom det ej är en allmänt vedertagen benämning vid större
universitet och högskolor.
Fakultetsnämnden vill dessutom inte låsa fast en anställd vid en ämnesbenämning som
ej är allmänt vedertagen och därmed kan försvåra anställning på andra universitet och
högskolor.
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Förslag:
Några lösningsförslag diskuterades vid mötet. Ett förslag var att konvertera den tidigare
olyckligt beslutade benämningen på lektoratet och därefter prova vederbörandes
kompetens inom det ämne han doktorerat i och har erhålligt befordran till docent inom,
nämligen ekonomisk historia. Ett annat förslag var att ytterligare specificera ämnet:
Samhällskunskap, särskilt ekonomisk historia. Grundförslaget är dock att prövning avser
ekonomisk historia.
Fakultetsnämnden beslutade att bordlägga ärendet och uppdra åt presidiet att utarbeta
förslag till lösningar i ovan angivna ärende i samverkan med HLK.

Torsdagen den 7 mars träffade Presidiet HLKs VD Henning Johansson för att diskutera
ämnesbenämningen och ämnesbeskrivningen för samhällskunskap inför internbefordran
av Lars Pålsson Syll.
Fakultetsnämnden ställde sig frågande till ämnesbenämningen samhällskunskap eftersom
den inte var allmänt vedertagen vid andra universitet och högskolor. Det finns ingen
annan lärarhögskola eller annan högskola som idag har ämnesbenämningen
samhällskunskap. Henning Johansson framhöll att skolämnet heter Samhällskunskap och
därför skall även professuren ha den benämningen. Det innebär att professorn skall
forska om bl.a. hur man undervisar i samhällskunskap. Didaktiken syns inte i den
ämnesbeskrivning som idag finns varför Presidiet och Henning Johansson kom överens
om att HLK skulle skriva en ny ämnesbeskrivning som bättre täckte in forskningsbiten
inom ämnet samhällskunskap.
Presidiet ställde även frågan om Lars Pålsson Sylls kan bli kompetensförklarad inom det
breda ämnet samhällskunskap? Henning Johansson framhöll dock att det viktiga är att
få till stånd forskning i skolämnet samhällskunskap vilket kräver att en
ämnesbenämning och en ämnesbeskrivning godkänns så en professor kan installeras i
ämnet.
HLK kommer att arbeta fram en ny ämnesbeskrivning för samhällskunskap.
Fakultetsnämnden beslutade (2002-03-21)
Att uppdra åt Presidiet att i samverkan med HLKs ledning inför nästa möte med
Fakultetsnämnden:
1.
2.

utveckla en ämnesbeskrivning för samhällskunskap som innehåller ämnet
didaktik, samt
utse lämpliga sakkunniga till den nya ämnesbeskrivningen

Därefter tar Fakultetsnämnden vid sitt möte den 29 maj, ställning till huruvida en
remissrunda är nödvändig innan ämnesbenämningen godkänns.

Ärendet kräver att Fakultetsnämnden fattar beslut avseende:

-

Att godkänna ämnesbenämningen Samhällskunskap

-

Att godkänna ämnesbeskrivning enligt följande:
Ämnesbeskrivning
Samhällskunskapen som didaktisk disciplin studerar samband mellan
livsmönster och samhällsorganisation i historiska, socioekonomiska,
pluralistiska och demokratiska fostransperspektiv. Genom såväl
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ämnesteoretiska som didaktiska analyser skapas förståelse för svårigheterna att
åstadkomma säker och entydig kunskap om samhället.

-

Att utser sakkunniga.

Fakultetsnämnden anser att den nya ämnesbeskrivningen är väl anpassad till
ämnesbenämningen Samhällskunskap. Men eftersom det inte finns någon professor i
samhällskunskap vid något annat universitet eller högskola, beslöt Fakultetsnämnden att
genomföra en omröstning inom nämnden för att utreda om det fanns behov av ett
remissförfarande.
Resultatet av omröstningen blev att en informell förfrågan till ämnesföreträdare,
angående ämnesbeskrivningen till ämnesbenämningen samhällskunskap, ska
genomföras så snabbt som möjligt. Den informella förfrågan ska utröna i ett skriftligt
utlåtande av samma karaktär som vid ett sakkunniguppdrag i traditionell mening.
En nämndmedlem, Björn Westberg, var av en avvikande mening vad gällde den
informella förfrågan och ansåg att Fakultetsnämnden borde följa instruktionens lydelse
om en saklig prövning genom ett traditionellt remissförfarande till ledande
lärarhögskolor och/eller samhällsveten-skapliga fakulteter.
Fakultetsnämnden beslutade (2002-05-29):
Att Presidiet tillsammans med representant från HLK beslutar vilka ämnesföreträdare
fakultetsnämnden ska skicka en informell förfrågan senast tisdagen den 4 juni.
Argument från ämnesföreträdarna bör vara Fakultetsnämnden tillhanda senast fredagen
den 7 juni. Tre ämnesföreträdare skall kontaktas varav två utses av HLK och en av
Presidiet.
Att delegera till Presidiet att efter ovan nämnda utlåtanden om ämnesbeskrivningen
antingen godkänna de sakkunniga föreslagna ovan eller be Henning Johansson
inkomma med alternativa namn.

I enlighet med Fakultetsnämndens tidigare beslut om ämnes-beskrivningen för ämnet
Samhällskunskap vid HLK, har tre utomstående kunniga personer funderat kring
skrivningen. HLK föreslog relevanta personer vid Högskolan i Malmö och Örebro
universitet. På Fakultetsnämndens vägnar fick professorn i pedagogik Ulf P Lundgren,
Uppsala universitet (mm) fundera. (Se bilaga 4.1.a)
HLK har efter ovan nämnda uttalanden från relevanta personer inom ämnesområdet
utformat en ny ämnesbeskrivning för Samhällskunskap.
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.
Fakultetsnämnden beslutade (2002-09-18):

-

att godkänna ämnesbenämningen Samhällskunskap samt efter revidering
fastställa ovan angivna lydelse av ämnesbeskrivningen.

-

att be HLK inkomma med tre namn på sakkunniga och överlåta åt Presidiet
att fatta det slutliga beslutet angående dessa.
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Lars Pålsson Syll deltog inte i beslutet.

Bilaga 4.1

HLK har inkommit med en skrivelse 2002-09-18 där följande
sakkunniga föreslås för internbefordran av Lars Pålsson Syll till professor
i samhällskunskap:
-

Professor Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria
vid Göteborgs Universitet.
Professor Bo Sandelin, professor i nationalekonomi vid
Göteborgs Universitet.
Professor Ulf P. Lundgren, professor i pedagogik vid Uppsala
Universitet.

Presidiet beslutade
- att godkänna de av HLK föreslagna sakkunniga
4.3 Skrivelse från IHH 2002-06-18 med hemställan att Fakultetsnämnden beslutar
godkänna ämnesbenämning ”Financial Economics” med tillhörande ämnesbeskrivning
inför anställning av universitetslektor.
Ämnesbeskrivning:
Financial economic theory is based on theoretical breakthroughs during the last two
decades. The theory of financial economics is a mixture of many different contributions
from separate areas such as finance, economics, mathematical programming, utility
theory and portfolio analysis, and models of matching processes in markets. Financial
economics comprises the following aspects:

-

Corporate finance is the study of the ways firms are financed. By necessity, this
type of study must also address the theory of firm.

-

Portfolio analysis is embedded in a theoretical framework of investment
management. Other issues in this framework are asset or wealth allocation, the
original capital asset pricing model and arbitrage pricing theory.

-

Financial economics is also concerned with models of money. One research
area is focused on the role of money (financial instruments) are essential for
the allocation of goods. Another area of research examines when and in which
ways money is productive. In this context transaction costs play an important
role. Here we can recognise models of markets with regard to information
exchange and the market organisation. One essential problem in this research
is the market process of matching of buyers and sellers, and the use of money
and other financial assets as record-keeping devices.

IHH föreslår följande sakkunniga:

-

Associate Professor Håkan Persson, Örebro University
Professor Charlie Karlsson, IHH

Fakultetsnämnden beslutar:

-

att godkänna ämnesbenämningen Financial Economics/Finansiell ekonomi
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-

-

Bilaga 4.3

5

att remittera ärendet till IHH för att få en reviderad ämnesbeskrivning samt
fullständiga uppgifter om sakkunniga
att delegera till Presidiet att fatta beslut om sakkunniga och om
ämnesbeskrivningen efter remiss till Kristina Artsberg och Lars Pålsson Syll.

IHH har inkommit med en skrivelse 2002-09-18 med en ny version av
ämnesbeskrivningen och en utvecklad beskrivning av de två sakkunniga.
Ämnesbeskrivning:
Financial economic theory is based on theoretical breakthroughs during
the last two decades. The theory of financial economics is a mixture of
many different contributions from separate areas such as finance,
economics, mathematical programming, utility theory and portfolio
analysis, and models of matching processes in markets. Financial
economics comprises the following aspects:
[1] Corporate finance is the study of the ways firms are financed. By
necessity, this type of study must also address the theory of the firm.
[2] Portfolio analysis is embedded in a theoretical framework of
investment management. Other issues in this framework are asset or
wealth allocation, the original capital asset pricing model, and arbitrage
pricing theory.
[3] Models of money is an area that focuses on the role of money
(financial instruments) in the allocation of goods. Another area of
research examines when and in which ways money is productive. In this
context transaction costs play an important role.
Förslag på sakkunniga:
- Docent Håkan Persson, docent i nationalekonomi vid Örebro
universitet
- Professor Charlie Karlsson, professor i teknologi och innovation
vid IHH.
Presidiet beslutar:
- att återremittera ämnesbeskrivningen till IHH för revidering
- att godkänna de av IHH föreslagna sakkunniga.
Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum den 27 november kl 14.00
i Rektors konferensrum.

Vid protokollet
Susanne Hansson
Justerat enligt till originalet bifogad e-post
Björn Westberg
Benny Hjern
Sekreterare
Dekanus

Tommy Öberg
Prodekanus

