
JOBBA OCH PLUGGA  

- SAMTIDIGT!
Högskolan har flera fristående 
kurser och kortare utbildningar 
som bland annat passar för 
yrkesverksamma. Vi har långa 
och korta kurser, kurser på hel-, 
halv- och kvarts- 
fart, kurser på 
kvällstid, distans 
och via Internet.

Välj själv efter 
dina intressen 
och din livs-
situation. Beställ 
kurskatalogen på 
www.hj.se/katalog

ÖPPET HUS
Välkommen till Öppet Hus 
lördag 13 mars kl. 10-14 på hög-
skoleområdet. Läs programmet 
på www.hj.se/oppethus

FRÅN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING OCH STUDENTKÅREN 2010

NYHETER FÖR 

ALUMNER
Till alla som tagit examen vid Högskolan i Jönköping                                                

Högskolan uppmuntrar innova-
tioner och entreprenörskap och sat-
sar på nära kontakter med arbets- 
livet. Högskolan i Jönköping är 
starkt engagerad i utvecklingen av 
Science Park Jönköping där stud-
enterna får stöd och uppmuntran 
att starta ett eget företag.

Vilbert Soleymanian och Erik 
Reuthammar är två studenter som 
startade företag under studietiden. 
Nu driver de Base Care Unit, ett 
hemtjänstföretag som specialiser-

at sig på personer med utländsk 
bakgrund. 

– Det var under min utbildning 
på Hälsohögskolan som jag blev 
intresserad av skillnader i vård och 
omsorg beroende på etnicitet. Jag 
gjorde en studie som visade att det 
fanns ett behov av ett hemtjänst-
företag som kan se till olika kul-
tur- och språktillhörigheter. Sedan 
lärde jag känna Erik, som pluggade 
på Internationella Handelshög-
skolan. Vi såg att vi hade de 

Rekord i studentföretagande
Studenterna vid Högskolan i Jönköping startar fler företag 
än någonsin. Under 2009 startades cirka 100 nya företag ge-
nom Science Park Jönköping och de allra flesta startades av 
högskolans studenter.
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www.hj.se

KURSKATALOG

HÖGSKOLAN I

FRISTÅENDE KURSER HÖSTTERMINEN 2010

JÖNKÖPING
HÄLSOHÖGSKOLAN

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE 
OCH KOMMUNIKATION 

INTERNATIONELLA
HANDELSHÖGSKOLAN 

TEKNISKA HÖGSKOLAN  

8 alumner - Vad gör de nu?

Erik Reuthammar och Vilbert Soleymanian driver ett hemtjänstföretag som 
särskilt riktar sig mot personer med utländsk bakgrund.

Läs vidare

VAD HÄNDER PÅ 

HÖGSKOLAN I 

JÖNKÖPING?
www.hj.se/kalendarium

www.hj.se/nyhetsbrev



HÄR TRÄFFAS VI SOM ALUMNER

Hälsohögskolan 
www.hhj.hj.se/alumn

Medie- och kommunikationsvetare
www.infoalumni.nu

Internationella Handelshögskolan
www.jibsalumni.se

Tekniska Högskolan
alumni.jth.hj.se

Vid Högskolan i Jönköping satsar vi på nära kontakter med arbetslivet och upp-
muntrar entreprenörskap. Våra studenter får jobb snabbast och under 2009 
startade de rekordmånga företag.

TF. REKTORS RADER

rätta egenskaperna för att kunna 
komplettera varandra och utveckla 
ett sådant företag, berättar Vilbert.

Base Care Unit är nu den näst 
största hemtjänstleverantören i 
Jönköping och 2008 utnämndes 

företaget till Årets studentföretag 
av Science Park Jönköping.

HAR DU EN IDÉ?

Även du som avslutat dina studier 
är välkommen till Science Park 

Tf. rektor Anita Hansbo

2009 har varit ett tufft år för mån-
ga med varsel och arbetslöshet. 
Glädjande nog visade en rapport 
från Högskoleverket att våra stu-
denter etablerar sig snabbast på 
arbetsmarknaden efter avslutad 
utbildning, jämfört med studenter 
från andra lärosäten. Det är bland 
annat en bekräftelse på att vårt 
långsiktiga arbete med att koppla 
samman utbildning och yrkesliv, 
till exempel genom fadderföretag 
och verksamhetsförlagd utbild-
ning, ger resultat. 

Förra året var också ett rekordår 
i antalet nya företag startade av 
studenter genom Science Park. 
85 företag startades av studenter, 
de flesta av studenter vid Tekniska 

Högskolan och Internationella 
Handelshögskolan.  

Under 2010 startar projekt- 
eringen av en friskvårdsanläggning 
bredvid Hälsohögskolan. Den 1 
juli avskaffas kårobligatoriet, vilket 
blir en utmaning för Studentkåren. 
För oss är införandet av studie- 
avgifter för utomeuropeiska stu-
denter hösten 2011 en utmaning 
som vi planerar för redan nu. Yt-
terligare saker kommer att hamna 
på agendan under året och innebär 
både möjligheter och utmaningar.

Jag hoppas att nyhetsbrevet ger 
dig en stunds inspirerande läsning. 
Om du vill studera igen har vi ut-
bildningar på avancerad nivå och 
fristående kurser och vill du starta 

företag kan du få stöd av Science 
Park. Som alumn vid högskolan är 
du alltid välkommen tillbaka. 

Högskolans studenter får under 

sin utbildning nära kontakt med 

arbetslivet genom fadderföretag 

och verksamhetsförlagd utbildning. 

Tekniska Högskolan blev förra året 

utsedd till “Årets teknikutbildare 

2009” av Teknikföretagen i Sverige 

för sina satsningar på fadder-

företag och näringslivskontakter. 

Högskolans satsning mot arbets-

marknaden lönar sig; studenterna 

från Högskolan i Jönköping får jobb 

snabbast efter examen, visar en 

rapport från Högskoleverket (pub-

licerad november 2009).

Jönköping. Du kan också lära dig 
mer genom högskolans utbildning-
ar och kurser inom innovation och 
entreprenörskap.
www.sciencepark.se

www.hj.se/utbildning

KONTAKTER MED ARBETSLIVET



8 ALUMNER – VAD GÖR NI NU?

Emmelie Johansson
Internationella Handelshögskolan
Emmelie tog sin Master in Business Administration från Internationella Ekonomprogram-
met 2006. I dag är hon marknadschef på Svenska Ridsportförbundet, och vid sidan av sitt 
arbete driver hon ett litet företag med konsulttjänster inom inredningsbranschen. Under 
studietiden arbetade hon mycket, och startade också ett mindre företag som dock inte finns 
kvar i dag. 

– Jag jobbade på Poolia, Saab Training Systems, Ridderheims delikatesser och Axfood 
bland andra. Visst tog det tid från studierna, men samtidigt är det lättare att förstå det man 
läser om man får använda det i praktiken.

Cecilia Sandberg Manaia
Hälsohögskolan
Cecilia tog examen från Socionomprogrammet 2007. Direkt efter examen fick hon jobb 
inom ungdomsbehandling på Socialtjänsten där hon också hade haft verksamhetsförlagd 
utbildning. Under hösten 2007 fick hon sitt nuvarande jobb. Nu arbetar hon halvtid som 
socialsekreterare i öppenvården i Skillingaryd och halvtid som socionom på en familjecentral 
i Vaggeryd där hon bland annat jobbar med samtalsstöd för familjer. 

– Jag är jättenöjd med mitt yrkesval. Framför allt är det roligt att träffa människor. Jobbet 
är spännande och den ena dagen är aldrig den andra lik.

Anna Hugander Lesse
Hälsohögskolan
Anna tog examen från Tandhygienistprogrammet 2000 och hade då två olika jobb på gång. 
Det ena var på den arbetsplats där hon hade gjort verksamhetsförlagd utbildning och det 
andra var på den privata kliniken Ejmefors & Co, numera ansluten till Smile, som hon valde 
och där hon jobbar i dag. 

I sitt arbete samarbetar Anna med hela tandvårdsteamet. Främst jobbar hon med under-
sökningar, gör vissa lagningar och tar bort tandsten. I jobbet ingår också att bedöma risken 
för eventuella munsjukdomar.

– Det jag trivs mest med i mitt jobb är att jag får träffa så många trevliga människor.

Kristian Blom
Tekniska Högskolan 
Kristian Blom tog examen som elektroingenjör med påbyggnad Projektledning – tekniska 
projekt 2004. Under studietiden var Kristian ordförande i HI TECH ett år, och studerade 
även utomlands. 

2007 startade Kristian företaget PRODIT (Produktion & IT Konsult) där han även i dag 
är vd. Företagets första uppdrag var att ta fram ett IT-system på Volvo Cars i Torslanda och 
sedan dess har Kristian fått fler projekt att leda i en spännande bransch. 

– Nu har jag startat ytterligare ett företag. Framtiden får visa om det var rätt tänkt, man 
måste ju testa för att få veta. 



Richard Innala 
Internationella Handelshögskolan
Richard tog sin magisterexamen från Internationella Ekonomprogrammet 2006 och arbetar 
nu som analytiker på Soliditet AB. 

– Jag arbetade i två år på ett annat företag, men när Soliditet behövde rekrytera en analy-
tiker blev jag rekommenderad av en före detta JIBS:are som jobbar här. Nätverk lönar sig!

Richard var aktiv i olika aktiviteter på högskolan. Han hade även mycket kontakter med 
näringslivet under studietiden, bland annat genom sitt fadderföretag.

– Det gav mig insikt om vad jag ville satsa på. Däremot kom jag aldrig till skott med att 
starta eget, men det är något jag verkligen vill göra i framtiden.

Julia Engberg
Tekniska Högskolan
Julia tog examen i Ljusdesign 2008 och driver tillsammans med en tidigare studiekamrat 
företaget Inwhite Ljusmiljö som arbetar med belysningsplanering av offentliga miljöer. 
Företaget jobbar till exempel med Vägverket för en ny belysningsteknik på Ölandsbron,  
ansvarar för ljusdesignen på Ishotellet i Jukkasjärvi och planerar belysningen för Riksarkivet i 
Stockholm som ska förvandlas från arkiv till nordens största barnkulturcentrum.

– Sedan ett halvår är jag dessutom Jönköpings kommuns första ljusdesigner och driver 
projektet Energieffektiv och hållbar belysning.

Emil Danielsson
Högskolan för lärande och kommunikation 
Emil Danielsson tog examen från Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 
1996. När han under utbildningen gjorde sin VFU på Telia föddes tankarna på ett eget före-
tag med basen i nya medier.
– Jag startade mitt första företag 1994, men mötte andra studenter med samma vision om 
framtiden och 1998 gick tre företag samman och bildade Litium Affärskommunikation som 
i dag har ca 80 anställda.

I dag är Emil är marknadschef för HV71 i Jönköping och ansvarar för både marknads-
förings- och försäljningsprocessen. 

Maria Larsson 
Högskolan för lärande och kommunikation
Maria tog lärarexamen med inriktning förskollärare 2008. Under utbildningen gjorde hon 
VFU på flera skolor, bland annat i en förskoleklass på Torslandaskolan i Göteborg. I dag 
jobbar Maria som förskollärare på Lilla Trulsegården i Göteborg. Det är en skola med barn 
mellan 1 och 9 år.

– Skolan är tvåspråkig, så vi undervisar även på engelska.



“VÅR IDÉ ÄR EGENTLIGEN VÄLDIGT 
ENKEL, MEN UNIK”

Jenny och Helena har tillsammans 
med Emma Magnusson, den tredje 
delägaren i företaget Infoterapeut-
en, utvecklat program i Power 
Point med information och trän-
ing för olika diagnoser.  

– Vår idé är egentligen väldigt 
enkel, men unik, och vi har fått 
många positiva reaktioner, säger 
Jenny.

Varje program innehåller infor-
mation om diagnosen, anatomi, 
ergonomiska råd, träningsövnin-
gar och ett avsnitt om hjälpmedel. 
Programmen har också tydliga 
bilder och filmer till övningarna.

Tanken är att en arbetsterapeut 
ska kunna använda programmet 
tillsammans med patienten i be-
handlingen. Patienten kan även 
få med sig programmet hem från 
vårdcentralen eller köpa själv via 
Infoterapeutens hemsida. 

FANNS INGET LIKNANDE

För drygt ett år sedan hamnade 
Jenny, Helena och Emma i samma 
studiegrupp i skolan och blev till-
delade ett uppdrag från Norraham-
mars vårdcentral att ta fram någon 
form av digitalt informationsmate-
rial.

– Vi spånade fram idén till trän-
ingsprogram och blev förvånade 
när det visade sig att det inte redan 

fanns något liknande på 
marknaden, säger Helena.

Gruppen fick stöd och 
uppmuntran från sina 
lärare, tog idén vidare och 
kom i kontakt med Science 
Park Jönköping och ALMI 
Företagspartner.

STÖD FÖR ATT STARTA UPP

– Science Park och ALMI 
har betytt oerhört mycket 
för oss, ibland har det känts 
som om de trott mer på oss 
än vi gjort själva! Science 
Park hjälpte oss komma 
igång då vi utvecklade idén 
och gav oss kontakter inom 
ALMI där vi fått stöd att 
till exempel utveckla hem-
sidan och vårt försäljnings-
system, säger Jenny.

– Även om man har en 
bra idé betyder det inte att 
man kan allt om företagan-
de, då är det värdefullt att få stöd 
av en utomstående expert, säger 
Helena.

Alla tre i företaget vill till att bör-
ja med arbeta som arbetsterapeuter 
och sköta företaget vid sidan av.

–  Det är viktigt för vårt företag 
att vi arbetar upp en trovärdighet 
genom att arbeta praktiskt och få 
erfarenhet som arbetsterapeuter. 

Men vi tror på vårt företag och vill 
satsa. Digital information är fram-
tiden inom vården. 

Jenny Dahlin och Helena Björkholm har precis tagit examen från Hälsohögskolan som  

arbetsterapeuter. Dessutom är de nyblivna egenföretagare och lanserar en helt ny 

produkt inom arbetsterapi.

Helena Björklund och Jenny Dahlin har utvecklat 
digitala träningsprogram inom arbetsterapi.

Infoterapeutens tips till an-
dra som har en idé: Våga 
prova! Om man inte testar 
kan man heller inte lyckas.
www.infoterapeuten.se

UPPDRAGSVERKSAMHET

För utveckling i din organisation erbjuder högskolan uppdragsutbildning, seminarier, utvecklingsarbeten 
och utredningar av olika slag. Varje fackhögskola har en ansvarig för verksamheten. www.hj.se/uppdrag

FORSKARUTBILDNING

Vill du veta mer om vår forskarutbildning, se www.hj.se/forskarutbildning
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Studentkåren står inför stora om-
ställningar. Kårobligatoriets avskaf-
fande medför att vi under den sen-
aste tiden har arbetat hårt med att 
se över och effektivisera vår organi-
sation. Målsättningen är självklart 
att ha en väl fungerande Studentkår 
även i framtiden. 

Omställningen har på ett positivt 
sätt fått engagerade och intresserade 
studenter att tänka i nya banor, och 
väckt en önskan om att finna nya 
sätt att samverka. En idé är att ut-
öka kontakterna med näringslivet. 
Kanske kan du och din arbetsplats  
samarbeta med Studentkåren? 

Om du som alumn vill stödja 
Studentkåren finns det även an-
dra vägar att gå. Kanske vill du bli 
stödmedlem? Vi håller dessutom på 
att utveckla ett alumnmedlemskap 
som ger dig insyn och möjlighet att 
påverka din gamla kår även efter din 
studietid. 

Vill du veta mer om vårt arbete, 
besök: 
www.jonkopingsstudentkar.com

Du har väl inte glömt 
din gamla Studentkår?

SPETSA DIN KOMPETENS PÅ  
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING
Bygg på din kandidat- eller yrkesexamen med ett master-, magister- 
eller specialistsjuksköterskeprogram. Du kan läsa mer om program-
men på www.hj.se/master och/eller beställa broschyren för utbild-
ningar på avancerad nivå på www.hj.se/katalog där du också hittar 
våra program- och kurskataloger. 

MINIMÄSSA 30 MARS
Vill du veta mer om dina möjligheter att bygga på din kandidat-  
eller yrkesexamen?

Välkommen till en minimässa på Högskolan i Jönköping där rep-
resentanter från de fyra fackhögskolorna berättar mer om våra pro-
gram på avancerad nivå och våra fristående kurser.

TID: tisdag 30 mars kl. 15.00–18.00
PLATS: Högskolebiblioteket, Tidskriftsrummet
Vi bjuder på fika!

Sista ansökningsdag för höstens program är 15 april. Du ansöker via 
www.studera.nu


