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Ingenjörshögskolan blir 
Jönköpings Tekniska Högskola 

vid årsskiftet

Rektors rader
Rektor skriver om de många 
nya möjligheter och spännande 
händelser som den gånga 
terminen fört med sig bl.a.  
JTH-projektet.

       sid 2

Dags för ny installation 
och promotion 23/9
Den 23 september hålls den 
femte professorsinstallationen. 
Samtidigt promoveras egna 
doktorer för fjärde gången 
liksom hedersdoktorer.
          sid 6

Trevlig sommar!       
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Den gångna terminen har fört 
med sig många nya möjligheter 
och spännande händelser och 
Högskolan i Jönköping har hävdat 
sig väl i många nationella och  
internationella sammanhang.

Mycket har hänt i vårt inre arbete. Det har 
varit många givande kontakter dag för dag 
mellan människorna i vår organisation. 
Många nya initiativ har tagits på olika 
plan. Doktoranderna har t.ex. samlat sig 
till beslutet att bilda en egen doktorand-
förening, vilken sammanträder för första 
gången i höst. Det kommer att skapa nya 
kontaktytor i vår organisation. Högskolan 
i Jönköping är ännu ung i många avseen-
den. Samtidigt har vi många erfarna och 
kompetenta medarbetare, där en del står 
i färd med att lämna oss. Vi har i dagarna 
hedrat vd:arna vid Högskolan för lärande 
och kommunikation och Hälsohögskolan, 
Henning Johansson och Birgitta Lundgren-
Lindquist, vilka båda under sommaren 
lämnar de uppdrag de innehaft med så stort 
engagemang under de gånga åren. Samti-
digt önskar vi välkomna nya och mycket 
kvalificerade vd:ar, Eva Björck-Åkesson 
och Gerd Ahlström, som redan berättats 
om i Högskriften. Också nya professorer är 
på väg in, såsom professor Mats Granlund 
som kommer att ge mycket viktiga bidrag 
till Hälsohögskolan främst inom områdena 
för psykologi, prevention och socialt arbete. 
Vi kommer att få anledning att återkomma 
till dessa och andra viktiga nyförvärv, inte 
minst vid tiden för installationen vilken 
äger rum i höst.

I veckan genomförde vi vidare de årliga 
överläggningarna mellan stiftelsestyrelsen, 
företrädarna för bolagsstyrelserna, vd:arna 
och andra bland chefstjänstemännen och 
-kvinnorna. Det var en enastående kraft och 
kompetens som fanns samlad kring bordet, 
från både den lokala och den nationella 
nivån, för att bl.a. gå igenom ställningen 
för våra nyckelområden och förbereda för 

höstens strategiarbete. Högskolan i Jönkö-
ping samlar mycket starka och engagerade 
ledare till att understödja den fortsatta 
utvecklingen.     

Konkreta framsteg har vunnits med stöd 
av utbytet med våra externa partners. Efter 
en längre tids diskussion med regeringen, 
med samarbetspartners vid andra lärosäten, 
och med våra regionala uppbackare och 
partners, har vi kunnat fatta beslut om 
att förbereda fullbordandet av Jönköpings 
Tekniska Högskola (JTH). Tillsammans 
med rektorerna för Chalmers och KTH 
undertecknade jag härom veckan vår 
avsiktsförklaring att starta upp JTH till 
årsskiftet.
 
Skarpa strategier
Doktorsexamensrätten inom JTH kommer 
i inledningsskedet att baseras på de rät-
tigheter dessa lärosäten besitter sedan lång 
tid, vi har ett unikt mandat att tillsammans 
med dem utveckla JTH. Grunden för detta 
är högskolans konsekventa prioritering av 
styrkeområden och skarpa nisch-strategier, 
inom det tekniska området med betoning 
på produktion och produktionsutveckling. 
Gjutningen utgör här en särskild styrke-
punkt, där vi står på gränsen av att inta den 
ledande ställningen i Europa.

Positiva reaktioner
Reaktionen och uppslutningen från regio-
nen och regeringen har varit mycket positiv 
och vi ser nu starka möjligheter att kunna 
rulla forskningsfonden vidare två eller tre 
år ytterligare, vilket medför ett kontinuer-
ligt flöde av 20 mnkr i forskningsresurser 
till högskolan, och därtill förstärker våra 
kontaktytor mot näringslivet. Sedan ser 
vi likafullt fram emot att regeringen låter 
Högskoleverket pröva oss för egen doktors-
examensrätt när den sittande utredningen 
fullgjort sitt värv.
 
Nationell satsning
Förutom skapandet av JTH innebär den 
utveckling som står för dörren också en 
nationell satsning på produktion och 
produktutveckling i samspel med små och 
medelstora företag, med JTH som huvud-
centrum, men med uppbackning också av 
Chalmers, KTH, IF Metall, Teknikföreta-
gen och VINNOVA. Upplägget presenteras 
mer i detalj på en gemensam presskonferens 
inom kort, som äger rum på Teknikföre-
tagens kontor i Stockholm. Hela den här 
satsningen kommer att ytterligare öka rele-
vansen för det omkringliggande samhället 
av utvecklingen vid högskolan.

Nya steg inom övriga fackhögskolor
Denna utveckling inom det tekniska om-
rådet gynnar högskolan som helhet. Nu 
står vi också i begrepp att ta nya steg inom 
de andra fackhögskolorna. Med IHH i 
spetsen har arbetet inletts att utveckla nya 
mastersutbildningar. HLK har bl.a. gått 
vidare i planerna med det visionära “promil-
leprogrammet”, där dialog föreligger med 
kommunerna om ett ökat samarbete kring 
lärarutbildningarna. HHJ möter nu nya 
möjligheter inom handikappvetenskapen, 
och det internationella utbytet kring forsk-
ningen inom gerontologin ser ut att skapa 
ytterligare nya öppningar för framtiden. 
Hälsohögskolan fick också en exceptionellt 
stor tilldelning av Linnaeus Palme stipen-

God avslutning på 
en spännande termin

Rektor Thomas Andersson
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also within the other schools of the Univer-
sity. With JIBS in the leading role, the work 
with developing new Masters has begun. A 
very attractive plan is on its way and will be 
introduced next autumn and spring. At the 
School of Education and Communication 
and the School of Health Sciences we have 
recently decided on incoming Deans as well 
as several new professors. 

Many new initiatives will be seen the coming 
semester. 

I wish you all a nice summer! 

T H O m A S  A N D E R S S O N  |   J u N I  2 0 0 6

Summary in English
JTH starts by 2006/2007
Jönköping University takes one step further 
towards a completion of Jönköpings Tek-
niska Högskola (JTH). Thomas Anders-
son, President of Jönköping University, has 
together with the President of Chalmers in 
Gothenburg, Jan-Erik Sundgren, and the 
President of KTH, The Royal Institute of 
Technology in Stockholm, Anders Flod-
ström, signed a common intention to start 
JTH by the turn of the year.

New Dean at the School of 
Health Sciences
Gerd Ahlström, professor in Health 
Sciences, will be new dean at the School 
of Health Sciences as of 14 August 2006. 
Gerd Ahlström got her nursing degree in 
Jönköping in 1972 and has during the 
last years worked at Örebro University. 

New Board Elected at the 
Student Union
Emil Junåker was elected new President 
of the Student Union at the Student 
Parliament on 18 May. New Vice Pre-
sident Educational Quality is Andreas 
Wass and Head of Communication is 
Henrik Svensson Karlsson.

Inspiration Center at the 
University
Jönköping University, Höfab and 
Jönköping Municipality have commis-
sioned three architects to create and 
present proposals for an inspiration 
center at the University, containing 
reception, health center and common 
meeting places. The building of the 
first stage of the center is planned for 
autumn 2008.

Accounting Firm Sponsor of 
CeFEO
The Swedish accounting firm Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers has agreed to 
become sponsor and partner to CeFEO, 
Center for Family Enterprise and Ow-
nership, at JIBS.

Conferment of PhDs and the 
Inauguration of Full Professors 
23 September, 2006, is the date for the 
coming inauguration of full professors 
and the conferment of doctor’s degrees 
including honorary degrees. All doctoral 
candidates at Jönköping University who 
have defended their doctoral thesis may 
be conferred a doctor’s degree. Honorary 
doctors will also be conferred. All full 
professors, employed after September 
2004 will be inaugurated.

dier, vilket kommer att fortsatt stärka det 
redan långt utvecklade studentutbytet. Jag 
ser fram emot att ett ytterst attraktivt paket 
kan lanseras till hösten och i vår vad gäller 
flera av de här områdena. På internationali-
seringsområdet och i arbetet att stärka och 
förnya campus, så att vi kan få på plats en 
än mer levande miljö för berikande studier 
och närvaro, kommer också nya initiativ. 
Bron över Munksjön är till sist på väg att 
öppnas och då får vi se hur det inverkar på 
bilismen och miljön i vår absoluta närhet. 
Tillsammans med kommunen arbetar vi 
för att ta nya initiativ så att utvecklingen 
går i rätt riktning, och vi kan fortsätta 
realisera betydande positiva förstärkningar 
i högskoleområdet och dess samspel med 
staden. Det kommer också många andra 
nya initiativ till hösten.

Jag önskar er alla en trevlig sommar!

Good ending to an exciting 
semester
The past semester has meant many new 
possibilities and exciting events. Jönköping 
University has played a prominent part in 
national as well as international contexts. 
We recently signed the intention to start 
Jönköpings Tekniska Högskola, JTH, by 
the turn of the year, in cooperation with 
Chalmers and KTH. The reactions from the 
Government and the Minister for Education 
and Research have been very positive and we 
see the possibility to take the  research fund 
further two or three years. This will bring 
about a continuously flow of 20 million SEK 
in research resources to the University, and 
will also strengthen our contacts with the 
industry.

The development within the technical 
field is positive to the entire University and 
we are working with taking steps forward 
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Teknisk högskola från årsskiftet 2006/2007

Den hårdnande internationella konkur-
rensen och behovet av skärpt satsning 
i Sverige inom produktionsforskning 
i samverkan med små och medelstora 
företag reser detta behov av interims-
lösning. Satsningen är nödvändig för att 
inte JTH-projektet ska tappa fart.

– Chalmers och KTH:s legitimering 
av Jönköpings Tekniska Högskola har 
strategiskt stort värde i våra ambitioner 
att kvalif icera oss för egna doktors-
examensrättigheter, säger Thomas 
Andersson, rektor vid Högskolan i 
Jönköping.

– Ingenjörshögskolan har genom en 
stark utveckling och ett nära samarbete 
med näringslivet inom såväl utbildning 
som forskning blivit intressant som 
samarbetspartner i en nationell satsning 
på produktionsforskningen i Sverige 
och en uppgradering av forskningen 
inom industriell produktframtagning 
särskilt inriktad på små och medelstora 
företag, säger Roy Holmberg, vd vid 
Ingenjörshögskolan.

Samarbetet innefattar en stark sats-
ning på innovationer och entreprenör-
skapsanda, där Internationella Handels-
högskolan och Science Park i Jönköping 
också bidrar med viktiga kompetenser 
och arenor för JTH.

– På sikt kommer det att bli omöjligt 
för regeringen att inte bevilja Högskolan 
i Jönköping det tekniska vetenskapsom-
rådet. Detta i och med att man på egen 
hand byggt upp sin forskning och visat 
vad man går för, säger Lars Engqvist,  
landshövding i Jönköpings län. 

Positiva röster
Genom JTH skapas en lösning för for-
skarutbildningen i Jönköping även inom 
det tekniska området. Projektet är under-

stött av Teknikföretagen och IF Metall 
samt även av VINNOVA.

IF Metalls ordförande Stefan Löfven 
har besökt Högskolan i Jönköping. På In-
genjörshögskolan ser han den unika fördel 
det är att finnas i närheten av de mindre 
företagen. Utbildningen i teknik kombi-
nerad med ledarskap och internationalise-
ring ger bra förutsättningar för företagen. 
Genom att vara fadderföretag och att delta 
i forskningsprojekt blir kopplingen mellan 
högskolan och omvärlden naturlig.  

– JTH är inte bara viktig för Jönkö-
ping den är också viktig ur ett nationellt 
perspektiv eftersom det handlar om att 
utveckla de små och medelstora företa-
gen och kommersialisera. Att knyta ihop 
kunskap och produkt ger en stor potential 
för hela den svenska industrin. Närhelst 
jag kan prata för JTH gör jag det, säger 
Stefan Löfven. 

Viktigt för företagen
Johan Ancker, Teknikföretagen, till-
trädde som ordförande i Ingenjörshög-
skolans styrelse den 7 april 2006. Han 
är chef för forskning och industriell 
utveckling på Teknikföretagen i Stock-
holm. 

–Jag vill vara med och arbeta för att 
JTH blir verklighet. Trots att grund-
inställningen är att det inte behövs fler 
tekniska högskolor så är fokuseringen, val 
av inriktning och målgruppen små och 
medelstora företag skäl som gör att jag 
tror på satsningen. Inriktningen på JTH 
ligger i mittfåran på den kunskapskarta 
som jag tror att mindre tillverkande före-
tag behöver, säger Johan Ancker. 

 
Mer information om JTH-projektet finns 
på www.ing.hj.se 

C H R I S T I N A  A l m G R E N

Högskolan i Jönköping har skrivit en avsiktsförklaring med Chalmers och KTH om att Jönköpings Tekniska 
Högskolan (JTH) blir verklighet till årsskiftet 2006/07. Legitimiteten säkras av Chalmers och KTH, baserat på 
deras doktorsexamensrätter och genom långsiktigt samarbete inom forskningen och forskarutbildningen. 

Avsiktsförklaringen firades med tårta på Ingenjörshögskolan. 
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fästman som strax där-
efter blev min man fick 
inte arbete. Så jag flyt-
tade i stället tillbaka till 
mina hemtrakter och vi 
bosatte oss i Nyköping.
 
Kommer familjen 
att flytta till 
Jönköping nu? 
– Det planerar vi för, 
min man och jag har 
redan börjat titta efter 
boende. Våra barn är 31 
respektive 26 år och ut-
flugna. Vårt äldsta barn 
som är sjukgymnast har 
dock blivit oväntat nyfi-
ken på Jönköping. 

Vad är det 
första du skall 
göra som vd för 
Hälsohögskolan?
– Det allra viktigaste för 
mig är att snabbt lära 
känna verksamheten. 
Jag förväntar mig att det 
är mycket som kommer 
att hända de närmaste 
åren för att förstärka 
samarbetet kring forskning och utbild-
ning, jag vill se Hälsohögskolan som 
en ledande aktör. Jag har redan tankar 
och idéer och det finns säkert många bra 
idéer i verksamheten som är viktiga att 

Tidigare student blir  
ny vd för Hälsohögskolan
Gerd Ahlström kommer närmast från 
Örebro universitet där hon är professor 
i omvårdnadsvetenskap och förestån-
dare för forskarskolan ”Värde, vård och 
omsorg”. Hon forskar kring vad man 
kan göra för patienter med kroniska 
sjukdomstillstånd och hennes främsta 
forskningsområde har varit personer 
som är drabbade av muskeldystrof i. 
Gerd Ahlström har tidigare haft en 
tjänst på landstinget i Örebro som 
forskningschef där hon byggde upp en 
ny enhet för praktiknära forskning.

Hur känns det att bli vd för 
Hälsohögskolan i Jönköping?
– Det är mycket spännande att ges möj-
ligheten att samarbeta med många nya 
personer och att få använda mina tidi-
gare erfarenheter för en fortsatt positiv 
utveckling av Hälsohögskolan.

Varför sökte du tjänsten?
– Först svarade jag av ren nyfikenhet 
men har ju mer tiden gått blivit mer och 
mer intresserad av uppdraget. Nu blir 
jag glad i sinnet bara jag tänker på att 
jag ska arbeta på Hälsohögskolan. 

Vilken är din anknytning till 
Jönköping?
– Jag gick min grundutbildning till 
sjuksköterska i Jönköping. Jag trivdes 
och det var meningen att jag skulle 
stanna kvar efter utbildningen, men det 
var ”byggkris” 1972 och min dåvarande 

ta tillvara. Tre ledord i dag för att lyckas 
riktigt bra är samverkan, profilering och 
konsolidering. 

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

1972 tog Gerd Ahlström sjuksköterskeexamen i Jönköping. Nu återvänder hon 

till lokalerna vid munksjön som vd för Hälsohögskolan från och med den 14  

augusti 2006.

FOTO: PATRIK SVEDBERG
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Från statlig högskola till 
stiftelsehögskola
Högskolan i Jönköping övergick den 1 juli 
1994 från att vara en statlig högskola till att 
bli en stiftelse med tre fackhögskolor, Hög-
skolan för lärande och kommunikation, 
Ingenjörshögskolan och Internationella 
Handelshögskolan samt Högskoleservice 
som svarar för gemensamma funktioner 
såsom ekonomi, marknadsföring och 
bibliotek. 2002 blev Hälsohögskolan en 
fjärde fackhögskola inom Stiftelsen 
Högskolan i Jönköping.

Rätt att ge 
doktorsexamen
199� fick Högskolan i Jönkö-
ping rätt att ge doktorsexamen 
i de fyra ämnena företagseko-
nomi, handelsrätt, national-
ekonomi och statsvetenskap. 
Året därpå, den 12 oktober 
1996 installerades de 12 första 
professorerna. I september 1999 
promoverades högskolans första 
egna doktorer och samtidigt utsågs de 
första hedersdoktorerna. Fram till årets 
akademiska högtid har totalt �9 profes-
sorer installerats, 22 doktorer och 10 he-
dersdoktorer promoverats. I år kommer 12 
professorer att installeras, 12 doktorander 
att promoveras liksom fem hedersdokto-
rer. Det kan bli fler professorer än ovan 
nämnda 12 som installeras eftersom sak-
kunniga arbetar med några namn.

Populärvetenskapliga 
föreläsningar
Redan 1996 höll de professorer som ska 

installeras populärvetenskapliga föreläs-
ningar på förmiddagen samma dag som 
den akademiska högtiden äger rum. 

I år hålls dessa lördag 23 september 
klockan 09.00-12.00 i olika föreläsnings-
salar på Högskolan för lärande och kom-
munikation. 

Dessa föreläsningar är mycket intres-
santa även för en icke-akademiker och 
brukar vara välbesökta. Föreläsningarna 
vänder sig till studenter och personal 
men är också öppna för allmänheten och 
kommer att annonseras i lokalpressen 
samma dag.

2004 höll hedersdoktorerna för första 
gången en akademisk föreläsning dagen 

före promoveringen. Tre av årets fem 
hedersdoktorer kommer att hålla sina 
föreläsningar under förmiddagen freda-
gen den 22 september. Föreläsningarna 
vänder sig till både studenter och perso-
nal vid Högskolan i Jönköping.

Den akademiska högtiden
Den akademiska ceremonin hålls nu-
mera i Hammarskjöldsalen i Jönköpings 
Konserthus på Elmiaområdet. I århålls 

ceremonin lördag 23 september och  
startar klockan 16.00 och kommer 

att vara ca 2 timmar. Ceremonin 
avslutas sedan med mingel i 
Konserthusets foajé.

För att kunna delta i cere-
monin krävs entrébiljett och 
förutom huvudpersonernas 
gäster kommer anställda vid 
Högskolan i Jönköping och 
Odontologiska Institutionen 

att bjudas in. Inbjudningarna 
kommer att skickas ut i mitten 

av augusti. För studenter finns – i 
mån av plats – möjlighet att beställa 

biljetter. Tidigare år har festmiddagen 
hållits i Spegelsalen på Stora Hotellet. I 
år lämnar man Spegelsalen och midda-
gen hålls i stället i Elmias lokaler, Norra 
Entrén. Det innebär att fler gäster än 
tidigare får plats, omkring �00 gäster 
mot tidigare drygt 200. Förutom varje 
installerad professor, promoverad doktor 
och hedersdoktor med gäster kommer 
gäster att bjudas in av varje fackhögskola 
och rektor.

l E N A  H A l l D O R F

10 år sedan första installationen -  
23 september är det dags igen
Högskolan i Jönköping firar i år att det har gått 10 år sedan man installerade sina första professorer. Årets 
akademiska högtid blir den femte i ordningen och äger rum lördagen den 23 september. Samtidigt promo-
veras doktorer, som avlagt doktorsexamen vid högskolan, för fjärde gången liksom hedersdoktorer – också 
det för fjärde gången.
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Högskolans roll i samband med Stadsbyggnadsvisionen diskuterades 

vid stiftelsestyrelsens sammanträde i oktober 2004 hur man bäst 

kunde ta tillvara möjligheterna att vara med och påverka högskolans 

läge och roll i den gemensamma utvecklingen. Utredningsarbetet 

påbörjades och Högskoleservice presenterade utredningen kring 

”levande campus” i visionsskriften ”Högskolan, staden, framtiden” 

i juni 200�. Arbetet har fortsatt under hösten 200� och våren 2006 

togs ett preliminärt lokalprogram fram för ett ”Inspirationscenter vid 

Munksjöns strand”, inom kv Lappen där Hälsohögskolan är beläget, 

på ca 10 000 kvm. Centret föreslås innehålla lokaler för bl.a. frisk-

vårds- och hälsocenter, gemensamt servicecenter inklusive reception 

och högskolegemensamma mötesplatser, bl.a. en stor aula. Centret 

föreslås att uppföras i etapper. 

En mycket viktig del i hela utredningsprocessen är hur ett samman-

hängande campusområde kan åstadkommas. För att undersöka detta, 

samt utreda hur byggnationen av inspirationscentret kan åstadkommas 

har Höfab/högskolan tillsammans med Jönköpings kommun genom-

fört s.k. parallella uppdrag och under våren har tre olika arkitektföretag 

studerat möjligheterna kring dessa frågor. Dessa bidrag skall ses som 

ett inspel i det fortsatta arbetet.

Förslagen kommer att utvärderas under hösten och under förutsätt-

ning att erforderliga beslut tas kommer ett detaljerat lokalprogram ar-

betas fram.Planarbetet avseende marken kommer att ske parallellt så att 

byggstart av första etappen kan ske 2008 och stå klart 2009-2010.

Ett levande campus
I samband med invigningen av munksjöbron den 17 juni presenterades tre arkitekt-

förslag på hur ett framtida Inspirationscenter vid munksjöns strand kan se ut. 

Förslagen presenteras tillsammans med korta beskrivningar på följande tre sidor.

ERSéuS ARKITEKTER

Erséus föreslår att munksjöleden görs om till en boulevard med ett snävare gaturum vid övergången mellan campus olika delar. Detta 
förslag bygger inte på att man tar sig över en bro eller ett torg. 

munksjöleden vrids och flyttas något för att skapa mer byggbar mark, och nuvarande gångtunnel under leden behålls. En ny byggnad 
framför Hälsohögskolan föreslås som entrébyggnad till Hälsohögskolan och kommunikation till övriga delar österut. Den nya byggnaden 
vidgar sig mot sjön och utsikten mot vattnet i Kungsgatans förlängning är kvar.

Förslaget innehåller bl.a. friskvårds- och hälsocentrum,  idrottshall mot rondellen, förlängning av Kyrkogatan där en receptionsbyggnad 
placeras, utrymmen för kommersiell verksamhet och ett auditorium mot vattnet. 
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WHITE ARKITEKTER

White presenterar en idé om ett öppet 
och inbjudande hus för service, möten, 
forskning och friskvård i en inspirerande 
miljö. 

Förslaget innebär en brygga mellan norra 
och södra högskoleområdet för ett gemen-
samt campus, en entré och reception som 
en tydlig mötespunkt på det nya Brotorget, 
ett gemensamt servicecenter och frisk-
vårds- och hälsocenter, allmänna ytor för 
gemensamma funktioner i entréplan och 
nedåt i byggnaden medan arbetsplatser och 
lugnare ytor förläggs på de övre planen.

Kontakten med munksjön är från sjösidan 
omedelbar och det finns många ställen att 
komma ut och nå vattnet.

När det gäller placeringen av byggnaden 
har White arkitekter två förslag, ett där 
man behåller munksjöleden i nuvarande 
läge och ett där munksjöleden flyttas något 
mot norr.
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ARKITEKTHuSET I JöNKöPING

Förslaget förutsätter att munksjöleden 
ligger kvar i befintligt läge.

Arkitekthuset föreslår ett öppet och 
koncentrerat inspirationscenter med 
stark egen identitet och att utrymmet 
över munksjöleden nyttjas som knutpunkt 
för den samlade högskolan. över munk-
sjöleden föreslår Arkitekthuset en bro 
med ett brohus norr om Hälsohögskolans 
byggnad. 

Brohuset innehåller entrétorg med re-
ception och högskolans gemensamma ser-
vicecenter. Entrétorget och receptionen 
placeras på brobanan och servicecentret 
placeras ovanför samt på anslutande ytor 
på ömse sidor om bron. Byggnaden för 
Friskvårds- och Hälsocenter ansluts till 
Brohusets södra del. 

I etapp II byggs föreläsnings- och forskar-
lokaler m.m. omedelbart söder friskvårds- 
och hälsocentret som blir väl integrerat 
med friskvårds- och hälsocentret. 
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Allt fler kurser vid Högskolan i 
Jönköping ges på distans. Men det 
som gör att flexibelt lärande allt 
mer hamnar i fokus är det faktum 
att den traditionella campus- 
utbildningen allt oftare använder 
sig av webbaserade lärplattformar 
som Pingpong. 

Projektet ”Resurscentrum för 
flexibelt lärande”, RFL
Våren 200� startade ett projekt med 
syfte att utveckla ett gemensamt “Re-

surscentrum för 
flexibelt lärande” 
vid Högskolan i 
Jönköping. Pro-
jektet är initie-
rat av Rådet för 
flexibelt lärande 
och alla fackhög-
skolorna deltar 
aktivt i projek-
tet. Målet är att 
stötta lärare som 
utvecklar dis-
tanskurser eller 
vill integrera vir-
tuella lärmiljöer i 
den traditionella 
campusutbild-
ningen. Detta 

genom att synliggöra och tillgängliggöra 
de resurser som finns. Finns det t. ex. 
specifika resurser på en fackhögskola bör 
de kunna användas som en gemensam 
resurs. 

Ett första steg för projektet har varit 
att utveckla en “verktygslåda” på web-
ben. Den finns nu tillgänglig på adressen 
http://www.hj.se/rfl 

Tanken är att verktygslådan ska vara 
en levande webbplats där man kan hitta 
information om pedagogiska spörsmål, 
teknikstöd, digitala lärresurser (lärobjekt), 

lärcentra, aktuella konferenser och semi-
narier inom området o.s.v. Verktygslådan 
ska också vara en kanal för att sprida 
goda exempel och erfarenheter från våra 
fackhögskolor och från ”världen runt 
omkring”. Den är praktiskt inriktad och 
synliggör vem man kan vända sig till om 
man behöver hjälp.

Från projekt till permanent 
verksamhet?
Trenden att samordna resurser för flexibelt 
lärande vid andra lärosäten i Sverige är 
tydlig. Högskolan i Jönköping har också 
mycket att vinna på detta. För närvarande 
pågår diskussioner om hur ett Resurs-
centrum för flexibelt lärande (RFL) vid 
Högskolan i Jönköping kan förverkligas. 
Att optimera resurser och utveckla spets-
kompetens vid HJ för att få god kvalitet på 
utbildningen känns mycket angeläget.

Har du frågor om verktygslådan? Vill 
du bidra med innehåll eller påverka detta? 
Har du synpunkter om vad ett framtida 
RFL bör arbeta med? Ska du utveckla 
en distanskurs eller en flexibel campus-
kurs och vill bolla idéer med någon? 
Hör gärna av dig till undertecknad eller 
någon av de kontaktpersoner du hittar i 
verktygslådan!

m A D E l E N E  Z E T T E R l I N D

P R O J E K T l E D A R E  R F l

Alla ”flexibelt lärande resurser” 
vid HJ finns i en webbaserad verktygslåda

På bilden syns från vänster: Lars-Olof Pettersson, Yvonne Lindbom, Sivert Kaverén, Christina Keller, Anette 
Karlsson, Elisabeth Olsson, Birgitta Andersson och Madelene Zetterlind. 

CeFEO, Center for Family Enterprise and Ownership, 
vid Internationella Handelshögskolan, startar ett 
partnersamarbete med Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers, ett av landets största revisionsbolag. 

CeFEO bedriver forskning kring familjeföretagande. Centrat 
startade 200� och är det första i sitt slag i norra Europa. Nu 
går revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som är 
marknadsledande inom rådgivning och revision till familjeföre-
tag, in som partner till CeFEO. Förutom ekonomiskt stöd till 

forskning kan revisionsbolaget även bidra med sin speciella 
kompetens inom området.

– Genom samarbetet med Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
får vi en partner som har fokus på ägarledda företag. Tillsam-
mans kommer vi bland annat att arrangera seminarier, som ökar 
vår möjlighet att föra ut ny kunskap direkt till de familjeägda 
företagen. Vi hoppas också att dialogen och deras breda er-
farenhet av familjeföretagens situation kommer att leda till 
uppslag till nya forskningsprojekt, säger professor Leif Melin, 
verksamhetsansvarig vid CeFEO.

CeFEO i samarbete med ledande revisionsbolag

FOTO: ANDERS ARVIDSSON
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40 Students Placed So Far
JIBS and ING in cooperation with 
Jönköping’s EU-Info Centre have re-
ceived EU funding of 71,000 Euro for 
academic year 2006-07 to expand their 
international internship program.  This is 
the third consecutive year that JIBS, ING 
and the EU-Info Centre have received 
funding through the EU-Leonardo pro-
gram for this International internship 
program called EuropaStudent.

The concept of EuropaStudent is 
to capitalize on and link together two 
elements of Jönköping University that 
are particular successful, the first being 
internationalization, in particular the 
large number of international exchange 
students studying in Jönköping, and 
the second being Jönköping University’s 
close cooperation with companies in 
the Jönköping region. This corresponds 
very well with the educational focus on 
entrepreneurship at both JIBS and ING. 
In short, the idea is to link our talented 
international exchange students with the 
myriad of companies in the Jönköping 
area looking to further internationalize 
their markets. 

The first year we received funding (ap-
proximately �00,000 SEK) for EuropaS-
tudent was 2004-0�. The focus for this 
particular year was to place international 
exchange students studying at JIBS or 
ING into internships in companies in 
Jönköping County. During this first 
year, we placed 1� international students 

in Jönköping County companies. The 
internships are full-time positions for a 
minimum of three months and a maxi-
mum of six months. In general, students 
study full-time at JIBS or ING for one 
semester and then undertake the intern-
ship in the following semester.

The response after this first year from 
all stakeholders – the international stu-
dents themselves, the Jönköping compa-
nies, and the partner universities whose 
students were involved – was completely 
positive.  The companies gained valuable 
international competence which helped 
many of them expand their markets 
internationally especially in countries 
where the students came from. The 
students, in turn, gained valuable work 
experience and an insight into how Swed-
ish companies function. In a few cases, 
the companies subsequently hired the 
international students permanently.

Placing Swedish Students in 
European Companies  
In academic year, 200�-06, we applied 
for and were granted approximately 
6�0,000 SEK to continue with Phase 
1 and also to begin with Phase 2 of 
EuropaStudent, the placing of Swedish 
students in internships in companies 
outside of Sweden. Both JIBS and ING 
have successful study abroad programs 
in which our students gain international 
experience by studying abroad at our 
partner universities, but the possibility 

of working abroad in an international 
internship adds a totally new and in-
valuable international experience for 
our students.

During this present year, we placed 1� 
Swedish students in European companies 
as well as placing a further 10 interna-
tional students in Jönköping County 
companies. In total, over the past two 
years, 40 students have done an interna-
tional internship. The new funding of 
71,000 Euro we have now received for 
academic year 2006-07 will allow us to 
continue to place Swedish students in 
European companies and international 
exchange students in Jönköping com-
panies.

Much of the credit for the success 
of EuropaStudent goes to the EU-Info 
Centre which has the main responsibil-
ity of finding the companies, both in 
Sweden and abroad, as well as matching 
the company to the student.
Ulf Melin, Director of Sweden’s Inter-
national ProgramKontoret and who 
oversees Leonardo programs in Sweden, 
called this one of Sweden’s most suc-
cessful Leonardo programs since it was 
an excellent example of linking inter-
nationalization, Swedish Universities, 
and Sweden’s industry together – a true 
win-win program for all.

S u S A N N E  W E S S é N  &  P E T E R  H I lT O N

I N T E R N AT I O N A l  D I R E C T O R S

I N G  A N D  J I B S

71,000 Euro to JIBS and ING for International Internships

Ny lEDNING FöR JöNKöPINGS STuDENTER
Till sommaren får Jönköping Studentkår ny ordfö-
rande, ny vice ordförande med anvar för utbildnings-
frågor och ny informationsansvarig.

Till ny ordförande har Emil Jungåker valts. Emil har studerat 
två år på MKV-programmet, är 22 år och kommer från Jön-
köping.

Ny vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor är 
Andreas Wass, 23 år. Andreas läser till gymnasielärare med 
inriktning på svenska och historia och kommer från ett litet 
samhälle utanför Ulricehamn.

Henrik Svensson Karlsson, 23 år, är ny informationsansvarig. 
Henrik läser sista terminen inom medie och kommunikation 
och kommer från Karlskrona.
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År 1996 fick två studenter och före-
tagare vid IHH, Mathias Bransmo 
och Mattias Starck idén att stödja 
andra studenter med affärsidéer. De 
fick stöd från många håll, och redan 
första hela året, 1997, startades 20 
studentföretag. 2001 ”outsourcades” 
stödet till den då nystartade Science 
Park Jönköping, närmare bestämt de-
len Business Lab. Sedan dess har det 
rullat på med 50-60 företag startade 
varje år med stöd av Business Lab. 

Av de �4 företag som grundades 2004 star-
tades 7� procent av studenter vid Högsko-
lan i Jönköping (HJ) under eller precis efter 
avslutade studier. Resterande 14 företag 
startades av tidigare studentföretagare som 
därmed blev serieentreprenörer (om de inte 
redan tidigare var det), tidigare studenter 
vid HJ som återvände och startade företag 
efter att ha arbetat på annat håll, studenter 
från andra lärosäten – till exempel två från 
Linköping som gjorde exjobb hos ett park-
företag och startade eget – samt andra, 
inklusive anställda vid HJ. 

Om man vill ha ett nyckeltal à la Hög-
skoleverket kan de studenter som startar 
företag under studietiden ställas i relation 
till antal förstagångsexamina, och då blir 
nyckeltalet för HJ 2004 att 4,8 procent av 
studenterna vid HJ startar företag under el-
ler i omedelbar anslutning till studietiden¹. 
Ett annat nyckeltal är att de 40 studentfö-
retagen som startades 2004 var 4 procent 
av nyföretagandet i länet. Medräknas de 
som startas av återvändande studenter 
och av serieentreprenörer har sedan 2000 
studentföretagandet varit �-6 procent av 
nyföretagandet i länet. 

Studentbussen
Sedan ett tag frågar vi i Studentbussen om 
studenterna jobbar vid sidan av studierna 
som anställda, driver eget företag startat 
under studietiden, eller eget företag grundat 
innan studietiden. I den senaste Student-

bussen, hösten 200�, drev 3,3 procent av 
programstudenterna företag startat under 
studietiden och ytterligare 1,4 procent 
företag startat tidigare. De som driver 
företag startat under studietiden finns till 
största delen vid IHH och ING, vid båda 
fackhögskolorna var andelen � procent.

För att få lite djupare beskrivning gjordes 
en specialkörning av Studentbussfrågan 
samtidigt uppdelad på fackhögskolor och 
årskurser, och resultatet visas i tabellen.

Fack- Årskurs
högskola 1 2 3 4

HHJ 0 2 0 - 
HLK - 4 2 0 
IHH 2 3 � 9 
ING 2 2 7 0 
Andel (procent) av programstudenter vid HJ 
hösten 2005 som hittills startat företag under 
studietiden², uppdelat på fackhögskolor och 
årskurser

Företag och studier
Med tabellen som underlag kan man 
uppskatta att 7-9 procent av programstu-
denterna vid IHH och ING drivit företag 
startat under studietiden när de tar examen. 
Härtill kommer de som startar företag 
precis när de slutar sina studier. Man kan 
våga gissningen att bortåt 10 procent av 
programstudenterna vid IHH och ING 
startar företag under eller i omedelbar an-
slutning till studietiden. Vid HLK kanske 
andelen är några procent och vid HHJ 
mycket låg. 

Om man vill beräkna hur många som 
drivit företag under studietiden, oavsett när 
företaget startades, skall till ovanstående 
uppskattningar läggas de 1,9 procent vid 
IHH och 2,6 vid ING som höstterminen 
200� drev ett företag de startat innan 
studietiden vid HJ. Det är en rimlig upp-
skattning att drygt 10 procent av de som 
tar examen vid IHH och ING drivit företag 
parallellt med studierna.

Jönköping ett undantag
Sverige har lågt nyföretagande överhuvud-

taget – runt plats 30 av 34 i Global Entre-

preneurship Monitor sedan man kom med i 

dessa mätningar (se www.gemconsortium.

org) och akademiskt utbildade i teknik, 

medicin och naturvetenskap har mycket låg 

benägenhet och ser faktiskt sig mera troligt 

som arbetslösa än som företagare i en framtid 

³. Studenterna i Jönköping tycks vara ett 

undantag. 

Om det svenska högskolesystemet skall 

kunna bidra till samhällsutvecklingen också 

genom att studenterna startar företag – under 

studietiden eller senare i yrkeslivet – är brett 

stöd till studentföretagande under studieti-

den vid alla lärosäten ett bra sätt. Även om 

företaget inte drivs vidare ger det erfarenhet 

och lägre tröskel senare. Och i anslutning 

till debatten kring kommersialisering av 

forskningsresultat kan man notera att dagens 

studenter i grundutbildning är morgondagens 

doktorander och seniora forskare. På sikt 

är brett stöd till studentföretagande under 

studietiden kanske det mest effektiva sättet 

att få fart på kommersialisering av forsk-

ningsresultat. 

För att få bättre faktaunderlag om ut-

vecklingen i landet är det att hoppas att 

Högskoleverket i den nationella studentun-

dersökning som enligt uppgift planeras som 

upprepning av Studentspegeln från 2002 

också mäter fakta av detta slag så att vi kan 

få en jämförelse mellan lärosäten.

C l A S  WA H l B I N ,  2 2  m A J  2 0 0 6

¹ 40 företag som grundas av i medeltal 1.3 stu-

denter och 1 086 förstagångsexamina vid HJ 2004; 

1.3x40/1086=4,8 procent. Antal förstagångsexa-

mina använder Högskoleverket som nämnare i till 

exempel sitt nyckeltal för studentutbyte

² Endast celler med fler än 10 svar har med-

tagits. Att uppgift saknas för HLK i årskurs ett 

beror på en felleverans av e-postadresser i just 

denna studentbuss, se den fullständiga rapporten 

på HJ:s hemsida

³Se till exempel Johan Wiklund, ”Nästan alla 

högutbildade ratar jobb som företagare”, DN 

Debatt 2 juni 200�

Studentföretagande vid Högskolan i Jönköping
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Högskolans rektor Thomas An-
dersson är medförfattare till en ny-
ligen publicerad bok, ”Det svenska 
miraklet i repris? Om den tredje 
industriella revolutionen, globali-
seringen och tillväxten”.

1870-1970 uppvisade Sver-
ige imponerande tillväxt. 
Satsningar på utbildning 
och infrastruktur främjade 
entreprenörskap och in-
novationer. Vilken roll 
kan Sverige förväntas få 
i den pågående globala 
omstruktureringen? 
Enligt författarna  finns risk att vi för 
en ekonomisk politik som kan försvåra 
förnyelse och dynamik och leder till sva-
gare tillväxt.

Även bokens två andra författare har 
anknytning till högskolan. Pontus Brau-
nerhjelm, professur i internationell af-
färsverksamhet vid KTH, disputerade vid 
Högskolan i Jönköping 1999. 

Ulf Jakobsson är adjungerad professor 
i nationalekonomi vid Internationella 
Handelshögskolan.

Boken är utgiven på SNS förlag.

I Högskoleverkets utvärdering av svenska 
lärosätens internationalisering (En gräns-
lös högskola? - om internationalisering 
av grund- och forskarutbildning, Hög-
skoleverket 200�:1 R)  diskuteras hur 
internationella gäststudenter integreras i 
utbildningen i Sverige. I perspektivet ”in-
ternationalisering på hemmaplan”, d.v.s i 
de svenska hemmastudenternas perspektiv 
är det intressant i vilken utsträckning de 
arbetar närmare tillsammans med inter-
nationella gäststudenter än att bara mötas 
i klassrummet och i sociala sammanhang, 
till exempel att svenska och internationella 
gäststudenter arbetar i samma projektar-
betsgrupp. I utvärderingen fanns inga data, 
men en enkel beräkning visade att det 
fick nog vara relativt många inresande 
gäststudenter för att väsentliga andelar av 
hemmastudenterna skulle få den chansen 
(Bilaga 4, avsnitt D) .

Fråga i Studentbussen
För att få lite fakta ställdes hösten 200� en 
fråga i Studentbussen till våra programstu-
denter, ”Har du någon gång hittills under 
dina studier gjort ett gupparbete med en 
utländsk gäststudent i gruppen”. Andelen 
som svarade ja var 2� procent, med 11-12 
procent vid HHJ och HLK, 38 procent vid 
IHH och 16 procent vid ING. För att våga 
sig på en gissning om hur många som gjort 
det när de tar examen har materialet körts 
uppdelat på årskurser.

Fack- Årskurs
högskola 1 2 3 4

HHJ 6 11 13 - 
HLK - 11 11 16 
IHH 46 �1 41 �2 
ING 17 13 16 27
Andel procent av programstudenter vid HJ 
hösten 2005 som någon gång hittills under sina 
studier gjort ett grupparbete med en utländsk 
gäststudent i gruppen ¹, uppdelat på fackhög-
skolor och årskurser

Liten skillnad mellan årskullar
Med tabellen som underlag kan man upp-
skatta att i runda tal 1� procent av pro-
gramstudenterna vid HHJ och HLK vid 
examen arbetat tillsammans i en arbets-
grupp med en internationell gäststudent, 
runt �0 procent av dem vid IHH och runt 
2� procent av dem vid ING. Skillnaderna 
mellan årskurserna är mycket mindre än 
vad jag trodde de skulle vara, och det 
beror troligen på att gäststudenter väljer 
mer spritt bland kurser i olika årskurser 
än vad jag trodde på förhand. Jag gissar 
vidare att ”Entrepreneurship and business 
planning” som oftast går i första årskursen 
på programmen vid IHH och ING är 
populär hos gäststudenterna.

Antalet inresande gäststudenter var 
2004 drygt 600. Tätheten i förhållande 
till alla programstudenter vid HJ (�800 
hösten 200�) är att ungefär knappt var 
tionde student är en internationell gäst-
student. Tätheten varierar starkt mellan 
fackhögskolorna. 

Sammansättning av grupper
Hur många svenska studenter som arbetar 
tillsammans med utländska gäststudenter 
beror på tätheten av gäststudenter, vilka 
gruppstorlekar man arbetar i samt mycket 
på hur man styr sammansättningen av 
grupper. Ett exempel: Antag att man 
har en kurs med 30 deltagare, varav � 
gäststudenter och att ett grupparbete görs 
i en grupp om � studenter. Om gäststu-
denterna bildar en egen grupp får ingen 
svensk student arbeta tillsammans med 
dem, om de sprids på fem grupper får 20 
svenska studenter arbeta tillsammans  med 
en gäststudent, det vill säga 80 procent av 
de svenska  studenterna. Om man i stället 
arbetar i grupper om två studenter och sät-
ter samman fem grupper med en gäststu-
dent i varje kan bara fem svenska studenter 
få chansen, det vill säga 20 procent av de 
svenska studenterna i kursen.
Det är att hoppas att Högskoleverket i 

den nationella studentundersökning som 
enligt uppgift planeras som upprepning 
av Studentspegeln från 2002 också mäter 
fakta av detta slag så att vi får en jämförelse 
med andra lärosäten.

C l A S  WA H l B I N ,  2 8  A P R I l  2 0 0 6

 

¹Endast celler med fler än 10 svar har medtagits. 

Att uppgift saknas för HLK i årskurs ett beror 

på en felleverans av e-postadresser i just denna 

Studentbuss, se den fullständiga rapporten på 

högskolans hemsida www.hj.se.  

Internationalisering på hemmaplan - 
grupparbete med internationella studenter

Det svenska miraklet 
i repris?



I samband med terminsavslut-
ningen vid de fyra fackhögsko-
lorna vid Högskolan i Jönköping 
delas många stipendier ut. Här 
följer ett axplock av dessa.

SPARBANKSSTIFTElSEN AlFAS 
INTERNATIONEllA STIPENDIEFOND 
FöR HöGSKOlAN I JöNKöPING
Sofia Aurén, HLK, praktik vid förskola 
i Kenya
David Barmé, IHH, studier vid Aarhus 
School of Business i Danmark
Lisa Bäckvall, IHH, studier vid Indian 
Institute of Management, Bangalore, 
Indien
Marcus Einarsson, HLK, lärarpraktik 
vid State College, Pennsylvania, USA 
Anna Fröderberg, HLK, praktik  för-
skola i Kenya
Anna Gerson, IHH, forskningsvistelse 
Institute of Austrian and International 
Tax Law i Wien Österrike 
Emma Henningsson, IHH, studier vid  
Rennes School of Business i Frankrike

Caroline Huss Lögdkvist , IHH, 
studier vid City University of Hong 
Kong i Kina
JIBS NMUM Group, IHH, deltagande 
i National Model United Nations i New 
York, USA
Anna Nordlander och Karin Lindberg, 
ING, genomförande av examensarbete 
för B. Grimm i Pataya, Thailand
Daniela Mihailescu, IHH, genom-
förande av doktorsavhandling i Brisbane, 
Australien
Sinavere Raka, HLK, praktik vid State 
College, Pennsylvania, USA 

HANDElSKAmmAREN I 
JöNKöPINGS läNS STIPENDIum
Elin Nilsson, IHH, studier i Auckland, 
Nya Zeeland och Halifax, Kanada
Jenny Franzén, IHH, studier vid Mis-
souri Southern State University, USA, 
och Queensland University of Techno-
logy, Brisbane, Australien
Terés Pettersson, IHH, studier vid Mac-
quarie University, Sydney, Australien

Malin Rindeskär, HLK, studier i Port 
Elizabeth, Sydafrika
Johanna Falk, IHH, studier i Port Eliza-
beth, Sydafrika och i Köpenhamn

GuNNAR RANDHOlmS STIPENDIum
Sofia Eklund, ING, studier vid Curtin 
University of Technology, Perth, Aus-
tralien
Linnea Hedlund och Markus Laine, 
ING, studier vid Ajou University, Syd-
korea
Andreas Ljungeskog, ING, studier 
vid Edith Cowan University, Perth, 
Australien

JAN WAllANDERS OCH TOm 
HEDElIuS STIFTElSE SAmT 
TORE BROWAlDHS STIFTElSE 
INOm HANDElSBANKENS 
FORSKNINGSSTIFTElSE
Tomas Karlsson och Mattias Nord-
qvist, IHH, har tilldelats stipendium 
som möjliggör fortsatt heltidsforskning 
under tre år.

H Ö G S K R I F T E N  NR 3 2006

14

Nyanställda
Thomas Albertsen, ING, forskningsas-
sistent från 1 april
Monica Bartels, HS, sekreterare vid 
Rektors kansli från 21 augusti
Jeanette Green, HS, studievägledare vid 
Studerandeenheten från 14 augusti
Mats Granlund, HHJ, professor i psy-
kologi från 14 augusti
Johan Kohlin, HLK, IKT-pedagogik 
från 10 april
Ann Olofsson, HLK, utbildningsadmi-
nistratör från 1 april
Wolfram Webwer, ING, forskningsas-
sisten från 1 maj

Tidsbegränsade förordnanden
Tomas Bengtsson, IHH, recruitment 
coordinator t.o.m. 19 december

Madelene Björklund, HHJ, vik. 
universitetsadjunkt i arbetsterapi t.o.m. 
22 juni 2007
Emma Byqvist, HHJ, är anställd på 
Luppen t.o.m. 31 augusti
Eva-Lotta Eriksson, HLK, TV-peda-
gog, vik. för Josefina Sahlin t.o.m. 30 
juni 2007
Aymé Pino, HLK, universitetsadjunkt i 
spanska t.o.m. 30 juni 2007
Anna Sellin, IHH, administratör t.o.m. 
30 november
Hans Stenberg, IHH, adj. professor 
inom europeisk marknads- och integra-
tionsrätt t.o.m. 1 juli 2008
Karin Wennström, HLK, universitets-
lektor i medie- och kommunikations-
vetenskap t.o.m. 31 december 2006

Förlängda förordnanden
Malin Burström, HLK,  informatör/
marknadsförare t.o.m. 31 december 
2006
Marie Fullsta, HLK, vikariat som in-
ternationell studentkoordinator t.o.m. 
30 november

Slutar/Slutade
Jan A Andersson, HLK, slutar 30 juni
Thomas Arnell, ING, slutade 31 maj
Anders Eriksson, IHH, slutar 30 juni
Jon Gustafsson, IHH, slutade 31 maj
Torbjörn Ingvarsson, IHH, slutar 30 
juni
Salaj Kabiraj, IHH, slutade 31 maj
Thomas Lingefjärd, HLK,slutar 6 juli
Angelica Löfstedt, HLK, slutar 30 juni

STIPENDIER TIll HöGSKOlANS STuDENTER

NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER
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En italiensk spikning

Carlo Salvato är den första inter-
nationella externa doktoranden 
att avlägga doktorsexamen vid 
Internationella Handelshögsko-
lan. Efter att ha rest mellan Mi-
lano och Jönköping under flera år 
har han nu spikat sin avhandling 
för allmän åskådning på IHH:s 
vägg.

Carlo Salvato är doktorand inom EMM, 
The Department of Entrepreneurship, 
Marketing and Management vid In-
ternationella Handelshögskolan. Hans 
nyligen spikade avhandling har titeln 
“Micro-Foundations of Organizational 
Adaptation: A Field Study in the Evolu-
tion of Product Development Capabili-
ties in a Design Firm”.

Jönköping tur och retur
Carlo arbetar på Università Bocconi i 

Milano, Italien, och kom i kontakt med 
Leif Melin på Internationella Handels-
högskolan genom en professor på det 
italienska universitetet som rekommen-
derade honom att besöka Jönköping.

– Professorn sa att om jag ville ha en 
doktorsexamen från ett annat land så 
skulle jag välja Jönköping i Sverige. Han 
sa att jag inte skulle bli besviken och det 
hade han rätt i, säger Carlo Salvato.

199� kom Carlo Salvato till Interna-
tionella Handelshögskolan första gången 
och under åren har han rest fram och 
tillbaka mellan Italien och Sverige en hel 
del. I början läste han kurser på Interna-
tionella Handelshögskolan och stannade 
månader i sträck, medan andra besök har 
varit bara för ett par dagar.

Tiden vid Internationella Handelshög-
skolan beskriver han som att han blivit 
en del i en familj. Han har varit del i ett 
arbete och en gemenskap han kommer 

att sakna.
– Här är man mer som vänner än 

bara kollegor. Jag kommer garanterat 
tillbaka, förhoppningsvis för fortsatt 
samarbete i någon form eller också bara 
för att hälsa på.

Spikningen speciell ceremoni 
– Jag har berättat om spikningen för 
mina kollegor i Italien och de är nästan 
lite avundsjuka för all uppmärksamhet 
en doktorand får här. I Italien är det 
inte alls lika formellt. Här känns det 
verkligen att en doktorsavhandling är 
ett stort steg i livet.

Carlo Salvato försvarar sin avhandling 
vid disputationen som äger rum på 
Internationella Handelshögskolan 29 
juni kl. 13.00.

T E x T :  S O F I E  N O R R l u N D 
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Redaktionen förbehåller sig rätten att 
stryka ned inkomna bidrag. Högskriften 
produceras vid Informations- och mark-
nadsföringsenheten vid Högskoleservice.

Högskolan i Jönköping (HJ) bedriver 
forskning, forskarutbildning, utbildning och 
uppdragsverksamhet vid fyra fackhögskolor; 
Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och 
kommunikation, Ingenjörshögskolan och In-
ternationella Handelshögskolan. Högskole-
service driver gemensam verksamhet samt 
tillhandahåller infrastruktur, gemensamma 
system och gemensam information/mark-
nadsföring.
   HJ hade 6 797 helårsstudenter,  641 
anställda och omsatte 553 mnkr 2005.

Högskolan i Jönköping arbetar med fyra bä-
rande idéer för utveckling. För tre av dessa 
är målet att minst bli nationellt ledande och 
internationellt erkänd:
• Fokusering av verksamheten på utvalda 

områden.
• Samverkan med det omgivande 
  samhället i all verksamhet.
• Internationellt utbyte.

Den fjärde idén är organisatorisk:
• Fackhögskolor med tydliga egna identi-

teter som i samverkan och med stöd av 
Högskoleservice bygger upp den 

   akademiska miljön.

Jaha!
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Det var det, det. Sommaren är här och 
semestern närmar sig med stormsteg. När 
detta skrivs en torsdagsförmiddag har jag 
bara en arbetsdag kvar och skrivbordet ser 
ut som ett bombnedslag!

Det ska bli skönt att få vara ledig ett 
antal veckor framöver. Inte ha några tider 
att passa eller ett antal ”måsten” att göra. 
Fika eller äta när man blir sugen och inte för 
att klockan säger att nu är det dags att fika 
eller äta lunch. Helt enkelt: få bestämma 
själv över min dag, det är nog det bästa 
med att vara lediga – jag bestämmer om 
jag vill göra något, det finns inga ”måsten”. 
För våra vardagar är fyllda av en massa 
”måsten”, men är det egentligen så om vi 
tänker efter. 

Måste jag träna just idag, kan jag inte 
lika gärna träna i morgon? I stället kan jag 
ringa min kompis, hon har sett lite trött 
ut den senaste veckan Måste jag rusa iväg 
till A6 just idag och kolla om de fått in 
den nya CD-skivan med favoritartisten? 
Blir inte mamma gladare av att få besök 
idag och kan jag inte lika gärna köpa ski-
van i morgon eller i övermorgon? När jag 
skärskådar mina egna ”måsten” så kan jag 
göra många av dem dagen efter eller ännu 
senare. Därför är det så skönt med semester, 
jag känner inte trycket att jag måste göra 
det eller det.

En vanlig fråga när man ska ha semester 
är ”vad ska du göra då”. Mitt svar blir näs-
tan alltid ”jag har inget planerat”. Ofta blir 
reaktionen ett förvånat ansiktsuttryck och 
så kommer frågan ”men, har du inget inpla-
nerat”. Nej, jag har lärt mig att inte planera 
för mycket, jag vet att det ibland inte alls 
blir som jag tänkt mig. Är det inte tanken 
med semester, att bryta vardagsmönstret 
som ofta består av inplanerade möten och 
aktiviteter av olika slag och inte planera för 
varje dag. Jag tycker det är skönare att ta 
dagen som den kommer. Är det solsken en 

dag vill jag njuta av det, är det en mulen 
dag kan man göra en utflykt – det finns 
alltid något spännande att upptäcka även i 
välkända trakter. 

Efter ett antal lediga veckor brukar i 
varje fall jag längta efter att få börja titta 
på klockan igen, att få några tider att passa. 
Det tar jag som ett tecken på att jag kopplat 
av, gått ner i varv och laddat batterierna. 
Det kommer att behövas för jag vet redan 
nu att det blir mycket att göra i höst. En 
del roliga och intressanta saker händer på 
högskolan, t.ex. professorsinstallationen 
den 23 september. På förmiddagen samma 
dag håller våra nya professorer populärve-
tenskapliga föreläsningar på 30 minuter 
och det brukar alltid vara mycket lärorikt 
och spännande att lyssna på dem. Det är 
en av de gånger jag önskar att jag kunde 
klona mig och lyssna på flera föreläsningar 
samtidigt. Och på eftermiddagen hålls den 
högtidliga ceremonin i Hammarskjöldsalen 
i Konserthuset på Elmia. 

Men innan dess är det som sagt dags för 
semester och avkoppling. Soliga dagar kom-
mer jag att finnas i solstolen, regniga dagar 
försöker jag med största säkerhet att lägga 
mitt sommarpussel och dagarna däremellan 
hittar jag säkert på något annat – kanske 
att göra ingenting utan bara vara.

Gör det samma! Ta vara på ledigheten 
som väntar, var rädda om varandra och 
kom ihåg att du betyder väldigt mycket 
för någon.

Sommarkram
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