
Högskolan i Jönköping 
 
Fakultetsnämnden 

Protokoll 
 
2007-11-28 

 

1

Tid Onsdagen den 28 november 2007 kl. 14.00 
 

Plats  Mariedal 
 

Närvarande 
 
 
 
 
 
Ej närvarande 

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

1. 1. Fastställande av föreliggande dagordning.  
 
Tillägg till dagordningen: 
3.1.b Bilagan bifogas vid mötet. 
4.8 Direktrekrytering av professor  
5.7 Docentansökan för Rhona Johnsen 
7.1 Eva Lövståls disputation 
 
Dagordningen fastställs efter ovan nämnda justeringar. 
 

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 
 

Bilaga 3.1 3.1 Presidieprotokoll 
 
Protokoll från presidiets möte den 18 oktober och 20 november 2007. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna presidieprotokollet ovan. 
 

Bilaga 3.2 3.2 Promovering och Installation 2008 
 
Nästa installations- och promotionshögtid vid Högskolan i Jönköping sker lördagen 20 
september 2008. Akademisk fredag i fakultetens regi äger rum fredagen den 19 september. 
 
Fackhögskolorna uppmanas börja fundera kring om de vill föreslå någon till hedersdoktor vid 
Högskolan i Jönköping. 
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I fakultetsnämndens instruktion framgår följande: 
 
2.4.5 Utseende av hedersdoktorer 
Fakultetsnämnden får utse hedersdoktorer inom fakultetens område. 
Fackhögskola, OI och medlem i fakulteten äger rätt att föreslå hedersdoktor. Till fakultetsnämnden 
inkommet eller vid sammanträde med fakultetsnämnden väckt förslag skall beredas av 
fakultetsnämndens presidium, bl.a. genom skaffande av synpunkter från berörd fackhögskola i de fall 
denna inte är förslagsställare. Före beslut i fakultetsnämnden skall samråd äga rum med rektor för 
Högskolan i Jönköping.  
Hedersdoktorer vid Högskolan i Jönköping blir hedersmedlemmar i fakulteten. 
 
Fakultetsnämnde beslutar: 
 

- att uppdra åt fakultetsnämndens sekretariat att skicka ut information om processen 
vid utseende av Hedersdoktorer till fackhögskolorna.  

 
Information om utnämning av hedersdoktorer har gått ut till personal vid 
Högskolan i Jönköping. Dead-line för förslag är den 10 december 2007. 
 

 3.3 Examensbevis inom forskarutbildning vid respektive fackhögskola 
 
Fakultetsnämnde beslutar: 
 

- att examensbevis för forskarutbildning skall utfärdas av 
studerandeenheten vid HJ istället för som nu på respektive bolag. Den 
nya ordningen träder ikraft efter 2008 års promoveringshögtid i 
september. 

 
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 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 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 
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- Professor em Ulla Schröder, Malmö Högskola, och  
- Professor Göran Dahllöf, Karolinska institutet, Huddinge 

Fakultetsnämnde beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 4.2 4.2 Universitetslektor i Produktutveckling, JTH 
 
Fredrik Elgh vid Tekniska högskolan är f.n. anställd som universitetsadjunkt i maskinteknik. 
Han har nyligen disputerat inom ämnesområdet produkt- och produktionsutveckling och JTH 
avser att befordra honom till/anställa honom som universitetslektor med ämnesbenämningen 
Produktutveckling.  
 
För ämnesbenämningen Produktutveckling anhåller JTH att följande ämnesbeskrivning 
godkänns:  
 
Ämnet produktutveckling behandlar arbetssätt, metoder och verktyg för att realisera modifiering och 
utökning av ett tillverkande företags produktsortiment. Utvecklingsarbetet avser såväl nykonstruktion 
som omkonstruktion och variantbildning. Ämnet innefattar bland annat utnyttjandet av datorstöd 
samt metoder som stöder samordning mellan konstruktiv utformning och planerad tillverkning. 
  
JTH anhåller att fakultetsnämnden som sakkunniga, i enlighet med det förenklade förfarandet, 
utser  
 
- Christer Johansson, professor i produktionssystem vid JTH, samt  
- Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK  
 
Fakultetsnämnden beslutade 2007-09-26: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från Christer Johansson och Ann-
Katrin Svensson. 
 
Fakultetsnämnde beslutar: 
 

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

 
Bilaga 4.3 4.3 Universitetslektor i Datateknik, JTH 

 
Thomas Gustafsson vid Tekniska högskolan är f.n. anställd som universitetsadjunkt i 
datateknik. Han har nyligen disputerat inom ämnesområdet inbyggda system och vi avser att 
befordra honom till/anställa honom som universitetslektor i ämnet Datateknik.  
 
Fakultetsnämnden har godkänt ämnesbenämning och beskrivning för Datateknik 2000-11-27. 
JTH anser att ämnesbeskrivningen bör uppdateras och föreslår följande reviderade 
ämnesbeskrivning: 
 
”Ämnet datateknik behandlar det vetenskapliga studiet av arbetssätt, metoder och verktyg för analys 
och syntes av datasystem. Ämnet innefattar bland annat data- och informationsmodellering, 
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programmeringsspråk, utveckling av mjukvara, realtidssystem samt samverkan mellan hårdvara och 
mjukvara i inbyggda system.” 
 
Befordran/anställning förutsätts ske efter en sakkunnigprövning enligt det förenklade förfarande 
och JTH anhåller att fakultetsnämnden som sakkunniga utser  
 

- Youzhi Xu, professor i datakommunikation vid JTH 
- Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK  

 
Fakultetsnämnden beslutade 2007-09-26: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från Youzhi Xu och Ann-Katrin 
Svensson. 
 
Fakultetsnämnde beslutar: 
 

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

 
Bilaga 4.4 
 

4.4 Professor i Industriell design, ING 
 
Skrivelse från ING, 2006-10-25, som planerar att anställa Lars Eriksson med bakgrund vid 
Designhögskolan vid Umeå universitet som professor i industriell design.  
 
Fakultetsnämnden har tidigare fastställt ämnesbeteckningen Industriell design  
med följande ämnesbeskrivning: 
 
Industriell design omfattar metoder för framtagning av produkter och tjänster för industriell 
framställning, grundade på analyser av mänskliga behov och industriella förutsättningar. Industriell 
design baseras på en kombination av marknadens förutsättningar och människans behov och 
önskemål, fungerar som en länk mellan brukaren och producenten och har som mål såväl 
användarvänlighet som produktionsvänlighet. 
 
Enligt fakultetsnämndens instruktion med tillämpningsföreskrifter gäller att vid ärenden som 
gäller konstnärlig professur skall minst två sakkunniga vara professorer och högst en sakkunnig 
representera konstnärlig erfarenhet av väsentlig betydelse för ifrågavarande forskningsområde utan 
att tillika vara professor inom området. 
 
Vi anhåller att fakultetsnämnden godkänner följande sakkunniga: 
 
- Dennis Petterson,  professor i industriell design vid Luleå Tekniska Universitet, 
- Jan Hampf, professor i industriell design vid Högskolan för Design och Konsthantverk, 

Göteborg och  
- Erika Lagerbielke, adj. professor i design med inriktning glasdesign vid Växjö universitet 

samt designer vid Orrefors Kosta Boda 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2006-11-29: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 
 
Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från Dennis Petterson, Jan Hampf och 
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Erika Lagerbielke. 
 
Fakultetsnämnde beslutar: 
 

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

 
Bilaga 4.5  4.5 Professor i medie- och kommunikationsvetenskap 

 
Skrivelse från Högskolan för Lärande och Kommunikation med hemställan att 
fakultetsnämnden godkänner ämnesbeskrivningen och utser sakkunniga inför 
anställning av professor i medie- och kommunikationsvetenskap.  
 
Ämnesbeskrivning: 
Medie- och kommunikationsvetenskap studerar den medierade kommunikationens 
institutionella och samhälleliga villkor, dess innehåll, uttrycksformer och 
produktionsprocesser samt dess betydelse för individ och samhälle. Disciplinen 
omfattar även offentlig kommunikation i en vidare mening, liksom praktiska 
applikationer i form av medieproduktionen och planerad kommunikation. 
 
Förslag till sakkunniga: 
 

- Professor Ingegerd Rydin, medie- och kommunikationsvetenskap. 
Högskolan i Halmstad,  

- Professor Stig-Arne Nohrstedt, medie- och kommunikationsvetenskap, 
Örebro universitet och  

- Professor Göran Bolin, medie- och kommunikationsvetenskap, 
Södertörns högskola. 

 
Fakultetsnämnde beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 4.6  
 

4.6 Universitetslektor i företagsekonomi särskilt marknadsföring /  
Assistant professor in Business Administration, focusing on marketing, IHH 
 
Jönköping International Business School is planning to recruit an Assistant professor in Business 
Administration, focusing on marketing. 
 
The subject name Företagsekonomi, särskilt marknadsföring / Business Administration, focusing 
on marketing was decided on by the Faculty Board on 19 February 1996.  
 
JIBS propose that the Faculty Board appoint the following academic evaluators: 
 

- Asta Salmi, Professor, department of Marketing, Vaasa University, Finland 
- Ian Wilkinson Professor of Marketing, New South Wales Department of Education 

and Training, Australia 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2006-09-20: 
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- att godkänna förslagen ovan. 

 
Unfortunately Ian Wilkinson is not available for this assignment at the moment. JIBS and 
EMM propose that the Faculty Board appoint Professor Ulf Elg, Professor at the School of 
Economics and Management, Lund University, as academic evaluator/special advisor for the 
position as Assistant professor in Business Administration, focusing on marketing. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2007-03-28: 
 

- att godkänna förslaget på ny sakkunnig ovan. 
 
Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från Asta Salmi och Ulf Elg. 
 
Fakultetsnämnde beslutar: 
 

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

 
Bilaga 4.7 4.7 Adjunct professor of International Economics, JIBS 

 
JIBS is planning to recruit Hubert Fromlet as adjunct professor of international 
economics. 
 
He is chef economist (chefsekonom) at the Swedbank since 1984. In 2001 he 
was appointed adjunct professor in international economics at Blekinge 
Tekniska Högskola, and thereafter he has been guest professor at the Baltic 
Business School in Kalmar. He was evaluated for the position as adjunct 
professor in 2001 by professors Johan Lybeck and Joachim Scheide. 
 
JIBS suggests the following subject description for international economics: 
 
International economics cover fields such as international trade, international 
business cycles and capital movement as well as other international financial flows, 
including the role of financial institutes and central banks. The subject area also 
contains issues of exchange rates and related aspects of open macroeconomics. 
 
JIBS proposes the faculty board decides as follows: 
 

- The subject name is International Economics 
- The Board accepts the subject description of international economics 
- The board accepts that the earlier evaluation of Hubert Fromlet is 

sufficient for an appointment of him as adjunct professor and that no 
further assessment is necessary. 

 
Fakultetsnämnde beslutar: 
 

- att godkänna förslaget ovan. 
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 4.8 Direktrekrytering av professor i belysningsteknik, JTH 
 
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. 
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 
 
Fakultetsnämnde beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

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:  
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- 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 ortodonti (tandregelering), i 
Sverige  ber HHJ att fakultetsnämnden skall utse de föreslagna sakkunniga. 
 
Fakultetsnämnde beslutar: 
 

- att godkänna förslaget ovan. 
 

Bilaga 5.2 5.2 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 beslutar: 
 

- att godkänna förslaget ovan. 
 
Helene Thorstensson lämnade rummet när ärendet diskuterades. 
 

Bilaga 5.3 5.3 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 
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Fakultetsnämnde beslutar: 
 

- att godkänna förslaget ovan. 
 

Bilaga 5.4 5.4 Oavlönad docent in Economics, Andreas Stephan, JIBS 
 
Assistant Professor, PhD, Andreas Stephen is applying to become an associate 
professor at JIBS. 
 
Jönköping International Business School proposes that the Faculty Board 
appoint the following special advisors to evaluate the application: 
  

- Professor  Joachim Wagner, Economics, University of Lüneburg, and  
- Professor Rune Wigren, Economics, Uppsala University. 

 
Fakultetsnämnde beslutar: 
 

- att återremittera ärendet till IHH och be dem inkomma med ett förslag 
på en kvinnlig sakkunnig eller en motivering till varför man, i detta 
ärende, ej har tagit hänsyn till genusaspekten. 

 
Bilaga 5.5  5.5 Oavlönad 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 via e-post. 
 
Fakultetsnämnde beslutar: 



Högskolan i Jönköping 
 
Fakultetsnämnden 

Protokoll 
 
2007-11-28 

 

10

 
- att presidiet kan fatta beslut i ärendet när signerade inlagor från 

sakkunniga finns tillgängliga, samt 
- att Mattias Nordqvist ombeds komma in med förslag till tidpunkter för 

docentföreläsning. 
 

 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 beslutar: 
 

- 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. 

 
Presidiet beslutar att: 
 

- ett första möte skall hållas 29 januari kl. 12.00 i rum B4221, och  
- att resultatet av gruppens arbete skall redovisas vid fakultetsnämndens 

möte den 6 februari 2008. 
 

 5.7 Docentansökan för Rhona Johnsen, IHH 
 
Dr Rhona Johnsen, is Senior Lecturer in International Marketing Strategy in 
the Institute of Business and Law, Bournemouth University, UK, and Assistant 
Professor in Business Administration at JIBS.   
 
Dr Rhona Johnsen is involved in a number of international research projects 
with colleagues from across Europe. She acts as a reviewer for a range of 
journals and conferences, including 'Industrial Marketing Management' and 
the annual Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP) conference. Her 
research is published in a range of journals including Industrial Marketing 
Management, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research 
and Journal of Business and Industrial Marketing. She also writes for 
professional publications such as Partnering for Profit – DTI/CBI 
 
The department of EMM proposes that she should be evaluated for an (unpaid) 
Associate Professorship / oavlönad docentur. 
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The subject name and subject description for Business Administration, focused 
on Marketing was decided on at the Faculty Board meeting 1996-02-19.  
 
We now propose that the Faculty Board appoint the following two evaluators: 
 

- Virpi Havila, professor of Business at the Department of Business 
Studies, Uppsala University, and  

- Hossein Dadfar, Professor of Industrial Marketing/International 
Marketing at Linköping University. 

 
Fakultetsnämnde beslutar: 
 

- att presidiet kan fatta beslut i ärendet när ett ansökningsbrev med CV 
har inkommit från Rhona Johnsen. 

 
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 inrättande av huvudområdet radiologi samt utfärdande av 
kandidatexamen i detta huvudområde 
 
Denna ansökan om inrättande av huvudområdet radiologi och kandidatexamen 
i detta huvudområde är föranledd av Högskoleverkets (HSV) utvärdering våren 
2007. HSV:s bedömning var att röntgensjuksköterskeprogrammet hade brister i 
progressionen. Ett intensivt kvalitetssäkringsarbete har pågått sedan dess och 
lyckosamma rekryteringar har resulterat i att utbildningen idag uppnår 
kvaliteten som HSV efterfrågade vid utvärderingen.  
 
Nyanställningar har skett av två forskarutbildade överläkare, en disputerad 
radiolog (röntgenläkare) och en kardiolog/lektor i medicin med inriktning 
klinisk fysiologi, samt av tre doktorander. Med dessa kompetensförstärkningar 
bedöms rekommendationerna uppfyllas på ett mycket tillfredställande sätt. 
 
Fakultetsnämnde beslutar: 
 

- att godkänna förslaget ovan. 
 

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

 7.1 Eva Lövstål’s dissertation defence 
 
Econ. Lic. Eva Lövstål is planning to defend her dissertation on Friday, 7 



Högskolan i Jönköping 
 
Fakultetsnämnden 

Protokoll 
 
2007-11-28 

 

12

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 examination committee.  

 
Fakultetsnämnde beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

8 8. Övriga frågor 
 

Bilaga 8.1 8.1 Jävsregler och försäkran om objektivitet och opartiskhet 
 
Presidiet föreslår fakultetsnämnden att de jävsregler som utvecklats av 
Vetenskapsrådet skall gälla vid Högskolan i Jönköping. 
 
Fakultetsnämnde beslutar: 
 

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

 
 8.2 Kvalitetssäkring vid HJ 

 
Information från möte med forskarutbildningsansvariga vid HJ. 
 

 8.3 Mötestider för 2008 
 
Förslag till mötestider för 2008: 
Onsdagen den 6 februari 2008 
Onsdagen den 2 april 2008 
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Onsdagen den 4 juni 2008 
Onsdagen den 24 september 2008 
Onsdagen den 26 november 2008 
 
Alla möten äger rum kl 14.00-17.00 på Mariedal.  
 
Presidiemöten: 
Måndagen den 28 januari 2008 
Tisdagen den 25 mars 2008 
Måndagen den 26 maj 2008 
Måndagen den 15 september 2008 
Måndagen den 17 november 2008 
 
Alla presidiets möten äger rum mellan 11.45-13.15 i rum B4221. 
 
Fakultetsnämnde beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

 8.4 Bemanning på respektive fackhögskola 
 
Diskussion kring om en av fackhögskolorna bör anställa forskare med 
ämnesinriktning som hör hemma på en av de övriga fackhögskolorna. 
Nämnden var överens om att detta var en principiellt intressant diskussion men 
inga beslut fattades i frågan. 
 

 
Susanne Hansson 
 
Justerat av 
 
 
Benny Hjern  Kurt Sandkuhl 
Dekanus  Ledamot 
 
 


