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Årsmöte i Svenska Informationssystemakademin (SISA) 2017
Tid: Torsdagen den 19 oktober 2017 kl. 13.00-14.00
Plats: Lokal Himmel, Högskolan i Halmstad
Närvarande:
Stefan Cronholm
Maria Åkesson
Michel Thomsen
Joeri van Laere
Jeremy Rose
Christina Keller
Katarina Groth Jansson
Malin Granath
Sadaf Salavati
Diana Chronéer
Björn Johansson
Per Ågerfalk (via Skype)
Jonas Sjöström
Mikael Wiberg
Lars Öbrand
Carl-Johan Orre
Ilia Bider
Fredrik Karlsson

Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan i Skövde
Högskolan i Jönköping
Karlstad universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Uppsala universitet
Uppsala universitet
Umeå universitet
Umeå universitet
Malmö Högskola
Stockholms universitet
Örebro Universitet

Justeras datum:

………………………
Diana Chronéer
(Sekreterare)

………………………
Maria Åkesson
(Ordförande)

………………………
Stefan Cronholm
(Justerare)

1.

Sammanträdesdatum 2017-10-19
Protokoll
2
Närvarolista. Röstningslista. (Endast en person/medlemsorganisation är
röstberättigad)
Närvarolista läggs till handlingarna.

2.

Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson för mötet
Maria Åkesson utses till ordförande för mötet.
Diana Chronéer utses till mötets sekreterare.
Stefan Cronholm utses till justeringsperson.

3.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

4.

Årsmötets utlysning
Årsmötet har utlysts enligt stadgarna.

5.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2016/17
Föredragande: Maria Åkesson, Högskolan i Halmstad
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen (bilaga 1) läggs till
handlingarna.
Föredragande gör en genomgång av redovisningen och meddelar att revisorn Katrin
Jonsson gett klartecken för den ekonomiska redovisningen.
Det finns fordran för icke betalda medlemsavgifter från några lärosäten. Dessa
kommer att kontaktas efter mötet av föredragande Maria Åkesson.
En del lärosäten tycks ha problem när det kommer en faktura per mail, så det finns ett
uppdrag att se över vilka betalningsmöjligheter som ska finnas, att se över detta med
banken. Kortbetalning vara en lösning. Det finns en ny lagstiftning som måste
beaktas. Uppdraget att se över betalningsmöjligheterna lämnas till Luleå som står
som SISA-värd 2018.

6.

Ansvarsfrihet för avgående styrelse och VU
Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för avgående styrelse och verkställande utskott.

7.

Beslut om styrelse och verkställande utskott (VU) 2017/2018
Årsmötet utser en ny ordförande från LTU Tero Päivärinta
Diana Chroneer och Anna Stålbröst utses till ledamöter i VU.

8.

Val av kassör
Förslag om kassör har inte inkommit ännu så innehavaren sitter ett tag till. Jan
Ljungberg (Göteborgs universitet) kommer att ge förslag på ett namn. Beslut togs att
vi i efterhand via mail fattar beslut om ny kassör.

9.

Medlemsavgifter
Föredragande: Maria Åkesson, Högskolan i Halmstad
Antal medlemmar har vuxit. Dock så har Blekinge Högskola varit passiv. Det finns
ingen mottagare där. Tero Päivärinta, Diana Chroneer och Anna Stålbröst, Luleå
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tekniska universitet, får i uppdrag att följa upp detta.
10.

Redovisning av arbete med Börje Langeforspriset
Föredragande: Jeremy Rose, Högskolan i Skövde
Det är för få bidrag som inkommit. Så alla får i uppdrag att se till att fler bidrag
kommer in. Alla handledare behöver se till att teoriutveckling synliggörs i
avhandlingarna.

11.

Börje Langeforspriset: Beslut om ledamöter i priskommittén 2018
Ledamöter i priskommittén sitter i tre perioder. Förslag för 2018: Jeremy Rose,
Högskolan i Skövde (ordf.), och Lisen Selander, Göteborgs universitet. Ett namn
fattas så alla lärosäten får i uppdrag att inkomma med förslag på ett namn innan
innevarande år slut. Tero Päivärinta, Diana Chroneer och Anna Stålbröst, Luleå
tekniska universitet, får i uppdrag att följa upp detta. Årsmötet utser ledamöter enligt
förslag.

12.

Redovisning av arbete med SISA:s pedagogiska pris
Föredragande: Christina Keller, Jönköping University
Priset delas ut vartannat år. Bedömningen sker efter kriterier och därefter ges olika
poäng.

13.

SISA:s Pedagogiska pris: Beslut om ledamöter i priskommittén 2019
Årsmötet beslutade att följande personer ingår i priskommittén för SISA:s
pedagogiska pris under 2019.
Ny ledamot:
Katarina Groth Jansson, Karlstad universitet
Bo Andersson, Lunds universitet
Avgående ledamot:
Maria Åkesson, Högskolan Halmstad
Anneli Edman, Uppsala universitet
Anders Forsman, Högskolan Dalarna
En ledamotplats är vakant så Christina Keller, Jönköping universitet skickar ut en
förfrågan till samtliga lärosäten om förslag på ett namn innan årsskiftet 2017/18.
Tero Päivärinta, Diana Chroneer och Anna Stålbröst, Luleå tekniska universitet, får i
uppdrag att följa upp detta.

14. Verksamhetsplan 2017/18
Föredragande: Maria Åkesson, Högskolan i Halmstad
Årsmötet ställer sig bakom den verksamhetsplan som presenterades av föredragande,
samt den motion som presenterades, se nedan.
15.

Val av ordförande 2018/19
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Förslag: Jan Ljungberg, Göteborgs universitet
Jan Ljungberg utses till ordförande enligt förslag.
16.

SISA:s webbplats
Föredragande: Maria Åkesson, Högskolan i Halmstad
Föredragande redogör för sidan och huruvida den kan utvecklas. Det beslutades att
webbadministratör (Umeå universitet) fortsätter ett år till. Örebro universitet som är
kund till abonnemanget med One.com säger upp det (det finns en uppsägningstid). Ett
förslag framkom att Fredrik Karlsson (Örebro Universitet) ber One.com lägga in en
”redirect” till den nya webbsidan.
Ett annat förslag framkom: att lista doktorandkurser på SISA:s webbsida, att koppla
wikis, eller andra forum, dvs att länka via SISA-sidan.
Det blir då viktigt att säkerställa uppdatering, via exempelvis RSS-flöden. Jonas
Sjöström får i uppdrag att tillsammans med webbadministratören se över vad som är
möjligt. Vi utreder hur sidan kan uppdateras till nästa SISA-årsmöte.

17.

Övriga frågor
Motion om "tenure and promotion guidelines" författad av Jonny Holmström och Per
Ågerfalk
Pär Ågerfalk, Uppsala universitet, ger en genomgång av motionen, se bilaga 2.
- Vi borde vara tydligare på vad vi som ämne förväntar oss vid befordran och
rekryteringar till informationssystemämnet.
- Publiceringskanaler, hur vi värderar olika publiceringar. SISA kan ge
rekommendationer. Kvalitet viktigt: förslag att impact factor bör vara minst 1.0
vid publicering enligt den norska listan.
- Det blir ytterligare en rekommendation vi inom SISA ska förhålla sig till, –
konflikt med lärosätenas egna rekommendationer? Det poängterades att detta blir
enbart en rekommendation.
Årsmötet bifaller motionen

Ordförande förklarar mötet avslutat och ett tack till Maria Åkesson och kollegor vid
Halmstads universitet för årets fina arrangemang framförts. Tero Päivärinta, Luleå tekniska
universitet är nu ordförande.

To: SISA Annual General Meeting 2017

Motion for a SISA recommendation regarding tenure and promotion
guidelines for the information systems/informatics discipline in Sweden

All departments in the information systems/informatics discipline in Sweden
have a responsibility for recruiting, developing, supporting, and retaining
outstanding faculty. There is a great need for guidelines that can facilitate efforts
to recruit and promote faculty in the discipline. It is probably infeasible to
establish detailed guidelines for tenure appointments across the many academic
units at a university. While the basic criteria are clear – excellence in carrying
out the responsibilities of the position – the requirements and criteria of an
academic discipline may change.
The responsibilities of a faculty member include teaching, research, outreach
and other scholarly achievement. Research contributions is a fundamental
responsibility of faculty at all levels, and constitutes the foundation upon which
all other activities are built. Faculty members demonstrate their scholarly
contributions through products such as books, articles, chapters, and other
output evaluated by peers.
It is neither desirable nor possible to define an abstract and universal standard of
measurement for tenure and promotion across universities. Each case must be
examined in detail by expert evaluators, by delineating special strengths, and by
acknowledging limitations or weaknesses. However, it is possible for the
information systems/informatics discipline in Sweden to distinguish two
complementary paths for publishing. These two paths represent our ambition to
promote (a) high quality publications, and (b) publications that help build our
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identity and thus represent “disciplinary congruence” (a term borrowed from the
criteria for evaluation of PhD dissertations that SISA has adopted for the Börje
Langefors Award). It is in the interest of SISA to support high-quality research
that displays and help build a strong sense of disciplinary belonging.
In terms of (a), there are differing opinions as to what constitutes a quality outlet
and many different rankings exist. Importantly, as the information
systems/informatics discipline has grown in importance, many journals
traditionally seen as outside the core of the discipline has become targets for our
faculty. It is important to embrace such diversity, which can help increase our
discipline’s impact on other fields. Several Swedish universities have adopted
the Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers as a
benchmark (the NSD List, for short). There is also a Nordic collaboration, which
includes VR, that aims to build on the NSD List to create a common Nordic
List. Thus, from a national point of view, it would seem obvious to promote
publication channels that has a Scientific Level of 2 in the NSD List (the highest
level). Another factor to consider, however, is the Thompson Reuters’ Journal
Impact Factor, which is often used as a proxy for outlet quality. Although it is
meaningless to compare Impact Factors across disciplines, we would argue that
an Impact Factor of at least 1.0 can be seen as an indicator of quality in
information systems/informatics. An Impact Factor above 1.0 means that a
journal is among the top 75% of 488 journals categorized as “Management”,
“Computer Science/Information Systems”, “Computer Science/Software
Engineering” or “Information Science & Library Science” (2016).
In terms of (b), there is increasing consensus internationally that the AIS Senior
Scholars’ basket of 8 journals has proved to be important to our field. The
journals currently in the list are, in alphabetical order: European Journal of
Information Systems, Information Systems Journal, Information Systems
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Research, Journal of AIS, Journal of Information Technology, Journal of MIS,
Journal of Strategic Information Systems, and MIS Quarterly. In a recent study
performed by the AIS, 975 IS scholars (worldwide) responded to a survey on
how they perceived the value of the Basket of Eight. 62% thought the basket had
a positive impact on our field, while only 21% thought it had a negative impact.
There were no significant differences among regions of the world. Thus,
publications in the AIS Basket of Eight can be seen as building disciplinary
congruence.
With this backdrop, we move that SISA recommends its members to encourage
publication in:
(a) journals that are in the NSD List and that have an Impact Factor of at
least 1.0.
(b) journals that are in the AIS Senior Scholar’s Basket of Eight.
Such a recommendation is for the benefit and guidance of our current faculty,
our junior colleagues (PhD students and post docs) and prospective job
applicants for positions at all levels. This is to serve as a guideline for tenure and
promotion in the information systems/informatics discipline in Sweden. The
recommendation is aiming not only to help expert evaluators in their job, but
also to steer all current faculty, junior colleagues and prospective job applicants
towards publishing patterns in concert with national and international standards.

Atlanta and Uppsala, 2017-10-09,

Jonny Holmström and Pär Ågerfalk
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Verksamhetsberättelse SISA - verksamhetsår 2016/2017
Styrelse 2016/2017
Maria Åkesson, ordförande, Högskolan i Halmstad
Jonny Holström, Umeå universitet
Birgitta Kåreborn-Bergvall, Luleå tekniksa Högskola
Kassör
Maria Spante, Högskolan Väst
Revisor
Katrin Jonsson, Umeå universitet
Ekonomi
Revisor Katrin Jonsson har gett klartecken för den ekonomiska redovisningen.
Det finns fordran för icke betalda medlemsavgifter för
Det finns utrymme för att finansiera riktade aktiviteter i det ackumulerade överskottet.
Ytterligare påminnelser kommer att gå ut efter årsmötet för att driva in kvarvarande
medlemsavgifter.
En del lärosäten tycks ha problem när det kommer en faktura per mail, kan behöva se över
vilka möjligheter att betala som erbjuds.
Verksamhet 2016/2017
- Dialog med VR – Pär Ågerfalk och Magnus Mähring har träffat Kerstin SahlinAndersson (se bifogad berättelse)
- Samverkan kring utvärdering av forskarutbildning initierad vid årsmötet.
- Forum för utbyte av att organisera och leda utbildning initierat vid konferensen.
- Uppdaterat SISAs webb och medlemmars kontaktuppgifter
Antal medlemmar
Malmö har anslutit till SISA, nu 20 medlemslärosäten.
Förslag till verksamhetsplan 2017/2018
-

Utdela Börje Langeforspriset för bästa avhandling
Arrangemang av SISAs årliga konferens, Luleå tekniska universitet
Fortsatt samverkan kring utvärdering av forskarutbildning – Task force Sven Carlsson,
Christina Keller och Lars Svensson
Fortsatt arbete med att etablera forum för utbyte av att organisera och leda utbildning.
Task force Ida Lindgren och Ulrika Wettergren tar vid.
Behov av att kommunicera avhandlingskriterier till nya handledare, samt översättning
till engelska. Pär Ågerfalk leder denna task force.
Etablera "tenure and promotion guidelines" för SISAs ämnesområde. Föreslagen task
force Jonny Holsmtröm och Pär Ågerfalk.
Utreda hur SISAs webbsida kan utvecklas. Task force Jonas Sjöström och Vasili
Mankevich

SISA årsredovisning 2017
IB
Kostnader
BL pris
Ped pris

185818
28083
5000
5000
38083

Summa

Intäkter

15000 2017 inbetalningar
4000 MittUniversitetet
11611 Uppsala

Fordran

5000 medlemsavgift

Summa

3000 medlemsavgift
38611

Resultat

538

UB

186356

Preciserade kostnader
25000
1761
219
1103

Metacue Innovation IT (bet skuld)
årsavgift Cygate
förseningsavgift Cygate
avgiftPostgiro

(se lista)
Medlemsavgift
2013-2016
reglerad skuld till SISA
5 lärosäten för 2017
1 lärosäte
2013-2016

