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Våra alumner – alltså våra före 

detta studenter – är ambassadörer 

för Högskolan i Jönköping på hem-

maplan, liksom  ambassadörer för 

Region Jönköping i Sverige och i 

stora delar av världen. 

vi är stoltA över att kunna visa siffror på 

att fl er av våra alumner stannar kvar i länet 

efter examen. Nettoinfl yttningen enligt senaste 

Alumnundersökningen, som avser de som tog 

examen vid Högskolan i Jönköping 2006, är 

5,6 procent. Det är annars en vanlig kritik 

mot unga högskolor att de utbildar studenter 

som senare väljer att fl ytta från orten för att 

få bättre villkor. Vi tror att den väl inarbetade 

verksamheten med fadderföretag och verksam-

hetsförlagd utbildning betyder mycket för den 

positiva utvecklingen. Resultatet visar också att 

det fi nns en efterfrågan på högskoleutbildad 

arbetskraft i vår region.

vår internAtionellA profi l och vår 

framgångsrika satsning på studentutbyte 

ger våra studenter möjligheter att studera 

utomlands under en termin eller två. Flera 

studenter blir inspirerade och väljer att efter 

examen arbeta utomlands ett par år för att få 

än mer internationell erfarenhet. På s. 12-13 

kan du läsa om några alumner som arbetar 

utomlands. I dessa globaliseringens dagar kan 

det komma väl till pass att ha ambassadörer  

för högskolan och länet som arbetar i företag 

över hela världen.

som Alumn är du alltid välkommen 

tillbaka till högskolan antingen på besök eller 

för att vidareutbilda dig. Har du studerat 

på Internationella Handelshögskolan eller 

Tekniska Högskolan så kan du få kontakt 

med studiekamrater eller andra personer som 

studerat vid Högskolan i Jönköping genom 

alumndatabasen alumni.hj.se

Trevlig läsning!

Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med 
tydligt profi lerad verksamhet som präglas av 
entreprenörsanda, internationella relationer och 
samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning 
och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor:
• Hälsohögskolan
• Högskolan för lärande och kommunikation
• Internationella Handelshögskolan
• Tekniska Högskolan
Högskoleservice är högskolans serviceorganisation.

Högskolan i Jönköping har ca 12 000 studenter, 
ca 800 anställda och omsätter ca 740 mnkr (2009). 
Högskriften är högskolans tidning som vänder 
sig till högskolans vänner och personal. Detta 
nummer av Högskriften skickas även till alla som 
har tagit ut sin examen vid Högskolan i Jönköping.
Högskriften ges ut med fyra nummer per år.
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»

lennArt ”Aktiestinsen” isrAelsson har 

donerat en aktieportfölj värd 5 miljoner kronor till 

Internationella Handelshögskolan (JIBS). Donationen 

ska förvaltas långsiktigt av den nybildade stiftelsen 

”Aktiestinsens stiftelse för främjande av studenters 

entreprenörskap”. Stiftelsens medel består av den 

årliga utdelningen från aktieportföljen. 
– Jag är intresserad av entreprenörer. Det är viktigt 
med människor som vågar satsa. Om jag inte själv 
hade vågat en gång i tiden hade jag inte kunnat 
göra det här idag, säger Lennart Israelsson.

Prisutdelning och presentation av finansierade 

projekt ska ske varje år i samband med Lennart 

Israelssons födelsedag den 6 februari. ”Aktiestinsen” 

sitter också som ständig hedersordförande i den 

nybildade stiftelsen. 

miljoner från 
”Aktiestinsen”5

alumn alumnen alumner (lat. alumnus till alere livnära, 

uppföda) lärjunge, elev; skyddsling, även en person som 

tidigare studerat vid en högskola eller ett universitet.

Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan har en plattform där du som alumn 
kan registrera dina uppgifter och ta kontakt med studiekamrater och högskolan på alumni.hj.se 
Hälsohögskolans alumnverksamhet finns på facebook.com/HHJAlumn

Här träffas vi som alumner

”JAg HAr HAft nyttA av saker jag lärde mig 
under utbildningstiden när det gäller sponsorkontakter, 
att hålla föredrag och i kontakten med media. 

Just nu är jag tjänstledig från mitt jobb som skribent 
på Reklam- och PR-byrån Mediaspjuth för att satsa 
mer på kanoten fram till OS i London 2012 men det 
jobbet, som till en början var en traineetjänst, fick jag 
tack vare min utbildning och det är även det en trygg-
het inför framtiden.”

Namn: Sofia Paldanius
Ålder: 31 år
Nuvarande jobb: Kanotist på heltid
Utbildning: MKV, HLK
Examensår: Blev klar 2006 FO
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Sofia Paldanius 
tidigare MKv-student

N OT I S E R

Populärt att låna iPad
Högskolebibliotekets satsning på att låna ut 

iPad har visat sig vara lyckad. Det har blivit så populärt 

att den är reserverad de kommande månaderna trots 

att lånetiden är begränsad till en vecka. 

Förutom iPad finns också läsplattor av märkena Kindle, 

Letto och Cybook Opus att låna. Läsplattorna hämtas 

och lånas i lånedisken.
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KÄNNER Du IGEN 
DITT JÖNKÖPING?
En bra högskola betyder mycket för en stad – och en bra 
stad betyder mycket för en högskola. I Jönköping har ut-
bildning och samhälle haft en explosionsartad utveckling 
under 2000-talet. I dag är Jönköping Smålands största stad 
med nästan 130 000 invånare. Mycket kan vara sig likt 
sedan du studerade här – annat kan vara helt förändrat. 
Känner du igen dig?

 bAuers bryggA. Stränderna 
kring Munksjöns norra delar har 
förändrats mycket. Bauers brygga 
är en ny samlingsplats för city-
fl anörerna. Här fi nns uteserveringar, 
restauranger och shopping. 

Den 1 november 2010 hade Jönköpings kommun 127 334 invånare – en ökning 

med 1 053 personer på bara ett år. Bra boende är en kärnfråga och de senaste 

åren har nya familjevänliga, bostadsområden byggts på bland annat Dalvik och 

Mariebo. För den som vill ha ett citynära boende har många nya bostadsrätter 

uppförts i anslutning till Munksjön.
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 munksJöbron. Bron över Munk-
sjön löper från östra till västra sidan 
och är den nya centrala huvud leden för 
bilister, cyklister och fotgängare. Bron, 
som öppnades 2006, har sitt västra 
fäste precis vid campus.

 sHoppA. Jönköping har blivit en 
riktig shoppingstad! A6 Köpcentrum 
har fortsatt att växa, men den stora 
förändringen märks mitt i staden. 
Nybyggnationer och renoveringar 
har resulterat i en fin stadsmiljö med 
många nya, spännande butiker.

 södrA munksJön. Inom ramarna för stadsbyggnadsvisionen 
bedriver Jönköpings kommun ständig utveckling av stadskärnan. 
Just nu ligger fokus på att få ordning på kommunikationerna med 
tåg, eventuellt höghastighetståg, samt att gjuta liv i de outnyttjade 
stränderna vid Munksjöns södra del.

 kulturHuset spirA. 
Nu får Jönköping ett cen-
tralt placerat kulturhus. 
Spira, som har ritats av 
arkitekt Gert Wingårdh, 
har ett centralt läge vid 
Munksjöns östra strand och 
invigs i november 2011.

 filmstAden. Äntligen 
en biograf! Många är de 
studenter som genom åren 
drömt om en bra biograf. 
2007 invigdes Filmstaden 
på västra Storgatan.

 Hv71. Hockey är fortfa-
rande kungen av sporter i 
Jönköping. Hv71-publiken 
fick en ny arena år 2000 
i form av Kinnarps Arena. 
Sedan dess har det hunnit 
bli tre SM-guld.

 kvArteret Atollen. 
vid Munksjöns västra 
strand kommer ett helt 
nytt område att byggas 
med bostäder, shopping, 
restauranger och kontor.

 ätA. Just nu talas det om ”restaurangundret” i Jönköping. Tack vare många 
nya kaféer och restauranger som drivs med inspiration från världens alla hörn 
(och en och annan stjärnkock) äts och fikas det som aldrig förr.
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TEKNISKA  
HÖGSKOLAN

STuDENTERNAS HuS

HÖGSKOLEBIBLIOTEKET FILMSTADEN

HÖGSKOLAN FÖR 
LÄRANDE OCH  
KOMMuNIKATION

INTERNATIONELLA 
HANDELSHÖGSKOLAN

MuNKSJÖBRON

KuLTuRHuSET SPIRA
HÄLSOHÖGSKOLAN

KINNARPS ARENA

SÖDRA 
MuNKSJÖN

BAuERS BRyGGA

Kv.  ATOLLEN



När tog du examen?
– 1992. Jag läste en tvåårig ut-
bildning som hette Elektro- och 

telekommunikation. På den tiden var ut-
bildningen fortfarande förlagd till Erik 
Dahlbergsgymnasiets lokaler på öster i  
Jönköping.

Vad gjorde du efter examen? 
– Jag hade fått ett stipendium till Edinburgh 

men var tvungen att göra lumpen istället...
Mitt första jobb blev sedan ett vikariat för 
en av mina före detta lärare vid tekniska in-
stitutionen på Högskolan i Jönköping. Jag 
blev alltså lärare på några av de kurser som 
jag själv läst bara några år tidigare. En märk-
lig, men kul känsla! 

Sedan flyttade jag till Motala där jag arbe-
tade med torpeder för Bofors. Jag var också 
yrkesdykare under en period.

Vad gör GainIT?
– Vi är ett dataföretag, specialiserat på 
’strukturerad datafångst och datakommu-
nikation’, med andra ord blanketter. Jag 
startade GainIT 2005 tillsammans med  
min goda vän Magnus Engström – han är 
faktiskt också alumn vid JTH. 

Den stora fördelen med Jönköping är det 
strategiska läget. Härifrån når vi 80 procent 
av Sveriges invånare.

KARL-ANDERS HÅLLER KONTAKTEN

”Född entreprenör” skulle nog många säga om Karl-Anders Bringfeldt, alumnen som åter-
vände till Jönköping för att framgångsrikt starta företaget GainIT. Ett hårt arbete som har 
gett resultat. 2010 blev året då hans väg strösslades med utmärkelser. ”Årets JTH-alumn”,  
”Årets företagare” och ett av årets gasellföretag tackar Högskolan i Jönköping för en bra start. 

Högskolan i Jönköping – en högskola i tiden

Högskolan 
i Jönköping 
inrättas 
som statlig 
högskola. 

Högskolan i 
Jönköping får 
rätt att utfärda 
doktorsexamen i 
fyra handels-
högskoleämnen. 

Campus med JIBS, 
Högskoleservice, 
biblioteket och  
rektors kansli invigs.

Högskolan i Jönköping 
övergår i stiftelseform med 

tre fackhögskolor och ett 
servicebolag.

Första Rektors- och 
professors installationen.

Dåvarande  
Ingenjörshögskolan 

flyttar till campus.

Den första  
doktorspromove-
ringen äger rum 
vid Högskolan i 
Jönköping. 

1994 1996 1998

1977 1995 1997 1999

ÅRETS JTH-ALUMN 2010
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Hur har du haft nytta av dina studier?
– Den problembaserade inlärningen har 
betytt mest. Och att det inte bara handlade 

om teknik utan till viss del även ledarskap 
och ekonomi. Jag kommer ihåg att vi hade  
en lärare, jag minns inte hans namn, som  
sa: ’När ni tagit examen kommer ni till  
95 procent att jobba som ingenjörer och till 
5 procent med andra saker. Efter tio år kom-
mer förhållandet att vara det omvända’. Han 
hade så rätt!

Hur upplever du högskolans utveckling?
– För det första har det ju blivit en högskola 
värd namnet. Sedan har den en bra mix med 
förutsättningar till korsbefruktning mellan 
olika discipliner. Just kombinationen av 
JIBS och JTH tycker jag är mycket lyckad. 
Vi får fram duktiga ingenjörer med ett ut-
präglat affärsmannaskap.

Vilken kontakt har du haft med högskolan  
under årens lopp? 
– Den kontakten har varit viktig och väldigt 
självklar. Av egen erfarenhet vet jag att man 
som student måste få möjlighet att verklig-
hetsförankra sina teoretiska kunskaper. Där-
för har vi medverkat både som fadderföretag 
och genom att erbjuda projektpraktik. 

Parallellt driver jag också företaget Bring-
feldt Innovation vars affärsidé är att utveckla 
nya affärsidéer. Ett par idéer har jag gett bort 
till studenter på högskolan och en del håller 
jag på att förverkliga med eget engagemang. 
För att skapa ett starkt lag och för att rea-
lisera projekten behövs både studenter och 
nya medarbetare från JTH och JIBS. n

Högre utbildning har funnits i Jönköping sedan 1897 då landstinget startade sjuksköterskeutbildning. Men startskottet för den 
verkliga utbildningsboomen i Jönköping gick 1994 då den gemensamma stiftelsehögskolan bildades. Det är 17 år sedan – och det 
har hänt mycket sedan dess. Vilka händelser minns du från din tid på Högskolan i Jönköping? 

Högskolan för 
lärande och 
kommunikation 
flyttar till campus.

Högskolebiblioteket 
utses till ”Årets 
Bibliotek” i Sverige.

Hälsohögskolan 
(HHJ) blir en 
fjärde fackhögskola 
inom Högskolan i 
Jönköping.

JTH utses 
till ”Årets 
teknik-
utbildare 
2009”.

Science Park Jönköping invigs. Ingenjörshögskolan ombildas 
till Tekniska Högskolan i 
Jönköping (JTH).

Högskolan i Jönköping får 
rätt att ge doktorsexamen 

inom hela det humanistiskt-
samhälls vetenskapliga 

vetenskaps området. 

Högskolan i Jönköping får 
rätt att ge licentiat- och 

doktorsexamen inom det 
tekniska området Industriell 

produktframtagning. 

Karl-Anders Bringfeldt har medvetet valt att driva företag i 
Jönköping och arbetar aktivt med att fånga upp studenter 
och kompetens från Högskolan.

»För det första har det ju 
blivit en högskola värd  
namnet. Sedan har den en 
bra mix med förutsättningar 
till korsbefruktning mellan 
olika discipliner.«

2001 20072004 2010

2000 20052002 2009
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Orter med nyare lärosäten har ofta svårt att behålla sina alumner. I Jönköping är trenden 
den motsatta. Allt fler studenter stannar kvar i länet efter examen – och självklart är det 
jobbet som styr. Genom åren har studenterna från Högskolan i Jönköping hört till dem 
som fått jobb snabbast efter examen! Möt David, Emma, Fadi och Alexandra som alla 
hittade rätt direkt.  

david Johansson 
HAndläggAre inom individ- ocH  

fAmilJe omsorgen i nässJö

ALuMN HHJ:s SOCIONOMPROGRAM
ExAMEN 2010

v ill jag verkligen ha det här jobbet? 
Det var den första tanken som flög 
genom huvudet på David Johans-

son när han blev erbjuden jobb redan före 
examen. Efter att ha gjort sin verksamhets-
förlagda utbildning hos individ- och familje-
omsorgen i Nässjö blev han kontaktad av sin 
tidigare handledare. Kunde David tänka sig 
att söka tjänsten som handläggare?

– Barnavårdsärenden är komplexa och 
det är verkligen ingen självklarhet att gå in 
i en sådan tung roll som nyutexaminerad. 
Men jag vägde för- och nackdelar emot var-
andra och jag bedömde att jag hade förut-
sättningarna att göra ett bra jobb. Vid sidan 

av min socionomexamen har jag också en 
masterexamen i psykologi, så jag tyckte ändå 
att jag var väl rustad, reflekterar David. 

TRYGGHET I YRKESROLLEN

David tog sin examen 2010 men job-
bade under det sista året. En dag i veckan 
tjänstgjorde han på mottagningen och an-
svarade för enklare besöksärenden. Ett sätt 
för arbetsgivaren att förbereda honom inför 
det kommande uppdraget. Efter ett år som 
handläggare kan han konstatera att han har 
vuxit som människa.

– På sätt och vis kan man säga att alla 
mina ”farhågor” har besannats. Jag har verk-
ligen fått se många tunga sidor av jobbet. 
Samtidigt har det varit väldigt utvecklande. 
Jag märker ju att jag verkligen gör nytta och 
jag har hittat en trygghet i min egen förmå-
ga och i min yrkesroll. Jag kan skilja mellan 
mitt privata och mitt professionella jag. 

VET VAR MAN LETAR

Att den verksamhetsförlagda utbildningen 
var direkt bidragande till att David fick job-
bet är förstås självklart. Men han upplever 
också att studierna förberett honom för ar-
betet på många andra sätt. 

– Psykologin har jag stor nytta av i sam-
band med utvärderingar och socionomstu-
dierna har gett mig en större säkerhet när 
det handlar om det juridiska. Man kan inte 
komma ihåg allt, men uppstår det en lucka 
så vet man alltid var man ska leta.

UNDERVISAR PÅ DELTID

Just nu har David ingen brådska med att 
måla upp nya drömmar.

– Men jag har faktiskt börjat undervisa 
några timmar i veckan på HHJ. Jag har all-
tid trivts inom den akademiska världen, så 
på sikt är det möjligt att jag söker mig till-
baka dit. n

DRÖMJOBBET DIREKT 
EFTER ExAMEN!

ALLT FLER STANNAR I JÖNKÖPING

»Jag har verkligen fått se 
många tunga sidor av jobbet. 
Samtidigt har det varit väldigt 
utvecklande. Jag märker ju 
att jag verkligen gör nytta och 
jag har hittat en trygghet i 
min egen förmåga och i min 
yrkesroll.«
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Alexandra kamperhaug 
produktionsledAre på  

prime pr i stockHolm

ALuMN HLK:s MEDIE- OCH KOMMuNIKATIONS-
vETENSKAPLIGA PROGRAM, INRIKTNING PR
ExAMEN 2010

Alexandra Kamperhaug tog examen 
från Medie- och kommunikations-
vetenskapliga programmet våren  

2010. Med inriktning mot PR var det själv-
klart att göra den verksamhetsförlagda ut-
bildningen på en PR-byrå och Alexandra tog 
sikte på storstan. Med mycket engagemang 
och en liten dos tur lyckades hon säkra tolv 
veckor på stora och väl renommerade Prime 
PR – och redan i anslutning till VFU-peri-
oden fick hon erbjudande om att fortsätta.

– Men jag kände att jag gärna ville ha min 
examen, så jag gick färdigt utbildningen och 
studerade också utomlands i Köpenhamn.

FLYTTAR GÄRNA TILLBAKA

När det sedan var dags att söka jobb föll det 
sig naturligt att fråga Prime, berättar Alex-
andra som nu jobbat drygt ett halvår som 
junior-produktionsledare.

– Det är väldigt lärorikt, inte minst som 
Prime är en så stor byrå med många bety-
dande kunder. Här är det lika stort fokus på 
management som på det kreativa, och man 
är en av kuggarna i ett välplanerat maski-
neri, säger Alexandra.

På sikt kan hon tänka sig att ta med sig 
sina kunskaper för att arbeta med helheten 
på en mindre byrå, gärna med inriktning på 
kunder inom hälsa och livsstil.

– Och jag skulle gärna flytta tillbaka till 
Jönköping om det rätta jobbet dyker upp. 
Jag trivs fantastiskt bra där! n

emma eriksson 
skAtterådgivAre på priceWAter- 

Housecoopers i Jönköping 

ALuMN JIBS AFFÄRSJuRISTPROGRAM
ExAMEN 2010

PriceWaterhouseCoopers – PWC – 
är ett av de företag som samarbetar 
med Högskolan i Jönköping. Hösten 

2010 erbjöd företaget två praktikplatser som  
intresserade studenter vid Internationella 
Handelshögskolan kunde söka. Emma  
Eriksson, affärsjurist som specialiserat sig  
på skatterätt, sökte och fick en plats. När de 
fem praktikveckorna var till ända erbjöds 
hon jobb på PWC.

– Jag blev förstås väldigt glad. Det är inget 

man vågar drömma om när man går in i sin 
praktik, säger Emma som började arbeta 
på PWC i Jönköping så fort hon skickat in 
sin examensansökan. När vi talas vid är det 
fortfarande smekmånad, men Emma känner 
redan att hon har träffat rätt. 

INTERNATIONELLT I JÖNKÖPING

– Det är ju skatterätt jag vill jobba med och 
att få möta kunderna och jobba med verk-
liga fall är lika givande som jag hoppades. 
Sedan är det en bonus att nästan alla mina 
uppdrag utförs på engelska. Jag har stor 
nytta av all affärsengelska jag pratade under 
min utlandstermin i Singapore. Och så tyck-
er jag att det är roligt att man kan bo kvar i 
Jönköping och ändå arbeta internationellt! n

fadi babil 
äger ocH driver Jonsons bygg 

i bAnkeryd 

ALuMN JTH:s HuSByGGNADSPROGRAM
ExAMEN 1995

F adi Babil gick ut husbyggnadspro-
grammet 1995. Peab i Jönköping 
ingick i dåvarande Ingenjörshög-

skolans fadderföretagsverksamhet och 
genom den kontakten fick Fadi som-
marjobb och praktik. Efter examen fick 
han också jobb på Peab där han valde att 
stanna till 2007. Under den tiden hann 
han ta ett års tjänstledighet för att stu-
dera IT i Australien.  

– Men 2007 sade jag upp mig efter-
som jag ville testa något annat. Ambitio-
nen var att driva eget och när det visade 
sig att Jonsons Bygg var till salu kände 
jag att det var rätt företag att satsa på. 

JORDNÄRA OCH PERSONLIGT

Fyra år senare har företaget utvecklats 
bra, tvärtemot lågkonjunkturen. Visst 
har det varit mycket hårt arbete, men 
Fadi trodde ändå att det skulle vara tuf-
fare med tanke på tiderna. Med sig i 
bagaget har han också ett antal nomine-
ringar till Jönköpings kommuns stads-
byggnadspris.

– Affärsidén är att vi ska vara jord nära, 
personliga och ansvarstagande. Vi vill  
att våra kunder ska känna sig trygga i att 
vi klarar även komplicerade jobb, säger 
Fadi som tycker att han har hittat en bra 
balans mellan de praktiska sysslorna och 
entreprenörskapet. n
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16 ALuMNER OM  
LIvET EFTER ExAMEN

Att livet är fullt av över-
raskningar, det vet vi alla. 
Ibland blir det som man 
tänkt sig. Ibland inte alls. 
Men för det mesta blir 
det riktigt bra. 
Sedan Högskolan i Jön-
köping inrättades 1977 
har 28 963 alumner tagit 
ut sin examen hos oss. 
Många av dem arbetar i 
yrken som är relaterade 
till deras utbildning, för 
andra har livet tagit helt 
nya vägar. Här kan du se 
några alumner och vad 
som hände sen. Säkert 
känner du igen flera av 
dem! namn: Niclas (Nic) Jönsson

ålder: 43
nuvarande jobb: Pro Athlete,  
Business Owner i Atlanta, uSA
utbildning: Fritidspedagog, HLK
examensår: 1989

namn: Mattias Karlsson
ålder: 36 
nuvarande jobb:
vd Moderskeppet
utbildning: Grundskol-
lärarprogrammet, HLK
examensår: 1997

namn: Ann Stolsner
ålder: 42 
nuvarande jobb: Fritids-
pedagog på Hisingstorpsskolan
utbildning:  Fritidspedagog 
och läser nu miljö- och utom-
huspedagogik, HLK
examensår: 2003

namn: Anders Rydell
ålder: 28
nuvarande jobb: Författare, 
föreläsare och redaktör. 
utbildning:  Läst litteraturveten-
skap, skapande svenska, historia 
och mediekunskap på HLK. 
examensår: 2005.

VAD HÄNDE SEN?
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namn: Lu Peng
ålder: 28 
nuvarande jobb: Supply 
Chain Manager,  Asia Pacific
utbildning: Master of Inter-
national Logistics and Supply 
Chain Management, JIBS
examensår: 2007

namn: Sanna Malmqvist
ålder: 24 
nuvarande jobb:  
Röntgensjuksköterska på 
Radiologiska kliniken, Ryhov.
utbildning: Medicinsk 
bildvetenskap med inriktning 
radiologi, HHJ
examensår: 2009

namn: Karolina Andersson
ålder: 29
nuvarande jobb: Account 
Manager för Online Sales 
Operations hos Google 
(Mountain view, Kalifornien)
utbildning: International 
Economics and Policy, JIBS
examensår: 2008

namn: John Engström
ålder: 29
nuvarande jobb:  
Arbets terapeut inom 
kommun psykiatrin  
(boendestöd), Jönköping
utbildning: Arbets- 
terapeut, HHJ
examensår: 2008

namn: Anne Kinnander
ålder: 31
nuvarande jobb:  
Corporate Controller på  
ABB Asea Brown Boveri Ltd  
i Zürich (huvudkontoret)
utbildning: Ekonomie 
magister från Internationella 
ekonomprogrammet, JIBS
examensår: 2002

namn: Peter Nilsson ålder: 29
nuvarande jobb: Inköpschef på 
PMC Hydraulics AB, Örnsköldsvik 
utbildning: Industriell organisation och 
ekonomi, inriktning logistik och ledning 
examensår: 2007

namn: Pär Axelsson ålder: 31 
nuvarande jobb: Design Researcher 
på software design företaget Projekt202,  
Austin, Texas utbildning: Maskinteknik  
– Industriell ekonomi och produktion, 
JTH examensår: 2001

namn: Anna Hugander-Lesse
ålder: 35
nuvarande jobb::  
Tand hygienist hos  
Smile Jönköping
utbildning:  
Tandhygienist, HHJ
examensår: 2000

namn: Magnus Lundin
ålder: 36
nuvarande jobb: vd för 
SISP (branschorganisationen 
för Sveriges Inkubatorer och 
Science Parks) 
utbildning: Internationella 
ekonomprogrammet, JIBS
examensår: 2009 

namn: Martina Elgemark ålder: 29
nuvarande jobb: Jobbar med design 
och inköp på Mavis möbler i Smålands-
stenar utbildning:  Produktutveckling 
med möbeldesign, Nässjö Lärcenter, JTH  
examensår: 2008

namn: Therese Dahlgren ålder: 32
nuvarande jobb: Husdesigner,  
Trivselhus i Stockholm utbildning:  
Byggnadsteknik, Byggnadsutformning  
med Arkitektur examensår: 2007

namn: Rickard Bergman                        
ålder: 36
nuvarande jobb:  
Ortopedingenjör,  
Team Olmed, Jönköping
utbildning: Ortoped-
ingenjörsprogrammet, HHJ
examensår: 2002
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KINESISK AFFÄRS-
KuLTuR I 200 KNyCK

kajsa ryttberg 
A sHAngHAi, kinA

ALuMN JIBS BuSINESS ADMINISTRATION 
ExAMEN 2006

När vi får tag på Kajsa sitter hon på 
fl ygplatsen i Bangalore och väntar på 
ett plan som ska ta henne vidare hem 

till Sverige och Sapas huvudkontor i Stock-
holm. Det är för det norska konglomeratet 
Orkla som Kajsa har arbetat sedan hon tog sin 
Master of Science in Business Administration 
på Internationella Handelshögskolan (JIBS) 
2006. I egenskap av intern management-
konsult har hon jobbat med affärsutveckling 
inom Orklas olika divisioner. 

PRAKTIK PÅ AMBASSADEN

Efter att ha läst in en MBA på Hong Kong 
University of Science and Technology 
(HKUST) 2009-2010 bestämdes det att 
hon skulle stanna kvar och delta i dotter-
bolaget Sapas expansion i Asien. Sapa, med 
rötterna i Vetlanda, är en stor internationell 
aktör inom aluminium – framförallt känd 
för profi ler, byggsystem och produkter för vär-
meöverföring. Kajsas uppdrag är att utveckla 
strategin kring olika säljsegment, green fi eld-
investeringar samt samgåenden och förvärv.

Att arbeta utomlands var målet från dag 
ett och det var också därför som Kajsa valde 
att studera vid JIBS. Utlandsstudierna för-
lades till Chile där hon läste marketingkur-
ser på spanska. Därefter var hon ett halvår i 
Mexico City där hon praktiserade på Svenska 
Ambassaden. 

KINESISK KULTUR SOM KROCKAR

Sverige, Sydamerika, Centralamerika och 

Asien – när man arbetar internationellt lär 
man sig att inte generalisera, konstaterar 
Kajsa.

– Jag fi ck min första riktiga kulturchock 
när jag åkte till Chile för mitt utbyte – men 
Kina är verkligen en helt annan planet. Det 
är ett väldigt auktoritärt samhälle, till skill-
nad från konsensusdrivna Sverige. Här är det 
chefen som vet bäst och som bestämmer. 

Termer som ”guanxi” och ”face” är oerhört 
viktiga, berättar Kajsa. Guanxi handlar om 
relationsbyggande och nätverkande där man 
är skyldig varandra tjänster och gentjänster 
enligt principen ”you owe me”. Den senare 
handlar om att man inte vill medverka till 
att chefen eller någon annan i omgivningen 
tappar ansiktet.

De förväntningar som Kajsa hade under 
utbildningen har infriats med råge.

– På många sätt har det blivit mycket bätt-
re än jag trodde, fast också annorlunda. En 
MSc är ju väldigt teoretisk, och under mina 
första år blev jag lite förvånad över hur tufft 
det kan vara där ute. Att folk faktiskt gör 
misstag ibland eller gör saker för egen vin-
nings skull. 

VARJE DAG EN BELÖNING

– Men framförallt får jag hela tiden nya kvit-
ton på att allt faktiskt är möjligt – det viktiga 
är att man inte ger upp utan ser lösningar i 
de problem som eventuellt dyker upp. 

Belöningen för hårt arbete får hon varje 
dag.

– Varje dag är en ny utmaning, och man 
lär sig hela tiden nya saker om jobbet, kultu-
ren och livet. Dessutom är det otroligt spän-
nande att få vara med att bygga upp en enhet 
i ett land där utvecklingen går så snabbt. n

Vaknar. Får yoghurt 

levererad till dör-

ren, och hoppar in i 

duschen – hälften av 

gångerna är den kall, 

men det är sådant 

man vänjer sig vid här. 

Det är ingen idé att 

bli frustrerad längre...

Min chaufför 

kommer för att köra 

mig till fabriken. Om vi åker nu så tar 

det omkring en timme att komma till jobbet.

Möte med fabrikschefen, landschefen 

och försäljningschefen för att gå igenom 

treårsplanen för säljsegmentet.

Lunch på fabrikens kantin. Lunchen kos-

tar 8 kronor och det är för det mesta oklart 

vad man egentligen äter. Men det fi nns alltid 

ris, så det funkar!

Åker tillbaka till lägenheten för att und-

vika den värsta rusningstrafi ken. Åker man 

hem först runt kl 18 så kan resan ta två och 

en halv timme.

Träning med min personliga tränare. 

En billig lyx i Shanghai!

Middag i French Concession med några 

vänner. French Concession är en stadsdel 

med äldre, lägre bebyggelse och många my-

siga caféer, restauranger och butiker och det 

är också här jag bor. Shanghai är annars känt 

för sina skyskrapor. Det fi nns stort utrymme 

för ett socialt liv här i Shanghai med en stor 

svensk community, Svenska Handelskammaren 

är också mycket aktiv. Det är väldigt enkelt 

att hitta folk att umgås med; de fl esta är här 

av samma anledning. 

Telefonmöte med Stockholm. Mejlkor-

respondens och förberedelser för nästa dag. 

Dags att sova.

– I Kina går allt i 200 knyck. Inget är omöjligt, alla är lösningsorienterade och det fi nns 
en otrolig energi! Kajsa Ryttberg är en del av den energin. Sedan förra året arbetar 
hon i Shanghai med att utveckla Sapa Profi ler i Asien.  

En vanlig dag i 
mitt Shanghai...

JÖNKÖPINGS ALUMNER FINNS I HELA VÄRLDEN

CD



13HÖGSKRIFTEN    NR 1 2011

martin eskilsson
C pAlmA de mAllorcA

ALuMN HLK:s LÄRARuTBILDNING  
ExAMEN 2010

Vad gör du nu?
– Jag jobbar som MA/NO/DATA-lärare på 
Svenska skolan i Palma de Mallorca.

Hur är det vara lärare på ”Mallis”?
– Arbetslivet är stämningsfullt och det händer 
alltid något kul och omväxlande på skolan.

Hur inledde du din internationella karriär?
– Redan när jag studerade. Efter de två första 
åren på HLK sökte jag till CIRT-projektet, som 
är ett transatlantiskt utbytesprojekt för lärar-
studenter. Jag läste lärarrelaterade kurser, en 
termin i Storbritannien och två terminer i 
USA. Jag hade också femton veckors verk-
samhetsförlagd utbildning på en skola i USA. 

Johan törnqvist
D monterey, kAlifornien

ALuMN HHJ:s SJuKSKÖTERSKEPROGRAM
ExAMEN 2006

Du jobbar i Kalifornien?
– Ja, jag bor i Monterey, en underbar liten 
hamnstad med vacker natur, redwoodskog 
och ett rikt marint liv. Jag jobbar som avdel-
ningsledare, eller ”charge nurse”, på en akut-
psykiatrisk avdelning i Monterey County, vil-
ket kan jämföras med ett svenskt landsting. 

Hur är arbetskulturen i USA?
– Det är mer ”rakt på sak” och man har en 
hög social kompetens. Att vara sjuksköter-
ska har mycket högre status än i Sverige, och 
det tror jag beror på att både ansvaret och 
lönen är högre. 

Kort karriärbeskrivning?
– Under utbildningen var jag i Sydafrika för 
praktik och teori inom akutsjukvård och 
primärvård. Efter examen jobbade jag som 
ambulanssjuksköterska i Skellefteå och med 
akutpsykiatri i Göteborg. Jag har också haft 
olika tjänster i Norge och varit ute och rest. 
Sommaren 2009 flyttade jag till USA. 

Anne Knuutinen, alumn från JTH:s ma-
gisterprogram i maskinteknik, produkt- 
utveckling och design, med examen 2002.

Anne knuutinen 
B brisbAne, AustrAlien

ALuMN JTH MAGISTERPROGRAMMET  
PRODuKTuTvECKLING OCH DESIGN 
ExAMEN 2002

vad jobbar du med på Volvo? 
– Jag är projektledare för nya ut-
vecklingsprojekt på Volvo Trucks i 

Australien. Arbetet innebär många interna-
tionella kontakter och samarbete med alla 
delar inom Volvo-organisationen, inte minst 
huvudkontoret i Göteborg. Mitt ansvar är 
att leda ett projektteam bestående av kon-
struktörer, utvecklingsingenjörer och repre-
sentanter för inköp, eftermarknad, kvalitet, 
produktion och logistik.

Hur hamnade du här?
– Efter examen jobbade jag på Volvo Person-
vagnar i 2,5 år, först som designer och sedan 
som komponentansvarig. 2002 flyttade jag 
till Australien och fick jobb på Volvo Trucks 
som maskiningenjör och designer. Sedan fyra 
år tillbaka är jag projektledare. 

Hur är det att bo på andra sidan jorden?
– Ozzies är ett underbart folk! Alla är otroligt 
gästvänliga och jag har känt mig väldigt väl-
kommen in i deras liv och kultur. Den första 
julen jag tillbringade här var jag inbjuden att 
fira med fem olika familjer – nya kolleger 
och vänner som ville försäkra sig om att jag 
skulle få en bra jul. 

Har din utbildning bidragit till det jobb du 
har i dag?
– Jag tror att den stora praktiska och verk-
lighetsbaserade erfarenheten från studierna 
– både sommarprojekt och mina utlandsstu-
dier (i just Australien) har gjort att jag sär-
skiljt mig från de andra kandidaterna till de 
jobb som jag har sökt. n

”Hallå där Anne 
Knuutinen på Volvo 
Trucks i Australien!”

Anne Knuutinen har arbetat för volvo i Brisbane i snart tio år - en stad som varit i hela världens blickfång under den gångna 
vintern.

A

B
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MARTIN FORSKAR FÖR 
MENINGSFuLLA STuDIER
Deras uppväxt har präglats av sociala problem, missbruk och brottslighet. Och de hatade 
att gå i skolan. varje år skrivs 1000 ungdomar in på särskilt ungdomshem för tvångsvård 
och studier. Det är i den här miljön som fil dr Martin Hugo bedriver sitt forskningsarbete.

martin Hugo 
lektor i pedAgogik på Hlk Jönköping

ALuMN HLK:s GRuNDSKOLLÄRARPROGRAM 
ExAMEN 1994, DOKTORSExAMEN 2007

Martin Hugo beskriver det själv som 
”en bra dag på jobbet”. Att besöka 
ett av Sveriges 30 ungdomshem 

och intervjua intagna ungdomar och deras 
lärare är det roligaste jobbet han har haft.

– Det är oerhört spännande att åka till en 
ny plats, möta främmande människor och 
lära känna dem. Kommer jag att få ihop det 
material som jag behöver för min forskning? 
Det är förvånansvärt många som öppnar sig, 
berättar Martin som är entusiastisk – men 
ingalunda naiv. 

– Man lär sig väldigt mycket i det här job-
bet. Jag har fått se sidor av samhället som jag 
inte visste fanns...

FÖRST UT ATT DOKTORERA

1994 tog Martin sin lärarexamen vid 
HLK. Efteråt fick han jobb direkt, på  
Råslättsskolan i Jönköping. 1999 erbjöds han  
en tjänst som adjunkt på HLK och när sko-
lan 2003 startade sin forskarutbildning var 
Martin först på tåget. Faktum är att Martin 
blev den förste vid HLK:s forskarutbildning 
att doktorera (som gått hela utbildningen i 
Jönköping vill säga, en överflyttad forskare 
hann före med promoveringen). 

Martin Hugo promoverades i september 2008 vid Högskolan i Jönköpings Akademiska Högtid. 
Martin syns på översta raden, fjärde personen från höger.
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HögskolAn i Jönköping i siffror

12 000 studenter varav 1 200 internationella

800 medarbetare

70 professorer

220 doktorander

800 fadderföretag

1 000 partnerskolor

350 partneruniversitet

60 program/inriktningar

400 fristående kurser

Högskolan i Jönköping har examensrätt för forskarutbildning 
inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap. inom 
teknik får högskolan utfärda licentiatexamen och doktorsexamen  
inom examensområdet industriell produktframtagning med 
de tre tekniska forskarutbildningsämnena maskinkonstruktion,  
material- och tillverkningsprocesser samt produktionssystem.

Martins avhandling Liv och lärande i gymnasieskolan  
lades fram 2007 och var under två års tid den mest lästa 
på Skolporten. Under tre års tid hade han följt lärare och 
elever vid gymnasiets individuella program. Avsikten var att 
utvärdera ett nytt sätt att undervisa elever med låg studie-
motivation och hög frånvaro. Resultatet var häpnadsväck-
ande – många av eleverna tog en ansenlig mängd poäng och 
fick jobb efter gymnasiet. 

PERSONLIGA INTERVJUER

Liknande frågeställningar återfinns i Martins nya forsk-
ningsprojekt Ungdomsbrottslingar, skolan och lärande som 
finansieras av Statens institutionsstyrelse. Under tre års tid 
kommer han att undersöka studieförutsättningarna vid 
svenska ungdomshem, varav åtta specialstuderas genom be-
sök och intervjuer. 

Unga kan tvångsomhändertas enligt Lagen om särskild 
ungdomsvård, istället för fängelse, eller enligt Lagen om vård 
av unga vilken ofta träder in i samband med sociala pro-
blem eller drogmissbruk. I båda fallen består vistelsen av 
vård samt av studier. Hur stor del som är studier kan variera 
med varje ungdomshem – från några timmar i veckan till 
fulla skoldagar. Uppstyrning pågår vilket gör att studien är 
av extra stort intresse. 

KAN FÖRÄNDRA FRAMTIDEN

Resultatet av studien presenteras först 2012 men redan nu 
har Martin skaffat sig en bra bild av den komplexa situa-
tionen. 

– Nästan alla har haft en strulig bakgrund. De har blivit 
inlåsta av många olika orsaker, de tillhör olika samhälls-
grupper och vistelsetiden varierar. Det är alltså en svår pe-
dagogisk uppgift man ställs inför som lärare!

Det enda som ungdomarna egentligen har gemensamt 
är ett jobbigt förhållande till allt vad skola heter. Men det 
betyder inte att de saknar intellektuell kapacitet:

– De kan, om de får rätt förutsättningar. Och det är det 
som hela min forskning kretsar kring: Hur ser meningsfullt 
lärande ut och hur skapar man förutsättningarna för den 
som inte är motiverad?

Martin tror inte på underverk men menar att studien 
kan göra nytta ur ett samhällsperspektiv. 

– Om vi kan erbjuda de här ungdomarna bra undervis-
ning så genomför de sin utbildning. Då blir de anställnings-
bara och med ett riktigt jobb minskar risken för återfall! n 

Läs en längre version av intervjun med Martin Hugo  
på HJ:s alumnsidor: www.hj.se/alumn

Martin Hugo blev den första att genomgå HLK:s forskar-
utbildning. 2007 doktorerade han med avhandlingen ”Liv och 
lärande i gymnasieskolan” och i dag forskar han kring utbild-
ningssituationen för tvångsomhändertagna ungdomar.

martin Hugo

FÖDD: 1968
UPPVÄxT: i norrahammar
BOR: villa i Bankeryd
FAMILJ: Fru och två barn

ARBETE: Lektor i pedagogik på HLK. Undervisar 25 procent 
och forskar 75 procent inom ramarna för projektet ”Ung-
domsbrottslingar, skola och lärande”. Verkar inom ramarna för 
forskningsmiljön Skolnära forskning.

FÖRE FORSKNINGEN: idrottsgymnasium med inriktning 
basket på Sandagymnasiet i Jönköping. Backpacker och lärar-
vikarie. grundskollärarprogrammet vid HLK, inriktning nO, 
matematik och idrott, 1991-1994. Doktorsexamen 2007. 

PÅ FRITIDEN: Bordshockey och nätpoker.

»Det är oerhört spännande att åka till 
en ny plats, möta främmande människor 
och lära känna dem. Kommer jag att få 
ihop det material som jag behöver för min 
forskning?«

»Att forska ska vara roligt. Det gäller 
att hitta ett ämne som man brinner för. 
På det viset liknar det alla andra jobb.«
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Efter att stiftelsestyrelsen i våras beslu-
tade att behålla kårobligatoriet i ytter-
ligare ett år, tog förändringsarbetet på 
Studentkåren en ny inriktning. 

Det nya arbetet resulterade i att ut-
bildningsbevakningen och kvalitets-
arbetet tog ett steg närmare varje 

fackhögskola. 
I januari tillsattes arvoderade ordföranden 

för tre av fackhögskolornas fyra studerande-
sektioner, som kommer att ta över det upp-
drag som Vice U haft tidigare. Vice S och  
Vice U försvinner och ersätts av enbart en 
vice ordförande som kommer stötta ordfö-
randen i det organisatoriska arbetet. Till sitt 
stöd kommer presidiet även ha en heltids-
arvoderad engagemangsgeneral som kom-
mer att arbeta för ökat studentengagemang 
på hög som låg nivå. 

INFLYTANDE OCH FIKA

Jönköpings Studentkår ligger i framkant när 
det gäller studentinflytande och vi satsar nu 
hårt på att bli en naturlig del av varje students 
vardag. Mycket är sig likt på campus men 
mycket har hänt. Akademien har fler besökare 
än någonsin och Books & Coffee har fått en 
ansiktslyftning och blivit större. 

Du som alumn är varmt välkommen att 
titta in på en fika, kaffet kostar fortfarande 
bara fem kronor koppen. n 

Kan vara studentkörer eller 
idrottsföreningar som får stöd 

från Studentkåren.
Föreningar

Årsmöte

Styrelse

Utskott

“Sektioner”

Beslutar om ramar såsom 
budget och verksamhetsplan.

Förvaltar föreningen och
beslutar mellan årsmöten.

Arbetar med allt från 
utbildningsbevakning till inspark.

Fristående från Studentkåren.
En per fackhögskola. 

kontAktfAmilJ
Vill du få nya vänner, lära 
känna en ny kultur och få 
bättre språkkunskaper? 
genom att bli internationell 
kontaktfamilj kan du återigen 
få en inblick i studentlivet,  
samtidigt som du får värde-
fulla erfarenheter för dig 
och din familj. Läs mer och 
anmäl dig på www.i-a.se 

orgAnisAtionsscHemA  
Jönköpings studentkår

Nu blåser förändringens vindar  
på Jönköpings Studentkår

FOKUS PÅ STUDENTINFLYTANDE
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Män har högre lön än kvinnor
Den senaste alumnundersökningen som 
gjorts vid Högskolan i Jönköping visar 
bland annat att manliga alumner har hö-
gre inkomst (arbetsinkomst, det vill säga 
huvudsakligen lön, inkomst av rörelse 
samt sjuk- och föräldrapenning) än de 
kvinnliga. 

undersökningen avser de som tog 
examen vid Högskolan i Jönköping 
2006 samt var bosatta i Sverige så-

väl året innan studierna påbörjades som i 
januari 2009 (svenska alumner). Data om 
inkomst avser 2007 och är liksom data om 
bostadsort registerdata från SCB för alla de 
1 445 svenska alumnerna. 

MÄN HAR HÖGRE LÖN 

De kvinnliga alumnerna hade i genomsnitt 
nära 3 000 kr eller drygt 11 procent lägre 
medianinkomst (omräknat till heltid) än de 

manliga. Störst var skillnaden för alumner 
från Internationella Handelshögskolan, 15 
procent och minst för alumner från Hälso-
högskolan, 4 procent. Kvinnor hade lägre 
medianinkomst än män för alla program. 
Man kan spekulera i anledningen till skill-
naderna. Inkomsterna avser 2007 och bör 
alltså i mycket hög grad spegla ingångslö-
nerna. Kanske män  tenderar att begära och 
få högre ingångslön än kvinnor när de för-
handlar om sin första anställning? Det stäm-
mer i så fall med en tysk undersökning gjord 
av Der Spiegel där man fann att kvinnliga 
studenter var mer blygsamma både i sina 
karriärplaner och framtida löneanspråk än 
manliga. Skillnaden i förväntad ingångslön 
var i den undersökningen 17 procent.

LÖNELÄGET I LÄNET SOM I RIKET

De alumner som bodde i Jönköpings län 
hade ett par procent (400-600 kr) lägre 
medianinkomst än de som bodde i andra 

delar av Sverige. Löneläget i länet var alltså 
i stort sett detsamma som i övriga delar av 
Sverige. Man kunde väntat sig större skillna-
der, man brukar räkna med att en individ får 
en viss ”premie” för att flytta längre avstånd, 
och storstadsregionerna (som är en del av 
övriga Sverige) anses ofta ha ett betydligt 
högre löneläge. n

mer informAtion
Hela undersökningen, som gjordes av 
utredare Jan Johansson, Högskoleservice 
med biträde av professor emeritus  
Clas Wahlbin i rapportskrivningen, finns 
att läsa på cm.hj.se/doc/10043

Mentorskapet blev en inspirationskick
Knutpunktens mentorskapsprogram har blivit ett populärt sätt för alumner att åter-
knyta kontakten med Högskolan.

– Jag ställde upp som mentor för att jag ville ge något tillbaka. överraskningen var 
hur mycket jag fick ut av det personligen!, säger Anna Anell som fick lära känna en 
yngre upplaga av sig själv. 

Anna Anell
informAtionssAmordnAre på  

tekniskA kontoret, Jönköpings kommun

ALuMN HLK:s MEDIE- OCH  
KOMMuNIKATIONSvETENSKAPLIGA PROGRAM
ExAMEN 2000

Anna Anell gick MKV-programmet 
vid HLK. Nu är det tio år sedan hon 
tog examen och sedan dess har hon 

jobbat som skribent och informatör. I dag 
är hon informationssamordnare på Tekniska 
kontoret i Jönköping.

– Jag får många förfrågningar om prak-
tikplats men det är svårt att ställa upp med 
vettiga arbetsuppgifter. När Knutpunkten 
hörde av sig om mentorprogrammet var det 

min chans att ge något tillbaka. Jag har själv 
haft flera mentorer som har betytt mycket 
för min utveckling, berättar Anna.

Knutpunkten är Högskolans eget kar-
riärcenter och fungerar som en mötesplats 
mellan studenter och näringsliv – just men-
torprogrammet är inne på sitt tredje år. 
Alumner och adepter matchas samman och 
träffas sedan under ett halvår. Knutpunkten 
erbjuder också ett program med föreläsning-
ar och nätverksträffar.

– Det fria upplägget passade mig jättebra. 
Jag och min adept, Josefin Solheim, brukade 
luncha tillsammans och Josefin gjorde även 
studiebesök på mitt jobb. 

Mentorskapet gav Anna mer än vad hon 
hade räknat med. 

– Jag hade turen att få en frågvis adept – och 
dessutom klickade vi från början. Vi hade 
många inspirerande samtal och jag blev fak-
tiskt påmind om hur jag själv var när jag var 
student – nyfikenheten och entusiasmen!  
Josefin studerar i Afrika just nu, och det ska 
bli roligt att träffa henne igen när hon kom-
mer tillbaka! n
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”det är en Historisk dAg för Tekniska 

Högskolan i Jönköping och samtidigt mycket roligt 

att vi nu kan examinera våra egna doktorer,” sade 

vd Jörgen Birgersson när han invigde forskarskolan.

Det var i somras som regeringen gav Tekniska 

Högskolan doktorsexamensrätt inom industriell 

produktionsframtagning med de tre forskarutbild-

ningsämnena maskinkonstruktion, material- och 

tillverkningsprocesser och produktionssystem. 

Forskarskola 
invigd på JTH 

Ny lärarutbildning 
startar i Jönköping i höst
i mAJ 2010 tog regeringen beslut om en ny 

lärarutbildning: ”Bäst i klassen” med fyra nya 

examina: förskollärare, yrkeslärare, grundlärare och 

ämneslärare 7-9 resp. gymnasiet. Samtliga lärosäten 

som ville ge den nya lärarutbildningen har ansökt 

om önskade examensrätter. Ansökningarna har nu 

granskats av olika bedömargrupper, som utsetts av 

Högskoleverket (HSv). 

De besked som nu kommit från HSv innebär 

att Högskolan i Jönköping föreslås få examensrätt 

för grundlärare och ämneslärare. Den nya grund-

lärarutbildningen omfattar inriktningarna Fritids-

hem, Förskoleklass och årskurs 1-3 samt årskurs 

4-6. Ämneslärarutbildningen i Jönköping kommer 

att erbjudas med inriktningarna 7-9 och gymnasiet 

med fördjupningsämnena historia, religionskunskap 

och samhällskunskap. HSv föreslår regeringen att 

inte bifalla ansökan om förskollärar- och yrkeslärar-

examen.

Den nya lärarutbildningen startar augusti 2011. 

Studenter som redan påbörjat sin lärarutbildning 

på Högskolan för lärande och kommunikation 

(HLK) kommer inte att beröras. Högskolan i  

Jönköping behåller examensrätten för den nuva-

rande lärarutbildningen. Förnyad ansökan för den 

nya förskollärarutbildningen kommer att lämnas 

senare i år med avsikten att kunna starta 2012. 

Beslut för Högskolan i Jönköping, som är en 

stiftelsehögskola, tas av regeringen under våren.

prenumerera på Högskriften!
Det här specialnumret av Högskriften skickas till alla alumner vid Högskolan i Jönköping. Om du 
som alumn vill få Högskriften även i framtiden, mejla då namn och adress till hogskriften@hj.se

N OT I S E R

i  April 2010 beslutade Sveriges riksdag, efter en 

proposition från regeringen, att svenska lärosäten 

ska införa anmälnings- och studieavgifter för 

programstudenter från länder utanför Eu, EES 

och Schweiz höstterminen 2011. Läs mer om 

beslutet och om undantagskategorier på Svenska 

Institutets hemsida, www.si.se. 

Två avgifter kommer införas; dels en anmäl-

ningsavgift på 900 SEK som antingen betalas 

centralt till vHS eller lokalt direkt till högskolan. 

Sedan kommer själva programavgifterna ligga på 

mellan 100 000 – 130 000 SEK på Högskolan i 

Jönköping. Läs mer på www.hj.se 
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Agneta Bladh tillförordnad 
vd för Internationella 
Handelshögskolan

styrelsen för Internationella Handelshög-

skolan har utsett Agneta Bladh till vd under en 

interimsperiod med anledning av att dess vd 

Niclas Adler slutade den 31 december 2010.

Agneta Bladh var rektor vid Högskolan i 

Kalmar 2004-2009. Hon var tidigare stats-

sekreterare i utbildningsdepartementet i fem 

år. Dessförinnan var hon generaldirektör för 

Högskoleverket 1995-1998. Hon har disputerat 

i statsvetenskap vid Stockholms universitet 

och hennes doktors-

avhandling i offentlig 

förvaltning behand-

lade bland annat uHÄ, 

universitets- och 

högskoleämbetet. 

De senaste disputationerna 
vid Högskolan i Jönköping

Sarah Wikner
internationella Handelshögskolan
Disputerade den 21 januari med avhandlingen ”value co-creation as 
practice – On a supplier’s capabilities in the value generation process”.
Fakultetsopponent var professor Björn Axelsson, Handelshögskolan i 
Stockholm.

Mikael Segolsson
Högskolan för lärande och kommunikation
Disputerade den 18 februari med avhandlingen 
”Lärandets hermeneutik – Tolkningens och dialogens betydelse 
för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt”.

Annica Otterborg
Högskolan för lärande och kommunikation
Disputerar den 4 mars med avhandlingen ”Entreprenöriellt lärande – 
Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande”.

välkommen till en minimässa på 

Högskolan i Jönköping där representanter 

från de fyra fackhögskolorna berättar mer 

om våra program på avancerad nivå och 

våra fristående kurser.

Minimässan äger rum tisdag 29 mars 

kl. 15.00 –18.00 i Högskolebibliotekets 

Tidskriftsrum. Vi bjuder på fi ka!

Sista ansökningsdag för höstens 

utbildningar är 15 april. Du ansöker 

via www.studera.nu

vill du veta mer 
om dina möjligheter 
att bygga på din 
kandidatexamen?

mer informAtion
Du kan också läsa mer om 
programmen på www.hj.se/master 
och beställa broschyren för 
utbildningar på avancerad nivå på 
www.hj.se/katalog där du också 
hittar våra program- och kurs-
kataloger.

N OT I S E R
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Welcome
2Work!
nyfi ken på att återknyta kontakten med 
Jönköping? Welcome2Work är projektet 
där Jönköpings kommun och näringsliv 
samarbetar för att rekrytera ny kompe-
tens till regionen. 
www.welcome2work.se
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uppdrags-
verksamhet
för utveckling i din organisation 

erbjuder högskolan uppdragsutbildning, 

seminarier, utvecklingsarbeten och utred-

ningar av olika slag. varje fackhögskola 

har en ansvarig för verksamheten. 

www.hj.se/uppdrag
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ANDRA INTRESSERADE

Studenter och personal berättar mer 
om utbildningarna och hur det är att 
studera vid Högskolan i Jönköping. 

välkommen till Gjuterigatan 5 och  
Barnarpsgatan 39, Jönköping.

För program se www.hj.se
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