
”Fackhögskolor i samverkan” är en av de fyra
idéer som bär upp Högskolan i Jönköping. Nu blir
denna grundpelare ännu starkare i och med att
Hälsohögskolan knutits till stiftelsehögskolan.

Övergången skedde 1 januari 2002 och i samband med
detta fick Hälsohögskolan (HHJ) också en ny  VD –
Birgitta Lundgren-Lindquist. Birgitta kommer närmast
från School of Occupational Therapy vid La Trobe
University i Melbourne, Australien, där hon sedan 1996
verkat som professor och chef. Bland annat har hon 
initierat och lett uppbyggnaden av helt nya utbildnings-
program samt vidareutvecklat forskning och forskar-
utbildning.

En av Birgitta Lundgren-Lindquists första uppgifter
som VD för Hälsohögskolan blir att vara med och
utveckla Hälsohögskolans fokusering. (Ytterligare en
bärande idé är att varje fackhögskola vid Högskolan i
Jönköping skall ha en tydlig fokusering: vid HLK innebär

detta en inriktning på innovativt lärande, vid ING på
teknik och teknisk kommersiell kompetensförsörjning
för mindre och medelstora företag samt vid IHH en mål-
sättning att bli europaledande inom entreprenörskap/
små och medelstora företag.) 

Varje fackhögskola har en egen identitet. Det ger en
tydlig hemvist för både blivande, nuvarande och före
detta studenter. I och med Hälsohögskolans intåg i stif-
telsehögskolan öppnas också nya möjligheter till tvär-
vetenskapliga studier och som före detta student kan du,
när du väljer att vidareutbilda dig, dra nytta av
Högskolans i Jönköping resurser och omfattande inter-
nationella kontaktnät.

Tydligheten blir också geografisk – nu finns samt-
liga fyra fackhögskolor samlade på högskoleområdet,
mitt i stan, med eget bibliotek och närhet till studenter-
nas blivande arbetsgivare. Även om det bara har gått
några år sedan du lämnade Högskolan i Jönköping har
det hunnit hända mycket!

Hälsohögskolan en del av 
Högskolan i Jönköping
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Högskolan för lärande 
och kommunikation

Ingenjörshögskolan

Hälsohögskolan

Nu samsas alla discipliner på högskoleområdet i Jönköping 
– den första januari 2002 inlemmades Hälsohögskolan i Högskolan i Jönköping.

Internationella
Handelshögskolan



Högskolan 
– en del av livet

Äntligen examinerad och ute i arbetslivet kan man
fråga sig vad man ska med sin gamla högskola till?
Därför detta erbjudande till dig som före detta stu-
dent: Låt oss bli din fasta och inspirerande punkt
under det långdragna äventyr som numera brukar
kallas ”livslångt lärande”.

I ett samhälle som värdesätter personlig
utveckling kan vi erbjuda dig vidareutbildning, med
våra fyra fackhögskolor och deras fokusområden
som bas. Med utgångspunkt i dessa erbjuder vi också
uppdragsutbildning åt din arbetsgivare, kunskapen
och vanan att samverka med företag och organisa-
tioner har vi, som du vet, sedan länge – inte minst
via våra fadderföretag: ”Ett föredöme”, har Svenskt 
Näringsliv konstaterat.

När vi nu via våra studerandeföreningar påbör-
jar vidareutvecklingen av fackhögskolornas alumn-
verksamhet är det ett sätt att bygga vidare på
högskolans samverkansidé – som före detta student
är du en viktig länk mellan högskolan, näringsliv och
samhälle. Det är vår förhoppning att vi genom att
understödja gemenskapen alumner emellan ska
kunna bidra till att stärka ditt kontaktnät.

På samma sätt som du har hunnit utvecklas
under den tid som gått sedan du lämnade Högskolan
i Jönköping har vi vuxit och förändrats: Idag räknar
vi in 6500 helårsstuderande, 500 internationella
gäststudenter, 800 fadderföretag samt 145 partner-
skolor. Vi är internationellt ledande inom entre-
prenörskap och kanske bäst i Sverige på att upp-
muntra studentföretagande. Och vårt mål är att du,
varje gång du återvänder, ska känna att du tar steget
in i något nytt.

Välkommen tillbaka!

Jönköpings 
Tekniska Högskola
blir verklighet 

Ingenjörshögskolan håller på att utvecklas till
en Teknisk Högskola med inriktning mot små
och medelstora företag. Uppbyggnaden kom-
mer att ske i flera steg, men det troliga är att
visionen om JTH blir verklighet inom sju år.

JTH-projektet startade våren 1999 med avsikt att
utveckla nuvarande Ingenjörshögskolan till en fullfjäd-
rad teknisk högskola med omfattande forskning,
forskarutbildning (och rätt att utfärda doktorsexamen)
och ingenjörsutbildning på alla nivåer.

Jönköpings Tekniska Högskola kommer liksom
Ingenjörshögskolan att fokusera på små och medel-
stora företag.

Grunden för satsningen är det behov som före-
ligger bland regionens tekniskt inriktade företag. Inte
minst har underleverantörernas villkor förändrats:
I dag ställs inte bara krav på tekniskt kunnande, före-
tagen måste också ha kompetensen och kapaciteten
att leverera delsystem och svara för kvalificerad
utveckling.

– Ingenjörshögskolan är i dag en av de största ut-
bildarna av högskoleingenjörer i Sverige. Vi måste ha
forskning som motsvarar utbildningens storlek och
kvalitet för att vi i längden skall kunna upprätthålla vår
höga standard, säger rektor Clas Wahlbin.

Målet är att JTH ska vara nationellt ledande och
internationellt erkänd inom tio år efter starten.

NYSTARTAD FORSKNINGSFOND

JTH-projektet är planerat att löpa över en sjuårs-
period och någonstans i mitten kommer man att söka
det s.k. vetenskapsområdet teknik.

JTH-projektet kommer att finansieras av den
nyinstiftade Forskningsfonden som drivs och förvaltas
av Högskolan i Jönköping. Fonden syftar till att under
nämnda sjuårsperiod, 2002-2008, utveckla forsk-
ningen  vid Högskolan i Jönköping.

Fonden är en förutsättning för att visionen om en
teknisk högskola ska kunna förverkligas. Det ekono-
miska målet är fastställt till 100 miljoner kronor i
externa bidrag – förhoppningen är att hälften av sum-
man kan skjutas till av näringslivet och hälften av
offentliga aktörer. I dagsläget har ett åttiotal företag
visat intresse att stödja projektet. Högskolan själv
skjuter till 85 miljoner kronor.

Just nu pågår en utredning med uppgift att klar-
lägga närmare vilka områden JTH skall satsa på.
Industriell produktframtagning och produktion kom-
mer att vara det övergripande temat. Regionens före-
tag är ett ”levande laboratorium” i arbetet.

S A LV E  A L U M N U S !

Clas Wahlbin, rektor



Håll kontakten
med din högskola!

Vad hände efter sista tentan,uppsatserna och det
erövrade examensbeviset?  Vi håller på att bygga
upp alumn-verksamhet vid Högskolan. Här ger 
vi ytterligare information.

Alumn – pluralform alumner – används som benämning
på före detta studenter vid ett lärosäte. Ordet är
ursprungligen latinskt – i maskulinum alumnus, plural-
form alumni – och betyder elev eller skyddsling.

Bland våra alumner finns alla som har en examen
från Högskolan i Jönköping, och det här nyhetsbrevet
skickas till samtliga som examinerats från Högskolan.
Ni är många – drygt 12 000.

Alumn-verksamheten bedrivs av en rad olika skäl:
Först och främst tycker vi att det är roligt att hålla kon-
takten med våra före detta studenter, och vi vill gärna
bidra till att ni håller kontakten med varandra. I en värld
där man förväntas lära sig nya saker hela livet, hoppas vi
också att en del av er ska återvända för vidareutbild-
ning. Men Alumn-verksamheten är också en del av vår
samverkansidé – en möjlighet för oss att få en ännu
starkare koppling mellan skolan och samhället, utbild-
ning och yrkesliv. Kontakten med tidigare studenter är
ett effektivt och roligt sätt att driva skolans befintliga
verksamhet framåt, genom föreläsningar, praktikplatser,
forskningsuppdrag och mycket mera.

Alla de fyra fackhögskolorna bedriver egen verk-
samhet i syfte att stärka banden till sina alumner.

HÄLSOHÖGSKOLAN

Alumn-verksamheten vid Hälsohögskolan befinner sig
just nu under en uppbyggnadsfas.

Om du är intresserad att delta eller har idéer om
hur verksamheten skall utformas är du välkommen att
kontakta: lena.svensson@hhj.hj.se

HÖGSKOLAN 
FÖR LÄRANDE OCH 
KOMMUNIKATION

Syftet med IAN-INFO är att vara en länk till utexamine-
rade studenter från Medie- och Kommunikationsveten-
skapliga programmet och att uppmuntra bevarandet av
relationen till före detta studiekamrater och studie-
orten Jönköping.

Olika projekt och events anordnas regelbundet för
att upprätthålla kontakten mellan medlemmarna. År-
ligen återkommande är Återträffen som i år hålls på
HLK i Jönköping fredagen den 4 oktober.

Om du vill veta mer om nätverket är du välkom-
men att gå in på hemsidan www.infoalumni.nu

Information om Återträffen och anmälan kommer att
publiceras inom kort, hälsar Alexandra Norlander som
är ordförande i IAN.

JIBS-alumner
berättar om
livet i enkät
Årets Alumn-undersökning vid IHH (på förra
årets studenter)  är just klar. I februari telefon-
intervjuades 237 av 257 sistaterminsstudenter.

Här är några resultat ur årets enkät:

– I höstas var det svårare att få jobb
än tidigare (177 av 237 hade jobb
när enkäten gjordes).

– Majoriteten (61 %) hade jobb inom
tre månader efter avslutade studier.

– En tredjedel studerar fortfarande,
huvuddelen för att göra klart sin
IHH-utbildning.

– Genomsnittslönen är 19 000 kronor.

– Studenter från Jönköping stannar
oftast kvar i regionen (84 personer
av 97).

– 34 av totalt 151 studenter från andra
delar av Sverige gjorde detsamma.
Det innebar ett positivt tillskott av
välutbildad arbetskraft i regionen.
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INGENJÖRSHÖGSKOLAN

Lördagen den 25 maj hälsade Ingenjörshögskolan och
studerandesektionen HITECH välkommen till den 
allra första träffen för alumner. Då informerades om
Ingenjörshögskolan och möjligheterna till vidareutbild-
ning. Ett tillfälle att träffa tidigare studiekamrater och 

se hur högskoleområdet har utvecklats. Mer informa-
tion och program har sänts i en särskild inbjudan.

INTERNATIONELLA
HANDELSHÖGSKOLAN

Sedan ett år tillbaka har JIBS alumn-verksamhet varit
vilande. Detta beror på att kamratföreningen lämnat
över det administrativa ansvaret till Internationella
Handelshögskolan.Nu är emellertid mycket på gång och
den nya webbsidan kommer förhoppningsvis att vara
aktiv efter sommaren.

I samverkan med kamratföreningen planeras för
Homecoming Days i anknytning till Diplomeringshög-
tiden, som i år blir 16 – 17 november. Programmet
omfattar bland annat diplomeringsmiddag på lördags-
kvällen och diplomeringshögtid på söndagsförmiddagen.

Har du adressändring, ny webbadress eller annat att
rapportera eller fråga om är du välkommen att skicka
e-post till monica.bartels@ihh.hj.se

En levande alumnverksamhet kräver
förstås ömsesidigt utbyte. Därför är
du hjärtligt välkommen att höra av dig
till din alumnförening med frågor och
tips.Vi hörs! 

– 20 studenter (varav två från Jönköping)
fick utlandsjobb.

– De som har fått jobb har i stor utsträck-
ning fått det på arbetsplatser som ingår 
i större företag och/eller stora koncerner
(eller offentliga sektorn) och det är endast
åtta personer som får sin utkomst från ett
eget företag.

– 20 procent av studenterna har fått jobb
inom den offentliga sektorn, de övriga 80
procenten finns inom den privata sektorn
och i andra typer av organisationer som 
t.ex. stiftelser.

– Det är en jämn fördelning mellan de som
kan tänka sig att starta företag någon gång
i livet och de som inte kan tänka sig det.

– 27, 1 procent av de tillfrågade är mycket
nöjda med kvaliteten på sin utbildning
medan 61,1 procent är nöjda. En person
ansåg att utbildningens kvalitet var mycket
dålig.

– 2,2 procent ansåg att deras arbete låg helt
i linje med utbildningen, medan 30,4 pro-
cent ansåg att den bara delvis gjorde det.

MER NYHETER

I december 2001 startade Internationella Handels-
högskolan ett Näringslivsråd bestående av 17 fram-
stående ledare i svenska företag som ska träffas och
diskutera olika policyfrågor och skapa kontaktytor mot
näringslivet. I Näringslivsrådet sitter även två alumn-stu-
denter: Stefan Larsson, Hennes & Mauritz, Stockholm
samt Kenneth Johansson, SME-link, Jönköping.



Madeleine André

avslutade Medie- och kommunikationsveten-
skapliga programmet 1999 och jobbar nu,

efter en 6 månaders sejour
på Tetra Pak i Lund, på
Södertörns Brandförsvars-
förbund.Där har hon själv-
ständigt byggt upp infor-
mationsfunktionen och ar-
betar med både intern och
extern information.

Veronica Foberg

jobbar i Stockholm som projektledare hos
festarrangören Micael Bindefeld AB. Hon
ansvarar för de många kontakter företaget
har med pressen.

Sedan hon slutade sin MKV-utbildning
1999 har hon även hunnit med att arbeta 
på reklambyrån Aronsson & Ahlberg i Göte-
borg, Prime PR och konferensarrangören 
IIR (Institute for International Research) i
Stockholm.

Carl-Johan Tireus

läste Dataekonomiska pro-
grammet, med inrikting mot
systemutveckling och är nu
bosatt i Seattle, USA. Carl-
Johan jobbar som Senior
consultant på Cap Gemini
Ernst & Young med system-
och affärsutveckling.

Pär Sahlin

var färdig med sin lärarexamen 1998 och
startade då en undervisningsgrupp i Hus-
kvarna för barn med problem att finna sig till-
rätta i sin ordinarie klass. 1999 flyttade han
till Stockholm (och kärleken) och startade en
liknande grupp i Södermalms skola.Där under-
visar han fortfarande men i en åldersblandad
4-6 klass.

Anna Knutson

läste Affärsrättsliga program-
met med skatterätt som
specialisering. I dag är Anna
skattejurist hos Deloitte &
Touche i Göteborg, en av de
största internationella revi-
sions- och konsultbyråerna
med kontor i 140 länder.

VÄLKOMMEN PÅ PROMO-
TION OCH INSTALLATION
För tredje gången installerar högskolan professorer. Det är
en akademisk tradition där nya professorer hälsas välkom-
na till lärosätet.Denna gång är det 24 professorer. Samtidigt
promoveras 9 doktorer. Högskolans alumner hälsas varmt
välkomna till de offentliga installationsföreläsningarna på
högskoleområdet lördagen 21 september kl. 9-12.

Vill du ha biljetter till installationen/promotionen, som
startar kl. 14 samma dag, skicka ett e-postmeddelande till
info@hj.se och skriv "alumn-biljetter". Glöm inte att 
skriva namn, adress och om du vill ha en eller två biljetter.
Det blir en högtidlig ceremoni i Hammarskjöldsalen,
Konserthuset Elmia. Ceremonin tar närmare två timmar,
därefter bjuds på lättare förtäring. Först till kvarn gäller,
men vi vill ha din anmälan senast den 5 juni 2002.

UPPDATERAD MED KÅREN
Som före detta student är du naturligtvis välkommen att
vända dig till studentkåren! Studentkåren i Jönköping arbe-
tar ju aktivt med att skapa en stimulerande och trivsam
studiemiljö som man minns – och ser gärna att du som före
detta student behåller kontakten. Om du har frågor eller
synpunkter är du välkommen att ta
kontakt med kårens representanter.

Förtroendevalda 2001-2002:

Ordförande: Jennie Pergler 
E-post: ordf@karen.hj.se

Vice ordförande: S, Maria Möller
E-post: vices@karen.hj.se

Vice ordförande: U, Pernilla Nilsson
E-post: viceu@karen.hj.se

Kårhusgeneral: Kajsa Sandberg 
E-post: generalen@karen.hj.se

www.hj.se/studkar

EXAMENSARBETE PRISAT
Svenskt Näringslivs ingenjörs-
pris för bästa examensarbete
vid Ingenjörshögskolan under
läsåret 2000/2001 har tilldelats
Hans Andersson för arbetet
”Återanvändning av produk-
tionsavfall från tillverkning av
polyetenkablar”. Hans har läst
inriktningen Kemisk analys med

miljöteknik på avdelningen för kemiteknik.
Examensarbetet utfördes på uppdrag av Draka Kabel

Sverige AB i Nässjö, en av Sveriges stora elkabeltillverkare.
Syftet med arbetet har varit att finna möjligheter för före-
taget att undvika deponi eller bränning av sitt polyolefin-
baserade avfall för att istället kunna återanvända avfallet.

VA D  H Ä N D E  S E N ?



DIN MÖTESPLATS
PÅ WEBBEN 

Du vet väl om att du som alumn kan använda
dig av kontaktanslagstavlan för att hålla kon-
takten med Högskolan i Jönköping? Kontakt-
anslagstavlan är en mötesplats på Internet,
skapad för att företag, myndigheter, organisa-
tioner, forskare, studenter och alumner, på ett
enkelt sätt ska kunna nå varandra. På kontakt-
anslagstavlan annonseras lediga jobb och
praktikplatser, examensarbeten och uppsat-
ser. Dessutom utgör den ett naturligt forum
för företagssamverkan. Annonsera är gratis.
Välkommen in på:

www.kontakt.hj.se

SKRÄDDARSYDD 
VERKSAMHET

I uppdragsverksamheten utför högskolan
forskning, utbildning och utredningar med
mera på uppdrag av företag, myndigheter,
skolor och andra organisationer. Vi kan
skräddarsy kurser och uppdragsutbildningar
för företag, organisationer, avdelningar eller
medarbetare. Samtliga fyra fackhögskolor
erbjuder uppdragsutbildning. Välkommen 
att höra av dig till oss för att berätta om dina
och din arbetsplats behov, du når oss genom
kontaktpersonerna nedan.

lena.svensson@hhj.hj.se

jorgen.svedbom@hlk.hj.se

claes.pierrou@ing.hj.se

bertil.andersson@ihh.hj.se

www.hj.se/samverkan

VAD HÄNDER I JÖNKÖPING?

Har du flyttat från Jönköping men är intres-
serad av nyheter, jobb och evenemang i länet? 
Välkommen att kontakta karin@jn.wtc.se
så får du Handelskammarens digitala nyhets-
brev Vision Jönköping!

N Ä T V E R K E T

Har du frågor om alumnverksamheten 
eller vill du lämna ett bidrag?

Välkommen att kontakta oss! Märk din e-post med ”alumn”.
info@hj.se      www.hj.se

Box 1026, 551 11 Jönköping.
Tfn. 036-15 77 00. Fax 036-15 77 18. bu
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Välkommen att
söka våra kurser

SUGEN PÅ VIDAREUTBILDNING?

Om du vill studera vidare har vi ett brett urval fristående
kurser både i Jönköping och på distans via lärcentra och
Nätuniversitet. Du är välkommen att beställa materialet via
vår webbplats, www.hj.se eller på telefon 036-15 77 00.

MAGISTERPROGRAM MED ÄMNESBREDD

Riksdagen har beslutat om en ny utbildningsform –
magisterprogram med ämnesbredd. De nya magisterpro-
grammen är till för att stärka förutsättningarna på arbets-
marknaden. Målgrupper för utbildningen är studenter som
fortsätter studierna direkt efter sin examen samt yrkes-
verksamma. Såväl ING som IHH kommer att påbörja
magisterprogram med ämnesbredd till hösten 2002.

INGs BREDDMAGISTERPRORAM

På Ingenjörshögskolan ges följande breddmagisterutbild-
ningar till hösten 2002: Internetteknik, Miljöstyrning i före-
tag och samhälle samt Projektledning – tekniska projekt.
För mer information, gå till www.ing.hj.se

IHHs BREDDMAGISTERPROGRAM

Internationella Handelshögskolan har utvecklat två bredd-
magistrar för yrkesverksamma, den ena inriktad mot inter-
nationell skattelagstiftning, den andra mot entreprenörskap
och affärsutveckling.
För mer information, gå till www.ihh.hj.se med direkt-
länk från förstasidan.
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