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Ny vd för IHH utsedd 
Niclas Adler, docent 
vid Handelshögskolan i 
Stockholm och vd för Fenix 
Centre for Innovations in 
Management har utsetts 
till ny vd för Internationella 
Handelshögskolan från 1 mars.
       sid 3

Intelligenta hörselskydd
Ingenjörshögskolan har 
utvecklat hörselskydd med 
inbyggd bullerindikator genom 
projektet teknIQInnovation 
med stöd av KK-stiftelsen.

          sid 5

Ingenjörshögskolan blir 
Tekniska Högskolan i 
Jönköping 1 januari 2007
Förkortningen blir JTH. Det 
engelska namnet behålls tills 
vidare,  School of Engineering.
Webb: www.jth.hj.se
E-post: info.jth.hj.se eller 
fornamn.efternamn@jth.hj.se
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God Jul 
& Gott Nytt År!

Merry Christmas & A 
Happy New Year!



H Ö G S K R I F T E N  NR 5-6 2006

2

Det har varit ett intensivt och spän-
nande år i vår omvärld liksom vid 
Högskolan i Jönköping. Tiden har 
gått så snabbt att det känns när-
mast overkligt att redan tacka för 
allt det goda arbete som lagts ner. 
Men så är det, året går mot sitt slut! 
Stiftelsestyrelsen såväl som var och 
en av våra olika styrelser i dotter-
bolagen och fackhögskolorna, har i 
dagarna hållit sina sista möten för 
den här gången. 

Vi kan konstatera att det här året fört med 
sig både det ena och det andra. Många 
frågor har rests kring den högre utbild-
ningen i Sverige. Samtidigt kan vi också 
konstatera att den här sektorn är viktigare 
än någonsin, och följaktligen reses det höga 
förväntningar! Det är också uppenbart att 
högskolesektorn måste stärka sin förmåga 
att kombinera långsiktighet och stabila 
värden med förmåga till omställningskraft, 
initiativkraft och dynamiska utvecklings-
processer. Högskolan i Jönköping är en 
stiftelsehögskola med större manöverut-
rymme än de många statliga lärosätena; 
vi har en särskilt stor möjlighet att vässa 
våra styrkeområden och att bygga för dem 
avpassade speciella rika kunskapsmiljöer 
som stimulerar det unika i vår verksamhet. 
Under den höst som varit har vi tagit en rad 
steg i den riktningen. Nästa år behöver vi 
göra ännu mer.

JTH-invigning 8 februari
Den ökade rörligheten bland studenterna 
har inneburit att en del lämnat högskolorna 
runt om i vårt land; även vid Högskolan i 
Jönköping har vi blivit överraskade av en 
del av de strömningar som varit. Vi befin-
ner oss emellertid i uppväxlingen mot en 
större kostym och såväl ökad volym som 
höjd kvalitet i verksamheten. Mest remar-
kabelt är att Ingenjörshögskolan, vilken 
vid årsskiftet övergår till den Tekniska 
Högskolan vid Högskolan i Jönköping,  

är praktiskt taget ensam i landet bland 
teknikutbildningarna att dra till sig ett 
kraftigt ökat antal studenter, och vi ser att 
den här trenden kommer att fortsätta. Den 
Tekniska Högskolan i vardande får samti-
digt en forskningsvolym redan nästa år på 
nästan 60 miljoner kronor om året, upp 
från drygt 40 miljoner i år. Nya spännande 
utvecklingsprojekt tillkommer hela tiden. 
Och 8 februari är det dags för invigning, 
tillsammans med våra partners, inklusive 
Chalmers och KTH i den akademiska 
världen, VINNOVA, Teknikföretagen och 
Metallförbundet, samt sist men inte minst 
våra uthålliga partners i regionen från 
både det privata näringslivet och den of-
fentliga sfären. Utan det unika samarbetet 
med dem hade den Tekniska Högskolan i 
Jönköping, liksom högskolan som helhet, 
aldrig kunnat bli verklighet.

Beslut har fattats om förstärk- 
ningar inom flera nyckelområden
I avslutningen på det här året har Stiftel-
sestyrelsen samtidigt kunnat fatta tydliga 
beslut om avgörande förstärkningar inom 
flera av våra nyckelområden. För att ge 
några exempel: Högskolan för Lärande 
och Kommunikation får en stark portfölj 
av sammanhängande forskningsområden 

och går i bräschen inom utbildningsom-
rådet i Sverige med att etablera en verkligt 
forskningsanknuten lärarutbildning. Häl-
sohögskolan rekryterar flera nya professorer 
och etablerar för första gången på allvar 
en sammanhållen forskarskola för dokto-
rander - det var mycket roligt att i höstas 
se den starka tillströmningen av studenter 
där. Samarbetet med Landstinget har sam-
tidigt vidgats och spirar nu på fler fronter 
än kanske någonsin tidigare. Också odon-
tologernas medverkan i flera sammanhang 
är mycket uppskattad, här hoppas vi kunna 
röra oss mot ett än starkare partnerskap. 
Internationella Handelshögskolan slutligen 
genomför en ytterligare uppgradering av 
den redan starkt uppmärksammade och 
profilerade entreprenörskapsforskningen. 
Här har kollegorna i Jordbruksverket, 
på andra sidan gatan, gjort en avgörande 
insats, ett viktigt inslag i ännu en alltmer 
lovande extern relation. 

Nyckelrekryteringar har gjorts
Detta innebär inte att alla områden, och 
alla starka utvecklingsprojekt, kunnat 
få den uppgradering de behöver och för-
tjänar. Tvärtom känner jag att det är så 
mycket oerhört spännande och lovande 
på gång att vi nu befinner oss i ett läge 
där vi verkligen skulle ha glädje av ökade 
forskningsresurser. Detta underbyggs av 
att vi lyckats så väl det här året med ett 
antal nyckelrekryteringar, bl. a. av nya Vd:
ar vid tre av fackhögskolorna, där två av 
dem kunde installeras redan i september 
och en tredje finns på plats förste mars. De 
som tidigare arbetat på dessa ansvarsfulla 
poster har gjort en imponerande insats 
under de gångna åren, samtidigt som vi nu 
också ser - som ofta är fallet - att mycket 
nytt och positivt omvälvande kan ske när 
nya friska krafter kommer på plats. Det 
är så det är i människornas värld, ibland 
behöver vi förnyelse, och vi behöver alla 
rörelse emellanåt. 

Ett intensivt och spännande 
år går mot sitt slut

Rektor Thomas Andersson
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Ökade forskningsanslag till 
svenska lärosäten
Den ännu nytillträdda regeringen i Stock-
holm har för avsikt att fördela betydligt 
ökade forskningsanslag till de svenska 
lärosätena under nästa år, vilka skall förde-
las till starka forskningsmiljöer. Ledordet 
idag är kvalitet! Det enda naturliga är att 
Högskolan i Jönköping är med på banan 
och får del av dessa förstärkningar. Man 
frestas hänvisa till att basfinansieringen 
av vår forskning faktiskt är kraftigt under-
dimensionerad relativt omfattningen och 
framgångarna i verksamheten. Det verkligt 
tunga argumentet handlar emellertid om 
den framgång vi redan uppvisat. Vi kan 
inte heller slå oss till ro med förhoppningar. 
Kanske är detta det allra mest utmärkande 
för andan i Småland, och i Jönköping. 
Vi sitter inte och väntar på att staten och 
huvudstaden kommer släntrande med 
lösningarna, här väntar man inte med de 
avgörande initiativen. 

Oerhört stort intresse för vår 
profil och verksamhet
Det är ytterst inspirationen och kreativite-
ten som spirar ur vår gemensamma miljö 

som blir avgörande för vår utveckling, i 
morgon och i den mer avlägsna framtiden. 
Ibland är det som om vi inte riktigt förmår 
gripa möjligheterna. Häromdagen hade 
vi ett mycket tänkvärt seminarium kring 
en av vår tids stora frågor - klimatföränd-
ringarna, utsattheten av den globala miljön 
och hur det gemensamma ansvarstagandet 
och agerandet i dessa frågor hanteras av 
forskningen och den högre utbildningen 
i kunskapssamhället. Med på seminariet 
fanns Anders Wijkman från EU-parlamen-
tet och Gunter Pauli med lång erfarenhet 
bland annat från FN-universitet, vilka 
representerar några av de internationellt 
sett mest bekanta och frispråkiga debat-
törerna på området. Det blev också en 
oerhört intressant och omvälvande diskus-
sion. Eftersom sessionen var en del av en 
internationell konferens som högskolan 
var värd för, handlade det också om ett 
brett och aktivt auditorium - det var bara 
det att inte många från högskolan fanns 
med i lokalen, trots flitig marknadsföring 
av evenemanget. Nå, en del kom, och gav 
uttryck för stor uppskattning. Vi tar nya 
tag nästa gång.

Vid andra tillfällen har jag på plats vid 

andra lärosäten och skilda internationella 
fora ute i världen, där vi behöver synas och 
vara aktiva, mött ett oerhört stort intresse 
för vår profil och verksamhet, vilken har 
en unik inriktning och som väcker både 
respekt och önskan om samarbete i alla 
tänkbara sammanhang. Många av er, 
i olika delar av vår verksamhet, vet jag 
upplever det samma på många sätt. Inför 
nästa år behöver vi organisera oss ännu 
bättre för att kunna ta vara på de många 
möjligheterna, inte minst i EU-arbetet 
genom 7:e ramprogrammet, men också i 
Asien, Öst- och Centraleuropa, i utveck-
lingsländer som visar ny utvecklingskraft, 
osv. Masterutbildningarna och stunsen och 
skärpan i våra webbsidor utgör exempel på 
andra områden där vi behöver öka tempot. 
Det blir mycket att göra också nästa år. 
Men först behöver vi helgerna, och vila 
ut, en smula. 

Jag hoppas ni alla kan ta vara på tiden, 
och dessa värdefulla dagar. 

Tack för det gånga året!

Styrelsen för Internationella Handels-
högskolan utsåg vid sammanträdet den 
13 december Niclas Adler, docent vid 
Handelshögskolan i Stockholm och vd 
för Fenix Centre for Innovations in Ma-
nagement, till ny vd för Internationella 
Handelshögskolan.

Niclas Adler tillträder tjänsten som vd 1 mars 
2007. 

Kortfattad biografi
Niclas Adler har lång erfarenhet som akademisk 

Ny vd för Internationella Handelshögskolan utsedd

entreprenör både inom och utanför den akade-
miska världen. Adler har tillsammans med andra 
grundat och varit första vd för Stockholm School 
of Entrepreneurship, varit med och grundat Fe-
nix Centre for Innovations in Management och 
startat och varit chef för forskningsprogrammet 
CARE, Competitive Advantage, Regulation and 
Environment. 

Adler är aktiv som managementkonsult, 
rådgivare till åtskilliga internationella företag 
och styrelseledamot vid sju. Hans senaste enga-
gemange är som vd för ett biomedicinskt företag, 
Immune Therapy Holdings.
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Hörselskydden visades på Tekniska 
Mässan i oktober och uppfinningen blev 
nominerad att delta i tävlingen “Bästa 
intelligenta inbyggda system”. Idén till 
hörselskydden kom från företaget MSA 
Sordin i Värnamo som utvecklar och 
tillverkar just hörselskydd.

– Företaget hade en idé om nya funktio-
ner för hörselskydd som vi började arbeta 
med i ett examensarbete på Ingenjörshög-
skolan. Genom TeknIQInnovation kunde 
arbetet gå vidare, berättar Bengt Magn-
hagen, professor vid Ingenjörshögskolan.

Hörselskydden har inbyggd bullerindi-
kator som mäter både ljud både som peak 
och ackumulerat under en viss tid. När 
förinställda värden överskrids så varnas 
användaren genom vibrationer och kan 
åtgärda problemet.

– Med uppfinningen för hörselskydden 
kommer den verkliga skyddseffekten att 
förbättras, säger Alf Johansson, Ingen-
jörshögskolan, som är en av dem som 
utvecklat funktionen.

Intelligenta hörselkåpor ger 
smartare skydd

Forskning för kommersiella 
produkter
Projektet teknIQInnovation startade 
i september 2005 och var först ett ett-
årigt projekt som nu fått förlängt stöd 
av KK-stiftelsen för ytterligare tre år. 
Ingenjörshögskolan har sedan tidigare 
goda kontakter med Högskolan i Halm-
stad och det föll sig naturligt att de båda 
lärosätena samarbetar i projektet.

– Det är inte forskning bara för 
forskningens skull, det här är produk-
tionsnära forskning som ska resultera i 
kommersiellt gångbara produkter, säger 
Bengt Magnhagen.

I samarbetet gör företaget sin del, ser 
över möjligheterna och förutsättning-
arna för att kommersialisera produkten. 
Forskarna gör en förstudie av projektet/
produkten och sedan beslutar en styr-
grupp med representanter från ledningen 
vid Ingenjörshögskolan, Högskolan i 
Halmstad samt från näringslivet om 
man ska gå vidare med produkten. När 

utvecklingen är färdig visas forsknings-
resultaten för företaget som sedan kan ta 
resultaten vidare till produktion.

– Vi lämnar över en forskningsrap-
port, gör en konceptkonstruktion och 
visar en teknisk lösning. Sedan är det 
upp till företaget att ta det vidare, säger 
Lars Eskilsson, teknikkonsult åt Ingen-
jörshögskolan.

Hörselskydden har visats på ett in-
ternationellt produktmöte och en stor 
kund har redan visat intresse. Just nu 
pågår flera hemliga forskningsprojekt 
inom TeknIQInnovation och det finns 
många nya idéer på gång. Man arbetar 
med plattformstänkande, att en produkt 
alltid kan utvcklas mer genom att bygga 
på med nya funktioner.

Nya förutsättningar med 
intelligent elektronik
Projektet teknIQInnovation kom till 
i förlängningen av KK-stiftelsens pro-
gram teknIQ. TeknIQ var inriktat på 

Ingenjörshögskolan driver tillsammans med Högskolan i Halmstad projektet teknIQ- 

Innovation, med stöd av KK-Stiftelsen. TeknIQInnovation handlar i nuvarande skede om 

forskning för hälsorelaterade intelligenta produkter. Den senaste framgången är hörselskydd 

med inbyggd bullerindikator.

Alf Johansson och Bengt Magn-
hagen, Ingenjörshögskolan, samt 
Lars Eskilsson, teknikkonsult åt 
Ingenjörshögskolan satsar på 
intelligenta elektroniska system 
för små och medelstora företag.
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JIBS: Ready and Eager to Accept 
International Fee Paying Students

The Swedish government has pro-
posed that international program 
students (international students 
studying a whole program at JIBS 
– i.e. not exchange students) be-
gin to pay tuition for their educa-
tion in Sweden, possibly as early 
as the fall 2008.

The two main advantages for JIBS with 
this is that 1) JIBS can now accept more 
international program students since we 
can eliminate the existing strict quota 
on the number of international program 
students we are allowed to admit and 2) 
we do not need to reduce the number 
of Swedish students to our programs to 
make room for these international pro-
gram students. In short, we can admit 
our full quota of Swedish students as 
well as more international students.

One key question that I am asked 
often is “Can JIBS attract fee-paying 
international students?”. (My answer is 
at the end of this article.)

500 exchange students per year
Eleven years ago when JIBS began its 
student exchange program, the same 
question was asked me, “Can JIBS attract 
international exchange students?”. Most 
people thought we could not – citing eve-
rything from Jönköping being too small, 
Sweden being too cold, lack of quality in 
our programs, lack of accommodation, 
and so forth.

Today JIBS has 500 exchange stu-
dents per year – one of the largest stu-
dent exchange programs of any business 
school in the world. Perhaps even more 
positive is that this number continues to 
grow, and these international students 

cite often that they are happy with both 
JIBS and Sweden.

Recruitment Process in Action
The Swedish government’s proposal to 
take tuition for international degree see-
king students is an excellent opportu-
nity for JIBS to increase the number of 
international students at JIBS without 
it being at the expense of reducing the 
places of our Swedish students.

At JIBS, we have begun the process 
to actively recruit international program 
students. Prior to this, we did absolutely 
no international marketing except for 
creating a webpage to catch students 
who were already clicking on to JIBS. 
Now, we have a recruitment coordina-
tor, Tomas Bengtsson, in place, and 
we are actively recruiting international 
students to both our bachelor and 
master programs (as well as recruiting 
Swedish students to our new master 
programs).

Will we be successful? Only time will 
tell. But assuming that our price is com-
petitive, our programs are good quality, 
we reduce the barriers involved for 
international students to apply to JIBS, 
and we ensure good student services 
once the students are here, I believe we 
can also be successful recruiting inter-
national fee-paying program students. 
As I mentioned in my previous article, 
it is feasible that within 5-10 years we 
can have as many as 1,000 international 
students studying at JIBS.

P E T E R  H I lT O N

D I R E c T O R  O F  I N T E R N AT I O N A l 

R E l AT I O N S  A N D  R E c R u I T m E N T,  J I B S

utbildning och kunskapsutveckling 
inom inbyggda system och teknIQInno-
vation har en särskild inriktning mot 
forskning.

– Intelligenta elektroniska system 
kan ge helt nya förutsättningar för små 
och medelstora företag, säger Bengt 
Magnhagen.

S O F I E  N O R R l u N D

Så här fungerar hörselskydden
Alla hörselskydd på marknaden måste 
genomgå laboratorietest där värdena 
sedan används för klassificering och val 
av hörselskydd. Laboratoriemiljön skiljer 
sig dock från verklig användning och 
de verkliga dämpningsegenskaperna är 
osäkra. Det här är ett välkänt problem 
med samtliga av marknadens hörsel-
skydd. 

Hörselskydden som är utvecklade på In-
genjörshögskolan förbättrar skyddseffek-
ten med en inbyggd bullerindikator. En 
uppsamlande mikrofon inuti hörselskyd-
det mäter ljudtrycket inuti kåpan och 
även omgivningsljudet. En elektronisk 
krets filtrerar och beräknar bullernivån 
och ger användaren en varning genom 
vibration om förinställda värden över-
skrids. Användare får alltså en indikation 
när hörselskyddet inte ger förväntad ef-
fekt och kan åtgärda problemet.

Effektiv produktion på HSS07
Hur högskolor och universitet kan 
bidra till utveckling inom effektiv 
produktion och produktutveckling 
kommer att diskuteras på konferensen 
HSS07, Högskolor och Samhälle i 
Samverkan, som hålls på högskolan 
i maj 2007. Ingenjörshögskolan är en 
viktig samarbetspartner för den delen 
av konferensens spår ”Industriell om-
vandling” och Lars Eskilsson är en av 
samordnarna för ämnet.
Läs mer på www.hss07.se
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För en tid sedan nådde oss det sorgliga meddelandet att 
Bertil Svensson, hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping, 
avled den 5 november 2006. Han blev 86 år gammal. Bertil 
Svensson var en ansvarsfull entreprenör och företagsledare. 
Han grundade Fagerhults Belysning 1945 och ägnade 
en stor del av sitt liv till att bygga upp Nordens ledande 
belysningskoncern. 

Bertil Svensson var ända in till slutet av sin livsgärning 
mycket intresserad av och djupt engagerad i belysnings-
branschens frågor. Redan 198� bildades Bertil och Britt 
Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik med ändamålet att 
främja utbildning, utveckling och vetenskap inom belys-
ningsområdet. Tack vare denna stiftelse har Ingenjörshög-
skolan kunnat bygga upp en nationellt uppmärksammad 
ljusutbildning.

Vi gläds åt att vi fick hedra Bertil Svensson den 2� sep-

tember genom att utnämna honom 
till hedersdoktor vid Högskolan i 
Jönköping för hans nationellt fram-
stående livsgärning som pionjär, en-
treprenör och ledande företagare inom 
belysningsbranschen i Sverige. 

Det har varit en stor förmån för oss att 
i detta arbete ha fått lära känna Bertil 
Svensson. I saknaden tänker vi med 
deltagande på hans maka Britt och 
hans tre döttrar med familjer.

F ö R  H ö G S KO l A N  I  J ö N Kö P I N G 

R Oy  H O l m B E R G , 

V D  V I D  I N G E N J ö R S H ö G S KO l A N 

In memorian: hedersdoktor Bertil Svensson

Internationell workshop om IT för 
hållbar utveckling

Den 6-7 december arrangerade Hög-
skolan i Jönköping tillsammans med 
SPIDER den internationella work-
shopen “Empowering People through 
ICT for Sustainable Development”, om 
informations- och kommunikationstek-
nologins betydelse för utveckling inom 
bland annat hälsa, utbildning, miljö, 
demokrati och entreprenörskap. Både 
svenska och internationella gäster deltog 
i workshopen.

Vetenskap och kommunikation
Högskolans studenter och personal 
var inbjudna att delta i seminariet 
“Sustainable Development: Science, 
Economics and Communication” om 
hur informations- och kommunika-
tionsteknologi kan bidra till hållbar 
utveckling inom vetenskap, ekonomi 
och kommunikation. Deltagare var 

bland andra Anders Wijkman, ordfö-
rande i SPIDER och EU-parlamenta-
riker, Gunther Pauli, miljörådgivare 
till Europeiska banken och direktör 
för ZERI Foundation samt högskolans 
rektor Thomas Andersson.

Athanassia Fourla, Karoline Beronius,  Afzal Sheer 
från SPIDER

Hur kan IT och kommunikation påverka och bidra till utveckling inom 
områden som utbildning och entreprenörskap? Det disuterades på 
campus nyligen då högskolan var värd för en internationell workshop 
tillsammans med SPIDER.

Nätverkande genom IT
Sedan september har högskolan 
ett gemensamt center för infor-
mationsteknik och informatik. 
Center for Evolving IT in Net-
worked Organisations (CenIT) 
är ett samarbete mellan Ingen-
jörshögskolan och Internationella 
Handelshögskolan.
Centrat vill tydliggöra den stora IT-
kompetens som finns inom högskolan. 
Nu finns �5 personer från Ingenjörshög-
skolan och Internationella Handelshög-
skolan samlade i de nya lokalerna på 
Internationella Handelshögskolans femte 
våning. CenIT studerar och bidrar till 
utveckling i nätverksorganisationer med 
hjälp av IT.

– Genom vår centrumbildning får vi 
en kraftsamling av våra resurser vilket 
ger en styrka och ett bättre läge gente-
mot näringsliv och samhälle, säger Kurt 
Sandkuhl, professor i informationsteknik 
vid Ingenjörshögskolan, som tillsam-
mans med bland annat Ulf Seigerroth, 
universitetslektor i informatik vid In-
ternationella Handelshögskolan, startat 
samarbetet.

FOTO: lENA HAllDORF
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Internationella föreläsare på campus

I slutet av november besökte Mostefa Souag, Director of the Al 
Jazeera Center for Studies, Internationella Handelshögskolan. 
Al Jazeera är nyhetskanalen som brukar liknas vid arabvärlden 
CNN och Mostefa Souag talade om censur i media, i allmänhet 
och i arabvärlden.

Brittiska BBC Worlds nyhetschef, Richard Porter, besökte 
Internationella Handelshögskolan i början av december och 
höll en föreläsning om hur en internationell nyhetskanal byg-

Robert G. Picard och Richard Porter Balbalwa Dano och Birgitta Ander

Nyanställda
Lars Andersson, ING, universitetslektor 
fr.o.m. 1 november
Andreas Briland, HS, IT-tekniker 
fr.o.m. 1 november
Linda Carlström, HS, IT-tekniker 
fr.o.m. 16 oktober
Elisabet Cedersund, HHJ, professor i 
socialt arbete fr.o.m. 1 november
Torbjörn Falkmer, HHJ, professor i 
arbetsterapi fr.o.m. 1 oktober
Jörgen Gustafsson, ING, universitets-
lektor i fysik fr.o.m. 16 oktober
David Rusaw, HHJ, doktorand i orto-
pedteknik fr.o.m. 1 november 

NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER

Personalnytt
Marit Silén, HHJ, doktorand i omvård-
nad fr.o.m. 1 november
Joakim Wikner, ING, professor i logis-
tik fr.o.m. 15 oktober

Slutar/Slutade
Magnus Berg, ING, �0 september
Linda Carlström, IHH, 15 oktober
Jonas Dahlqvist, IHH, 15 oktober
Annika Hall, IHH, �1 december
Elisabeth Jernström, IHH, �1 dec.
Britt-Marie Johansson, IHH, �1 okt.
Viveca Lagesson, IHH, �0 september
Marie Pilfalk, HLK, �1 december
Andreas Sandgren, ING, �0 sep.
Madelene Zetterlind, HLK, �1 dec.

ger förtroende gentemot sin publik i en tid då konkurrensen ökar 
mer och mer.

Både Mostefa Souag and Richard Porter var inbjudna av 
MMTC, Media Management and Transformation Centre.

Hälsohögskolan gästades nyligen av Balbalwa Dano, forskare och 
författare från University of KwaZulu-Natal i Durban, Sydafrika, 
som talade om problemet AIDS/HIV och det sociala arbetets 
förutsättningar i Sydafrika och Sverige.

Under november och december har högskolans studenter och personal kunnat lyssna till flera intressanta 
föreläsningar av internationella gäster.

VIA Travel har nytt 
telefonnummer

VIA Travel, Högskolans resebyrå, 
har tillsatt en särskild servicegrupp 
för högskolans beställningar.

Telefon: 031-773 87 25
Fax: 031-773 87 19
E-post: hj@viatravel.se
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Lucy Küng, Rolf A. Lundin, Mostefa Souag, Lars-Åke Engblom 
och Leon Barkho

Pension
Karl Lindqvist, HLK, �1 december
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New Dean appointed at JIBS
Niclas Adler, associate professor at Stock-
holm School of Economics and managing 
director of Fenix Center for Innovations in 
Management, has on 1� December been ap-
pointed as new Dean at Jönköping Interna-
tional Business School as of 1 March 2007.

Center for Evolving IT in 
Networked Organisations
Since September 2006, Jönköping Univer-
sity has a new center for IT and informatics. 
Center for Evolving IT in Networked Orga-
nisations (CenIT) is a cooperation between 
Jönköping International Business School 
and the School of Engineering.

Summary in English

International Lecturers
The University has recently had several 
interesting guests giving lectures open for 
staff and students. 

Mostefa Souag, Director of the Al Jazeera 
Center for Studies, visited MMT Centre, 
JIBS, on 27 November. 

On 4 December, BBC’s Head of News, 
Richard Porter, visited the MMT Centre. 

On 12 December, the South African re-
searcher and writer Balbalwa Dano from the 
University of KwaZulu-Natal in Durban, 
visited the School of Health Sciences.

Jaha!
Det var det, det. Jag trodde aldrig att det 
skulle ske redan i november.

Jag talar om julklappar. Alla som kän-
ner mig väl vet att jag av tradition alltid 
köper mina julklappar tidigast dagen före 
julafton, något år har det hänt att första 
inköpet gjorts några dagar tidigare men de 
åren kan man räkna på ena handens fingrar. 
Att jag då köpte min första julklapp redan i 
november slår alla rekord, dessutom i början 
av november – ja, det har aldrig hänt tidi-
gare. Och jag lovar – det kommer aldrig att 
hända igen.

För precis som min pappa så skjuter jag 
gärna upp inköpen till sista minuten. Men 
han var värre, han brukade göra en raid i 
affärerna på julaftonsförmiddagen och när 
han gick ut visste han oftast inte vad han 
skulle köpa.  

En av anledningarna till mitt sena 
julklappsinköp kan vara att jag inte får 
någon julstämning förrän alla tomtar är 
framplockade och står på sina respektive 
platser hemma och julgranen – som är vald 
efter konstens alla regler – står och lyser så 

vackert. Då vaknar lusten att inhandla de 
julklappar som jag funderat på en tid och 
då vet jag var de finns – jag slipper jäkta 
runt och leta.

Året går mot sitt slut, ett år som har varit 
både roligt och händelserikt på många sätt. 
På jobbet har vi haft ännu en professors-
installation/doktorspromovering och nu 
ser jag fram emot nästa evenemang: invig-
ningen av Tekniska Högskolan i Jönköping 
den 8 februari.

Till dess: koppla av under de kommande 
helgdagarna, umgås med familj och vän-
ner, samla krafter till det nya året som blir 
minst lika spännande och intressant som det 
gångna. Glöm inte reflexerna, nyårslöften 
och ljusen! 

God Jul & Gott Nytt År!

Julkram


