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Till Högskolan i Jönköping är du 
alltid välkommen tillbaka, var du än 
befinner dig i livet eller i karriären. 
Högskolan i Jönköping har ända 
sedan starten haft en fördjupad 
samverkansmodell där samarbetet 
med det omgivande samhället och 
näringslivet driver vår utveckling. 
Som alumn är du russinet i vår sam-
verkanskaka. Du är en del av om-
världen och arbetslivet, samtidigt 
som du har en unik erfarenhet av 
vår verksamhet. 

Det här numret av Högskriften går 
ut till dig och till 25 000 andra alum-
ner. Vår ambition är att ge en snabb 
statusuppdatering. Hur gick det för 
studiekompisarna och vad händer just 
nu på Högskolan i Jönköping? Faktum 
är att det gångna året har varit extremt 
händelserikt i högskolevärlden och ut-
vecklingen har även påverkat oss i Jön-
köping. Vi kommer att få konkurrera 
stenhårt om studenterna samtidigt som 
vi har mindre medel att röra oss med. 
Det här kommer självklart att få både 

strategiska och praktiska konsekven-
ser, men vi har gott hopp inför fram-
tiden! Vår vision är att vi år 2025 ska 
vara ett internationellt universitet som 
lockar studenter från hela världen. I det 
arbetet är du som alumn ovärderlig. 
Dina rekommendationer, ditt nätverk 
och dina erfarenheter kan hjälpa oss 
att skriva vidare på den framgångssaga 
som stiftelsehögskolan i Jönköping ju 
faktiskt är. 

Jag vet också av egen erfarenhet att 
alumnnätverket är en ovärderlig till-
gång för alumnen själv. Socialt och 
yrkesmässigt. Tiden vid högskolan ska-
par band för livet. I kunskapsbranschen 
kan du även njuta av det faktum att du 
aldrig blir för gammal. Våra fackhög-
skolor har alla typer av kurser för dig 
som vill utveckla din kompetens eller 
ditt ledarskap – eller byta spår. Mot 
bakgrund av statsministerns utspel om 
karriärbyte mitt i livet och pension 
först vid 75, känns relationen mellan 
högskolan och dess alumner mer aktu-
ell än någonsin. Välkommen att möta 
en ny vår med Högskolan i Jönköping! 
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arbetet med att bygga högskolans friskvårdsan-

läggning är nu igång. Första steget är en flyttning 

av Munksjögatan samt att bygga en gångbro över 

den, andra steget att bygga högskolans friskvårds-

anläggning. den kommer bland annat innehålla ett 

gym och en hall med ca 250 läktarplatser. Hela 

projektet beräknas vara färdigt under 2013. den 

här visionsbilden är ett smakprov på hur det kan 

komma att se ut på campus när friskvårdsanlägg-

ningen är klar och man även byggt på området 

ner mot Munksjön. Observera att bilden bara 

visar en idé.
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N OT I S E R

Håll kontakt med högskolan 
i sociala medier:

hj.se/socialamedier

vision campusutveckling

HuR SER caMpuS uT juST Nu? 

bESÖK webcam/hJ.se 

OcH SE HÖGSKOlaN FRåN OvaN!

Maria Wetterstrand 
moderator på årets 
Klimatkonferens

Nu är det dags att anmäla sig till 
årets Klimatkonferens på högsko-
lan som äger rum 17 april. årets 
tema är effekter av klimatför-
ändringen och klimatanpassning 
i jönköpings län. Konferensen är 
ett samarbete mellan Högskolan 
i jönköping, landstinget i jönkö-
pings län, jönköping Energi, jönkö-
pings kommun, länsförsäkringar 
jönköping, länsstyrelsen i jönkö-
pings län, Regionförbundet jönkö-
pings län och Trafikverket. 

Läs mer och anmäl dig på 
hj.se/klimatkonferens

FOTO: FREdRIK HjERlING

jönköping är tredje bästa läget i landet, en-
ligt facktidningen Intelligent logistiks lista 
över bästa logistiklägen. jönköping/Nässjö/
vaggeryd har under flera år toppat listan 
som bygger på etableringar av logistikan-
läggningar.

jönköpingsregionen stärker sin position 
på årets lista genom bland annat nya logis-
tikytor, järnvägspendel från jönköping till 
Göteborg och logistik- och supplyforskning 
vid Internationella Handelshögskolan och 
Tekniska Högskolan.

jÖNKÖpING STäRKER 

SIN pOSITION SOM lOGISTIKläGE 

– OcH HÖGSKOlaN HjälpER TIll
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”Alumner viktigare 
än någonsin”
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Nya uTMaNINGaR FÖR HÖGSKOlaN I jÖNKÖpING
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Nu blåser förändringens vindar i hög-
skolevärlden. Ökad konkurrens och en 
skärpt utbildningspolitik påverkar även 
Högskolan i Jönköping. 

– Vi står inför stora utmaningar och 
minst lika stora möjligheter. I arbetet 
med att bygga framtidens internationella 
universitet är våra alumner viktigare än 
någonsin tidigare, säger rektor Anita 
Hansbo. 

Under det gångna året inträffade en rad olika 
händelser som mer eller mindre ryckte un-
dan mattan för de svenska högskolorna. 

– Vi kommer att ställas inför förändring-
ar av en typ som vi inte har mött tidigare. 
Framförallt inom den nationella utbild-
ningspolitiken men också vad gäller högre 
utbildning och forskning i ett internationellt 
perspektiv. Högskolan i Jönköping kommer 
att bli konkurrensutsatt som aldrig förr. 

Nationellt syftar Anita Hansbo på reger-
ingens nya, vassa utbildningspolitik som 
har aviserat högre kvalitetskrav på lärosä-
tena och en kraftig neddragning av antalet 
utbildningsplatser. Politiken andas ökad 
centralisering med mer resurser till de stora 
universiteten. De små- och mellanstora hög-
skolor som inte klarar av att hävda sig i kon-
kurrensen riskerar att slås ut. Men också ute 
i Europa håller den högre utbildningen på 
att förändras. Den ekonomiska krisen påver-
kar och i många länder väljer man nu att i 
högre utsträckning avgiftsfinansiera utbild-
ningarna.

INTERNATIONELLT UNIvERSITET

Högskolan i Jönköping kommer att möta 
utmaningen genom en ännu tydligare inter-
nationell profilering. Målet är att Jönköping 

år 2025 ska ha ett internationellt universitet 
som kombinerar akademisk höjd med excel-
lent professionsinriktning. 

– Vi ska inte konkurrera på den svenska 
marknaden, utan på den internationella, 
konstaterar Anita Hansbo.

Att detta inte är någon omöjlighet står 
klart efter det senaste årets mycket fram-
gångsrika rekrytering av internationella be-
talstudenter. Under 2011 infördes studieav-
gifter för internationella studenter (utanför 
EU/EES) i Sverige. Resultatet blev ett stort 
tapp av internationella studenter på svenska 
högskolor och universitet – med Jönköping 
som ett av de lysande undantagen. En fram-
gångsrik rekryteringskampanj resulterade i 
70 nya betalande studenter höstterminen 
2011. En trend som förstärks under 2012.

– Redan i januari kunde vi konstatera en 
50-procentig ökning av sökande betalstu-
denter inför hösten, avslöjar Anita Hansbo.

ALUMNEN STRATEGISKT vIKTIG

Under våren kommer strategin att konkre-
tiseras i form av en ny fyraårsplan. Nya mål 
ska sättas upp på vägen mot ett internatio-
nellt universitet – mål som ska vara tydliga 
och mätbara; söktryck, forskningsresultat, 
internationell närvaro och hur många som 
får jobb efter examen. Och det är här som 

högskolans alla alumner kommer in. Alumn-
verksamheten har under 2000-talet fått allt 
större prioritet vid de svenska lärosätena och 
Anita Hansbo ser alumnerna som en ovär-
derlig tillgång i arbetet med att bygga fram-
tidens högskola och arbetsliv. 

– Ute i Europa har alumnnätverken länge 
varit en viktig del av lärosätenas relations-
byggande och insamlingsverksamhet, en 
tendens som har förstärkts under de senaste 
åren. Det här arbetet kommer att intensifie-
ras även hos oss.  Men jag vill verkligen un-
derstryka att man inte behöver vara miljar-
där eller industrimagnat för att vara med och 
utveckla Högskolan i Jönköping, poängterar 
Anita Hansbo.

– Som alumn kan man rekommendera 
Högskolan i Jönköping till blivande studen-
ter, erbjuda praktik eller ett jobb. Det be-
tyder oerhört mycket både för den enskilda 
studenten och för skolans rykte. 

ETT GOTT ExEMPEL

Professionellt verksamma alumner som vill 
engagera sig djupare i fackhögskolornas ut-
veckling är också välkomna att bidra med 
synpunkter på utbildningarnas innehåll och 
utformning. På så sätt kan studenternas an-
ställningsbarhet efter examen öka ytterligare. 

Med en hög andel internationella alum-
ner har Högskolan i Jönköping möjligheten 
att skapa sig en bred bild av de krav som 
ställs både på den nationella och på den glo-
bala arbetsmarknaden, menar Anita Hansbo. 

– Men det absolut viktigaste du kan göra 
som alumn är att vara ett gott exempel. Att 
du är nöjd med ditt liv och det du gör efter 
din examen, och att du delar med dig av det 
till våra studenter. Lite pepp inför framtiden, 
helt enkelt! 

Högskolan i Jönköping behöver dig – men du har också mycket att tjäna på engagemanget i form av ett stort och användbart nätverk i yr-
keslivet. För dig som jobbar erbjuder vi också många möjligheter att utvecklas vidare. Det här är några exempel på vad våra fackhögskolor 
erbjuder just nu.

•	 hälsohögskolan: masterutbildning i ledarskap. Ett nytt masterprogram för kvalitetsförbättring och ledarskap inom vården. vidareutbildning 
för verksamhetsaktiva som utformats och drivs i samarbete med jönköpings läns landsting. 

•	 högskolan för lärande och kommunikation: 2KOmma5. En annorlunda uppdragsutbildning med nätbaserade distansmoduler för yrkesverk-
samma lärare. Ett tidseffektivt och ekonomiskt sätt att vidareutbilda sig.

•	 internationella handelshögskolan: Masterprogram på engelska som ger dig en internationellt gångbar och eftertraktad masterexamen. 
våra masterprogram bygger på världsledande forskning inom bland annat logistik, familjeföretag och entreprenörskap.

•	 tekniska högskolan: centrum för ledarskap. ledarskapsutbildning för yrkesverksamma med teknisk bakgrund.

aluMN – SpETSa dIN KOMpETENS!

Rektor anita Hansbo.
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vAD GÖR DU På DITT JOBB?

– Jag ansvarar för affärsområdet telekom i 
Asien, med fokus på största kunden. Te-
lekom är koncernens största segment och 
Asien är största region inom det segmen-
tet. Det innebär en hel del resor och jag är 
mycket i Asien. 

HUR HAMNADE DU DäR?

– Jag började på Nefab direkt efter mina 
studier, först som internationell trainee. 
Efter några år på företaget har jag hunnit 
med två utlandstjänster, först i England 
och sedan i Shanghai under tre år.

HUR SER EN vANLIG ARBETSvECKA UT?

– Jag delar min tid mellan Nefabs kon-
tor i Stockholm, Indien, Sydostasien och 
Kina. Cirka två veckor per månad är jag 
utomlands, oftast i Asien. En vanlig ar-
betsvecka är kombination av resande, 
kundmöten, leverantörsmöten samt in-
terna möten utomlands och på hemma-
plan.

äR DET SKILLNADER I ARBETSKULTU-

REN MELLAN SvERIGE OCH ASIEN?

– Helt klart. Arbetskulturen i Asien är 
mer relationsbaserad än i Europa. Flexi-
biliteten är högre och servicenivån har 
ibland inga gränser.

Nya upptäckter i anrik miljö

asien tur och retur 
– igen och igen

Ut i världen och forska! Det var vad 
Ana Vujic ville efter examen vid Häl-
sohögskolan. Efter lite funderande 
och en hel del sökande hamnade hon 
som doktorand vid anrika University 
of Cambridge i England.

– Jag blev kär i Cambridge och de ville 
ha mig också.  

Ana är doktorand och arbetar med hjärt-
forskning. Hon är intresserad av ett om-
råde som enligt henne själv är väldigt 
trendigt just nu, nämligen epigenetik. 

– Tidigare forskning har visat att gene-
tiska studier bara kan förklara en del av de 
sjukdomar som vi har i dag. Exempelvis 
kan tvillingar med samma genuppsätt-
ning ändå drabbas av helt olika sjukdo-
mar. Detta tycker jag är jättespännande 
och jag jobbar med olika modeller för att 
studera just hur epigenetik kan styra om 
någon drabbas av en hjärtsvikt eller inte.

äLSKAR JOBBET

Jobbet som doktorand är tufft och arbets-
dagarna är långa. Men Ana älskar det.

– Mitt ämne är så intressant. Jag blir 
också motiverad av de studenter som jag 
handleder, att se dem lyckas med sina 
projekt och att jag kan få dem att tycka 
att forskning är kul.

TACKSAM FÖR TIDEN I JÖNKÖPING

Drömmen är att ha en egen forskargrupp, 
men dit är vägen lång. Under året kom-
mer Ana att doktorera och sedan söka an-
slag för en post doc-tjänst. Hon stannar 
gärna utomlands men har inte glömt var 
resan började.

– Hälsohögskolan gav mig en god 
grund att stå på. Jag är oerhört tacksam 
för tiden i Jönköping, de kunniga förelä-
sarna och möjligheten att omsätta teori 
i praktik i en trygg miljö. Min yrkestitel 
gjorde mig trygg i att våga läsa vidare, ef-
tersom jag hade något att falla tillbaka på.

Ana Vujic

doktorand 

university of cambridge, England

alumn HHj 

biomedicinska analytikerprogrammet

Examen 2004

Siniša Maleševicć
director asia pacific, Telecom accounts 

Nefab ab, Stockholm och asien
alumn jTH och jIbS Högskoleingenjör Maskintek-
nik, inriktning Industriell ekonomi och produktion 

vid jTH samt Industriell ekonomi vid jIbS
Examen 2004
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En affärsanalytiker i Saudiarabien 
vAD GÖR EN BUSINESS ANALyST?

– Jag arbetar med strategi och planering 
och analyserar företagets verksamhet 
och resultat. Jag rekommenderar tak-
tiska åtgärder och ger riktlinjer för den 
strategiska inriktningen för företaget 
som kan ge möjligheter att förbättra re-
sultaten ytterligare. 

HUR vAR DET ATT STUDERA I SvERIGE?

– Högskolan i Jönköping är fantastisk 
med sin blandning av det genuint svens-
ka och en internationell miljö. Man ger 
också studenterna chans att som en del 
i den teorietiska utbildningen komma i 
kontakt med riktiga affärsproblem och 
deras lösningar.

Suleman Akbar
Senior business 
analyst for Strategy 
and planning, al-Elm 
Information Security 
company, Riyadh, Sau-
diarabien
alumn jIbS Masterexa-
men Innovation and 
business creation, 
Examen 2010

Utbytesstudenten som 
blev kvar ”down under”

HUR HAMNADE DU I AUSTRALIEN?

– Jag flyttade till Australien som utbytes-
student via HLK. Det var sista terminen 
innan jag var färdig med min utbild-
ning. Jag hade planerat att åka hem till 
Sverige direkt efter studierna, men träf-
fade en vacker norska, som jag ännu är 
tillsammans med, och bestämde mig för 
att stanna kvar ett tag.

vAD JOBBAR DU MED?

– Jag jobbar på 50 Kaliber Films, ett 

produktionsbolag som producerar vi-
deor för stora företag som till exempel 
Mercedes, men även för några mindre 
lokala företag. 

HUR FICK DU DITT JOBB?

– Jag kom i kontakt med grundaren till 
företaget och frågade om han var intres-
serad av att ta en kaffe och diskutera 
branschen. Vi kom bra överrens och en 
vecka senare ringde de och undrade om 
jag var intresserad av att jobba där.

nAmn: Per Ramsö 
nuvArAnde Jobb: 
Media Manager, 50 Kaliber 
Films, Melbourne, Australien
ALumn HLk: 
Medie- och kommunikationsve-
tenskapliga programmet 
exAmen: 2010 
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per om…
Livet i Melbourne:
det är ljust större delen av dagen, det 
är aldrig minusgrader och Melbourne är 
fullt av liv med nattklubbar, restauranger 
och stränder. Om det inte hade varit för 
familjen i Sverige hade jag kunnat tänka mig 
att bosätta mig i australien för evigt.
 
Australiensarna:
Kulturen är ganska lik den i Sverige men 
folket här är mer avslappnade. det känns 
som att australiensarna har rätt fokus i 
livet.
 
Fritiden:
vi har en pool och ett gym i vårt lägen-
hetskomplex som jag använder så ofta jag 
kan. på helgerna blir det ofta en tur till 
någon av de många rooftop-barerna, under 
bar himmel.

“The company where I work strives to build the largest 
national system for secure e-business services.” 



FunderAr du också på 
Att stArtA eget?
Högskolan i Jönköping är starkt engagerad i utvecklingen av 
Science Park Jönköping som stimulerar start, utveckling och 
tillväxt av kunskapsintensiva företag. I Business Lab i Science 
Park startades cirka 100 företag under 2011, varav cirka 75 
startades av studenter vid högskolan.

är du alumn och har idéer om att starta eget? välkom-
men att kontakta Science Park för att få hjälp att utvärdera 
din affärsidé. www.sciencepark.se
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Fler alumner
startar eget företag

betssons kontor i stockholm 
är ett exempel på ljussätt-
ningar inomhus som catha-
rina stenfors, alumn tekniska 
högskolan, gjort inom det 
egna företaget för ljusdesign.
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Fler alumner från Högskolan i Jön-
köping startar eget. Det är tidigare 
studenter från alla fyra fackhögsko-
lorna som startar egna företag men 
flest är de manliga alumnerna från 
Internationella Handelshögskolan 
och Tekniska Högskolan. Det visar 
den senaste alumnundersökningen.

Andelen som drev eget företag har ökat 
med nästan en procentenhet från före-
gående år och ligger nu på 4,7 procent.
Högst var andelen hos de som tagit ex-
amen vid Internationella Handelshög-
skolan, 16 procent och vid Tekniska 

Högskolan drygt 9 procent. 
Egenföretagandet var betydligt hö-

gre hos män än hos kvinnor, nästan 
13 respektive 2 procent. Företagandet 
var högre hos manliga alumner vid In-
ternationella Handelshögskolan och 
Tekniska Högskolan, de två fackhög-
skolor som hade högst andel företagare 
överhuvudtaget. Vid Hälsohögskolan 
och Högskolan för lärande och kom-
munikation var företagandet högre hos 
kvinnliga alumner.

Alumnundersökningen görs varje 
år vid Högskolan i Jönköping. 2011 
års undersökning avser de som tog 

examen 2007 och som bodde i Sverige 
såväl året innan de påbörjade sina stu-
dier som i januari 2010. Studenter från 
utlandet och studenter rekryterade i 
Sverige som sedan flyttat utomlands 
ingick alltså inte i undersökningen.
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Flest män är egenföretagare

”Naturligt att starta eget 
efter examen”

9

– Jag gillar att man kan påverka så 
mycket med ljus. Med olika typer av 
belysning kan jag skapa nya atmosfärer, 
påverka stämningar och hur man upp-
lever inredning och arkitektur, säger 
Catharina Stenfors som sedan examen 
i Ljusdesign vid Tekniska Högskolan 
driver företaget Studio Stenfors.

Catharina Stenfors är civilekonom i grun-
den, men intresset för belysning och arki-
tektur fick henne att byta bana.

– Av en vän fick jag höra talas om ut-
bildningen Ljusdesign vid dåvarande In-
genjörshögskolan (nu Tekniska Högsko-
lan). Jag sökte, kom in och kände att det 
här är helt rätt för mig. Och med min bak-
grund som civilekonom kändes det också 
naturligt att starta eget efter utbildningen.

Catharina startade sitt eget företag Stu-
dio Stenfors efter examen och arbetar nu 

med ljussättning för både inomhus- och 
och utomhusmiljöer. Mest spännande 
tycker hon det är att ljussätta inomhus.

– Jag har ett stort intresse för arkitektur 
och tycker om hur man med ljus kan sätta 
nya dimensioner till det byggda rummet.

Hon har ljussatt allt från stora kontor 
för företag till små villor för privatperso-
ner, ofta i nära samarbete med arkitekter. 
Sedan hon startade har branschen vuxit 
mycket.

– Ljus är väldigt i ropet just nu. Det 
blir vanligare att också privatpersoner 
anlitar proffs för att ljussätta sina hem. 
Inredningstidningar skriver mer och mer 
om belysning och det gör att människor 
blir mer intresserade av det. Det händer så 
mycket inom belysning och det är roligt. 
Det är en relativt ung bransch och utveck-
lingen sker snabbt.

nAmn: Catharina Stenfors 

nuvArAnde Jobb: 

Ljusdesigner, egen företagare 

Studio Stenfors

ALumn JtH: 

Högskoleexamen Ljusdesign 

exAmen: 2005 

Hela undersökningen ”Vart tar 
studenterna vägen? 2007” finns 
på webben tillsammans med tidi-
gare års undersökningar. Besök 
cm.hj.se/doc/78
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– Mitt arbete är mycket varierat och jag 
arbetar inom olika avdelningar. När jag 
jobbar på den mikrobiologiska avdel-
ningen letar jag efter virus och bakte-
rier i diverse prover. Till exempel vin-
terkräksjukan, ehec-utbrottet i somras 
eller svininfluensan för ett par år sedan.

– jag hjälper människor med olika ty-
per av funktionsnedsättningar till ökad 
livskvalitet i form av hjälpmedel som till 
exempel ortoser som stöttar befintlig 
kroppsdel och proteser som ersätter en 
kroppsdel. 

Viktor wadskog 
biomedicinsk analytiker 

Länssjukhuset ryhov, Jönköping
biomedicinska analytikerprogrammet 

Examen 2008

emmelie davidsson
Ortopedingenjör 
teamOlmed, Linköping
Ortopedingenjörs-
programmet 
Examen 2011

– jag arbetar på röntgenlabb där patienter 
röntgar skelett, inre organ, kärl med mera.

daniel ingemarsson 
arbetsterapeut/arbetskonsult, adV 
(arbetsinriktad daglig verksamhet), 
Jönköpings kommun, samt gästlärare på 
hälsohögskolan
arbetsterapeutprogrammet
Examen 2009

Redan när Marie började på sjuk-
sköterskeutbildningen på Hälsohög-
skolan 1993 kände hon att geronto-
logi var något särskilt intressant och 
började läsa extra gerontologikur-
ser. Nu är hon lektor i gerontologi 
på Hälsohögskolan och äldrestrateg 
på Jönköpings kommun. 

– Som äldrestrateg är jag länken mell- 

an forskning och praktisk verksam-

het. jönköpings kommun är en av få 

i Sverige som satsat på en forskare i 

den kommunala äldreomsorgen. Mitt 

uppdrag är bland annat att föra ut 

aktuell forskning till den plats det fak-

tiskt berör.
2007 tog Marie sin doktorsexa-

men och var då den första doktor 
som disputerade vid Hälsohögskolan. 
Sedan dess har hon fortsatt sin aka-
demiska karriär med forskning och 
undervisning inom äldre och åldran-
de, men hela tiden med en fot kvar 
i praktiken.

– Från början ville jag bli distrikts-
sköterska. Numera brukar jag jobba 
extra som distriktssköterska i Gränna 
när jag har semester, bara för att det 
är roligt. det är alltid så givande att 
vara ute bland de äldre i deras vardag.

marie ernsth bravell 
Lektor Hälsohögskolan samt äldrestrateg Jönköpings kommun
Sjuksköterskeutbildningen samt doktorsexamen, Examen 2007

– jag stöttar personer med psykiska funktionsnedsätt-
ningar att komma ut på arbetsmarknaden. Som gästlä-
rare har jag föreläsningar, grupphandledning och exami-
nationer på arbetsterapeutprogrammet.

Linnéa Johansson 
röntgensjuksköterska, radiologiska enheten, 
höglandssjukhuset, eksjö
Röntgensjuksköterska 
Examen 2011

vad gör en 
äldrestrateg?
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– Efter utbildningen var jag var egenföretaga-
re ett par år och då genomförde jag uppdrag 
för jG communication som konsult. Nu är jag 
kommunikationschef där. 

vad gör du på ditt jobb?

– Riksutställningar är en myndighet 

som arbetar med utveckling och 

samarbete på utställningsområdet 

exempelvis för museer, konsthallar 

och kulturhus. Mitt jobb är att bevaka 

och analysera vad som sker inom kul-

turpolitik och samtidskonst nationellt 

och internationellt. jag sitter också 

i myndighetens ledningsgrupp och 

jobbar med vilka samarbeten vi bör 

ingå, samt är projektledare för vissa 

av våra projekt. 

Din examen från HLK är fritidspe-

dagog – hur går det ihop?

– jag har haft stor nytta av min utbild-

ning under hela mitt yrkesliv. jag hade 

under studietiden möjlighet att inrik-

ta mig på frågor kring kreativitet och 

barns möjlighet att ta del av, och själva 

vara utövande, på bild- och konst- 

området under flera av mina praktik-

perioder samt genom inriktningen på 

mitt uppsatsarbete. det gav mig en 

bra start i yrkeslivet.

jag har också arbetat som konst-

pedagog och i det arbetet har jag så 

klart haft nytta av min utbildning, men 

också i mitt arbete som utbildnings-

samordnare, exempelvis när det gäll-

er till exempel pedagogisk metod.

Louise Andersson 
Rådgivare inom kulturpolitik och 
samtidskonst på Riksutställningar, 
visby
Fritidspedagog 
Examen 1992

Från fritidspedagog 
till konst och kultur

– jag sökte jobbet på tisdagen, blev kallad till intervju på tors-
dagen, fick jobbet på fredagen och började på måndagen. 
det bästa är att få träffa unga, engagerade människor som 
en dag kommer att förändra världen!

christian mellbris
gymnasielärare 

naturbruksgymnasiet Östra 
Ljungby

lärarexamen mot
senare skolår och gymnasieskolan, 

samt fil. kand. i historia
Examen 2011

– Efter utbildningen arbetade jag i Stockholm ett 
tag men sedan landade jag återigen i jönköping och 
nu arbetar jag som webbcopy.

Linda Lundström
copywriter 
bluerange, Jönköping
Medie- och kommu-
nikationsvetenskapliga 
programmet 
Examen 2011

– visst har jag nytta 
av min utbildning.  
Teknologin för 
marknadskommuni-
kation har utvecklats 
med facebookan-
nonser, mobilsajter 
med mera, men 
tankesättet att jobba 
med kommunikation 
som en helhetspro-
cess är detsamma.

Patrik norrlund 
web information manager 

Volvo car corporation, göteborg
Medie- och kommunikationsvetenskapliga 

programmet, Examen 2006

maria suneson
Kommunikationschef  
Jg communication, 
stockholm
Medie- och kommu-
nikationsvetenskapliga 
programmet 
Examen 2000
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– Efter att ha jobbat i australien under en period 
flyttade jag tillbaka till Sverige. Mitt jobb nu  är myck-
et mångsidigt speciellt då vi firar hotellets 100-års-
jubileum i år. än så länge kan jag säga att jag har aldrig 
haft en tråkig dag på jobbet!

axel andersen
marknadskoordinator på 
radisson blu strand hotel och 
strand restaurant & Lounge
Master in business administration
Examen 2009

–  I work at an Estonian investment bank where I pre-
pare business plans and investment analysis for differ-
ent types of business in different economic sectors. I 
also instruct analysts in Estonia, latvia, lithuania, Russia 
and the ukraine where we have our offices.

Katrin Kalmer
head of analysis department of corporate Finance, 
united Partners group, tallin, estland
Master in business administration 
Examen 2002

– Jag stortrivs med mitt jobb! säger 

Martin Flack som efter en magister i 

nationalekonomi nu arbetar med sam-

hällsekonomisk analys med inriktning 

innovationspolitik och hållbar utveck-

ling.

Tillväxtanalys är en statlig myndighet 

med uppdrag att belysa de områden 

som har störst betydelse för tillväxt. det 

övergripande målet är att stärka den 

svenska konkurrenskraften.

– jag arbetar mycket med vår ut-

landsbaserade verksamhet. vi har kontor 

i Tokyo, peking, delhi, Washington d.c. 

och brasilien, där jag har ansvaret för 

strategisk inriktning och kvalitet i det 

vi gör inom mitt ämnesområde som är 

hållbar utveckling. 

Martin skrev sin magisteruppsats 

samtidigt som han praktiserade på Till-

växtanalys (som då hette ITpS) under 

utbildningens sista termin. direkt efter 

det blev fick han ett vikariat och sedan 

blev han kvar.

– jag stortrivs med jobbet och kom-

mer nog att fortsätta ett tag till på Till-

växtanalys. därefter funderar jag på att 

gå tillbaka till skolbänken och försöka 

disputera, eller söka mig till regerings-

kansliet för att komma ännu närmare 

besluten, eller kanske testa att arbeta i 

den privata sektorn som konsult.

martin Flack
Analytiker och gruppledare, 
Tillväxtanalys, Stockholm
programmet för internationell 
ekonomi och politik
Examen 2006

Med Sverige 
som bas för hållbar 
utveckling i världen

–  jag arbetar med kredithantering inom fast-
ighets- och hyresbranschen, både avseende 
bostäder och lokaler. jobbet gäller bland annat 
rådgivning till kunder och fastighetsägare, kon-
takt med myndigheter samt stämnings- och kon-
kursansökningar. 

caroline björn
rådgivare, 

Jurist och inkasso sweden ab, 
göteborg

affärsrättsliga programmet
Examen 2006

–  I really enjoyed studying at jönköping Inter-
national business School. The university was 
great and Swedes are friendly, easy going and 
patient to everyone.

shuang cao
marketing and sales 
director, KVb con-
sulting Ltd, Peking, 
Kina
Master in IT and 
business Renewal
Examen 2005
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vad betyder utmärkelsen årets 

Alumn för dig? 

– det känns hedrande att få utmär-

kelsen årets alumn 2011 och det 

motiverar mig att fortsätta utveckla 

mig i mitt yrke samt fortsätta enga-

gera mig i jTH:s utveckling.

vad jobbar du med?

– jag är enhetschef för enheten 

Trafik på Exploateringskontoret 

Stockholms stad sedan oktober 

2011. jag arbetar med ledarskap 

och trafikplanering i exploaterings-

projekt.

vad är det bästa med ditt jobb? 

–  att jag får vara med och utveckla 

Stockholm till en världsstad.

Ur motiveringen:

”under studietiden var hon engage-

rad i ett projekt för att få fler tjejer 

att studera till ingenjör. Hon var 

med och bildade nätverk mellan de 

kvinnliga teknologerna vid jTH och 

informerade gymnasietjejer.”

sofi Almqvist 
Enhetschef för enheten Trafik på 
Exploateringskontoret Stockholms 
stad
Högskoleingenjör byggnadsteknik, 
inriktning Markbyggnad och Infrastruktur
Examen 2001

Hallå där! 
årets kvinnliga 
alumn på Tekniska 
Högskolan

– I always say that I have spent my best study years at jTH. 
My job is very closely related to my MSc degree as I require 
knowledge about networks, protocols and their architecture.

Vytautas Vaiksnys
networks engineer, 
motorola, Vilnius, Litauen
Teknologie magisterexamen i 
Elektronik, inriktning inbyggda system
Examen 2008

–  att lära sig samarbeta med andra män-
niskor i grupp precis som det är ute i ar-
betslivet var värdefullt att ta med sig från 
studietiden.

martin trygg
informationsingenjör, sigma Kudos, malmö
Högskoleingenjör datateknik, inriktning Informa-
tion och Kommunikation, samt magisterprogrammet 
projektledning - tekniska projekt
Examen 2005, 2006

– jag är ansvarig för forskning och utveckling på ett 
norskt industriföretag. Maskiningenjör är en bred 
och bra grund att stå på inom industrin. att sedan 
välja att specialisera sig, i mitt fall genom forskning 
inom gjutjärn, ger goda förutsättningar. Tidigare har 
jag arbetat som gjuterichef och företaget jag arbetar 
på i dag är en stor leverantör av högrent tackjärn till 
gjuteribranschen.

– Efter utbildningen har jag tillräck-
ligt med kunskap för att starta eget. 
just nu vill jag bygga min karriär på 
ett större företag för att skapa mig 
en stabil grund för framtiden.

daniel holmgren
rnd-ansvarig, eramet 
titanium & iron as, 
tyssedal, norge
Teknologie magister-
examen i Maskinteknik, 
inriktning produktut-
veckling och design, 
Teknologie doktors-
examen i gjutning 
Examen 2004, 2006

heidi nesset
art director, ellos kommunikations-
avdelning, borås
Högskoleexamen Grafisk design 
och Webbutveckling
Examen 2010
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Fundraising
– donationer som gör skillnad
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De statliga anslagen minskar och det 
gäller för högskolor och universitet att 
hitta alternativa sätt till finansiering. 
På Högskolan i Jönköping arbetar man 
för att utveckla samarbeten och öppna 
möjligheterna för donationer från pri-
vatpersoner och företag.

Det finns ett stort intresse för den kunskap 
högskolan kan bidra med inom sina spets-
områden. Externfinansieringen av högsko-
lans forskning är hög i nationell jämförelse 
och antalet beviljade bidrag från nationella 
forskningsråd, till exempel Vetenskapsrådet, 
ökade under 2011. 

Däremot minskar de statliga anslagen, 
något alla lärosäten känner av, och högsko-
lan måste hitta nya vägar för finansiering för 
att kunna fortsätta ligga i framkant både när 
det gäller utbildning och forskning. Därför 
arbetar man just nu med att utveckla möj-
ligheterna för fundraising, alltså donationer 
från företag, stiftelser och enskilda personer.

BETyDELSEFULLA BIDRAG

Redan i dag finns flera donatorer som kon-
tinuerligt skänkt pengar till olika områden 
och på så vis bidragit till att bygga upp och 

utveckla högskolans verksamhet. 
Förra året gavs flera betydelsefulla bidrag. 

Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse fi-
nansierade ett tvärvetenskapligt forsknings-
projekt om dagstidningen som kombinerar 
medievetenskapliga och företagsekonomiska 
perspektiv; Bertil och Britt Svenssons stiftel-
se för belysningsteknik bidrog bland annat 
till en utredning om förnyad belysningsut-
bildning; och Lennart ”Aktiestinsen” Isra-
elsson donerade aktieportföljer till studen-
ters entreprenörskap och äldreforskning. 

Andra exempel på donatorer är Henry 
och Sylvia Tofts Stiftelse, Stiftelsen Inger 
och Arne Oscarssons Donationsfond och 
Gunnar Randholms stipendier.

FORSKNING TILL NyTTA FÖR SAMHäLLET

Högskolan tittar nu närmare på ett antal 
forsknings- och utbildningsområden där 
statliga anslag inte kommer att räcka för att 
nå högskolans högt uppsatta mål. Får man 
donationer inom dessa områden ges nya för-
utsättningar att nå forskningsresultat som är 
till nytta för samhället.

Högskolan vill både förstärka rollen som 
knutpunkt för Jönköping och regionens ut-
veckling och samtidigt bli en stark interna-
tionell aktör inom utbildning och forskning. 
För att nå dit är samverkan med det omgiv-
ande samhället nödvändigt och donationer 
blir en viktig del i det samarbetet.

BEHÖvER INTE vARA MILJONäR

Den som donerar till Högskolan i Jönköping 
ska kunna lita på att deras pengar gör skillnad 
och bidrar till att driva samhällsutvecklingen 
framåt. Och man behöver inte vara miljonär 
för att vara med och utveckla högskolan, 
även små bidrag kan göra stor skillnad.

Högskolan har cirka
- 12 000 studenter
- 800 anställda
- 70 professorer
- 200 doktorander

- 800 fadderföretag
- 1 000 partnerskolor
- 350 partneruniversitet
- 70 program/inriktningar
- 300 fristående kurser

HögskoLAn i siFFror

Den som donerar till 
Högskolan i Jönköping 
ska kunna lita på att 
deras pengar gör skill-
nad och bidrar till att 
driva samhällsutveck-
lingen framåt.
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år 2011 har varit ett testår för den nya 
organisationsformen vid Jönköpings 
Studentkår. Den nya organisationen har 
resulterat i fler arvoderade och engage-
rade studenter, tydligare fokusområden 
och effektivare arbete.

Nu har ett år passerat med den nya arbets-
fördelningen på Jönköpings Studentkår 
och den nya uppdelningen har varit bra. 
De fyra arvoderade studerandeföreningsord- 
förandena har skapat en närmare kontakt 
mellan studenterna på varje fackhögskola 
och Studentkåren.

Den nya posten engagemangsgeneral har 
kunnat fokusera enbart på studentengage-
manget och föreningslivet på högskolan, till 
skillnad från den tidigare posten Vice S vars 
politiska arbetsområden nu ligger på presi-

diet och studerandeföreningsordförandena. 
Det har lett till att flera nya föreningar 
har startats. En ny förening är till exempel 
Showtime som sysslar med dans, musik och 
teater.

KåROBLIGATORIET KvARSTåR

Strax innan sommaren beslutade stiftelse-
styrelsen slutligen att kårobligatoriet ska 
vara kvar vid Högskolan i Jönköping på 
obestämd tid vilket är en stor trygghet för 
Studentkåren och vi kan fortsätta vårt arbete 
för alla studenters bästa. 

NU ByGGS FRISKvåRDSANLäGGNING

Till glädje för alla studenter har högskolan 
nu börjat arbetet med att bygga en frisk-
vårdsanläggning med idrottshall, gym och 
allaktivitetsrum. Detta är något som Stu-

dentkåren har arbetat för i över tio år och 
äntligen blir det verklighet.

Du som alumn är alltid välkommen att 
hälsa på oss i Studenternas Hus!

jÖNKÖpINGS STudENTKåR

HÖGSKRIFTEN    NR 1 2012

du som alumn är allTId välKOMMEN 
att hälsa på oss i Studenternas Hus!
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Högskolestudier lönar sig och studenter 

från Högskolan i Jönköping fortsätter att 

vara attraktiva på arbetsmarknaden. Det 

visar en årlig rapport från Högskoleverket 

(HSV) som mäter om högskolestudenter 

får jobb efter examen.

Nästan 80 procent av studenterna från 

Högskolan i jönköping som tog examen 

2007/2008 hade jobb ett och ett halvt år 

efter sin examen, visar HSv:s rapport om 

hur studenter etablerade sig på arbetsmark-

naden 2009. Ser man tillbaka på tidigare års 

undersökningar har Högskolan i jönköping 

hela tiden legat högt och även nu, trots låg-

konjunktur, kommer högskolan alltså bra ut. 

undersökningen från HSv gäller studenter 

som tog examen från högskoleutbildning 

läsåret 2007/2008. Som ”etablerad på 

arbetsmarknaden” räknas  de som ett och 

ett halvt år efter sin examen har en inkomst 

och som alltså betalar skatt i Sverige. det 

vill säga studenter som startat eget företag 

räknas som etablerade, däremot går det 

inte att särskilja dem ur gruppen. Svenska 

eller internationella studenter som fått jobb 

utomlands ingår inte alls i undersökningen. 

Inte heller de som studerar vidare på till 

exempel en master- eller doktorandutbild-

ning syns i undersökningen.

Mer om rapporten ”Etableringen på ar-

betsmarknaden 2009” på www.hsv.se

Under 2011 anlände 983 internationella studen-

ter från 56 länder till Högskolan i Jönköping. 

Flest är studenterna från europeiska länder, 

därefter kommer studenterna från asiatiska 

länder.

2011 kom 983 internationella studenter till Hög-

skolan i jönköping. av dessa är 697 utbytesstuden-

ter och 286 free movers (det vill säga studenter 

som sökt ett helt program eller kurser) varav 66 

är betalande studenter från länder utanför Eu/

EES. 

de internationella studenterna kommer från 

56 olika länder. de flesta, 595 stycken eller 60,5 

procent, är européer. de två europeiska länder 

med flest studenter på högskolan är Tyskland med 

103 studenter och Frankrike med 91 studenter.

Högskolan lockar även studenter från andra 

världsdelar. Från asien kommer 185 studenter 

och från Nordamerika 143. de länder med störst 

studentgrupper därifrån är Kina med 51 studen-

ter och uSa med 56. 

Statistiken är baserad på information från 

fackhögskolorna, januari 2011. dock syns inte 

alla internationella studenter på campus i denna 

statistik. Internationella studenter som läser ett 

flerårigt utbildningsprogram får efter ett år i 

Sverige ett svenskt personnummer och räknas 

då inte längre som internationella studenter i 

statistiken. uppskattningsvis har högskolan cirka 

350 internationella studenter med svenskt per-

sonnummer.

Studenter 
från hela världen

vill du få nya vänner, lära känna en annan kultur och få bättre språkkunskaper?
Genom att bli internationell kontaktfamilj kan du återigen få en inblick i studentli-
vet, samtidigt som du och din familj lär känna en annan kultur. 

läs mer och anmäl dig till Studentkårens International association på www.i-a.se

bLi kontAktFAmiLJ För en internAtioneLL student

”Nästan 80 procent 
av studenterna från 
Högskolan i Jönkö-
ping [...] hade jobb 
ett och ett halvt år 
efter sin examen”

Eu-länderna

Övriga Europa

Nordamerika

centralamerika

Sydamerika

asien

afrika

västindien

Oceanien
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N OT I S E R

johan Roos ny vd för Internationella Handelshögskolan

Nya medel till forskning 
om små barns psykiska hälsa

Styrelsen för Internationella Handels-

högskolan har utsett professor Johan 

Roos till ny vd och akademisk ledare. 

johan Roos var tidigare rektor för 

copenhagen business School (cbS). 

dessförinnan har han bland annat 

undervisat på International Institute 

for Management development (IMd) 

i lausanne och varit vd för Imagination 

lab Foundation som är en schweizisk 

forskningsorganisation där han fort-

farande ingår i styrelsen. johan Roos 

är doktor i International business från 

Handelshögskolan i Stockholm och har 

utsetts till professor i företagsekonomi 

med fokus på strategi vid Internationella 

Handelshögskolan.

– jag ser fram emot att få fortsätta det 

imponerande arbete som Internationella 

Handelshögskolan har lyckats bygga upp 

sedan starten, säger johan Roos. Interna-

tionella Handelshögskolans  mission är att 

vara ”internationella i själ och hjärta och 

ha ett entreprenöriellt sinnelag” vilket 

stämmer väl in på mig eftersom jag har 

arbetat i olika länder och i olika typer 

av organisationer. det känns som ett 

privilegium att få vara med och vägleda 

den här fantastiska handelshögskolan och 

förhoppningsvis komma ännu längre.

Forskningsmiljön cHIld har fått 3,6 miljoner kro-

nor från Socialstyrelsen för projektet Små barns 

psykiska hälsa: Tidig upptäckt – tidig insats.

I projektet kommer 1 200 förskolebarn från hela 

landet att följas under tre år. projektet utförs i 

samarbete mellan cHIld och landsting och kom-

muner i jönköpings, västmanlands, Södermanlands, 

Stockholms och västerbottens län.

spetsa din kompetens! Läs mer om 
högskolans program på avancerad 
nivå på hj.se/master

22 mars 18.30 – 19.30

Vår rättmätiga plats – kvinnors kamp 
för rösträtt
barbro Hedvall, journalist och författare

26 april 18.30 – 19.30

Hur mycket mångfald tål demokratin? 
Dilemman i ett mångkulturellt Sverige
andreas johansson, statsvetare vid 
Göteborgs universitet

24 maj 18.30 – 19.30

Vässade pennor och skrattets makt – 
kvinnliga serietecknare tar för sig
ylva lindberg, universitetslektor i lit-
teraturvetenskap

Nytt för i år: se föreläsningen i realtid 
via webben! läs mer på hlk.hj.se

Under våren 2012 håller Högskolan 
för lärande och kommunikation före-
läsningar öppna för allmänheten.  
Plats: HLK, Gjuterigatan 5, sal Hc 113

OFFENTLIGA FÖRELäSNINGAR

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING     1

HT12
VT13

NY  

SIDA FÖR  

ANMÄLAN!

antagning.se

UTBILDNING 
på avancerad

nivå 2012-2013www.hj.se

AVANCERAD NIVÅ

JÖNKÖPING
HÖGSKOLAN I

MASTER-, MAGISTER- OCH SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM 2012–2013

HÄLSOHÖGSKOLAN • HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION 

INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN • TEKNISKA HÖGSKOLAN

Här möts vi som alumner
Nu är det nypremiär för det sociala nätverk där du som alumn från Internationella 
Handelshögskolan och Tekniska Högskolan kan söka efter din klass och andra tidigare 
studenter och se vad de gör i dag. du kan också ta del av karriärerbjudanden, events 
och diskussionsforum. just nu finns det ca 4 000 registrerade alumner i nätverket – 
bli medlem du också! alumni.hj.se

Hälsohögskolans alumner möts på facebook.com/hhJalumn
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N OT I S E R

Marie Golsäter
Hälsohögskolan
disputerar den 9 mars med avhandlingen 
”Hälsosamtal som metod för att främja barns 
och ungdomars hälsa”. 

Monika Wilinska
Hälsohögskolan
disputerade den 19 januari med avhandlingen 
”Spaces on (non-)ageing. a discoursive study 
of inequalitites we live by”.

de senaste disputationerna 
vid Högskolan i jönköping 

HuR FåR MaN ElEvER aTT läRa SIG?

Petra Wagman
Hälsohögskolan
disputerade den 10 februari med avhandlingen 
”conceptualizing life balance from an empirical 
and occupational therapy perspective”.

Det är frågeställningen i forskarskolan Lear-

ning Study på Högskolan för lärande och 

kommunikation (HLK) som startade i januari. 

Under 2,5 år kommer femton verksamma 

lärare från olika delar av Sverige, från Kris-

tianstad i söder till Borlänge i Mellansverige, 

kombinera forskarutbildning med att utveckla 

sin egen undervisning. 

– jag ser fram emot att få driva forsknings-
projekt på min egen skola och jag tror utbild-
ningen kommer att ge mig redskap att kunna 
bidra till nya sätt att lära ut, säger anders Ner-
säter, historielärare på per brahe-gymnasiet, 
jönköping.

HlK är värdhögskola för forskarutbildningen 
som genomförs i samverkan med Göteborgs 
universitet och Stockholms universitet.

utbildningar där man får möjlighet att utveckla 
både sig själv, sin verksamhet och sina medarbe-
tare. det erbjuds chefer och ledare både inom 
privat och offentlig verksamhet vid centrum för 
ledarskap vid Tekniska Högskolan. 

läs mer på hj.se/jth/naringsliv-och-samhalle/
uppdragsverksamhet.html

professions- 
utbildningar för 
chefer och ledare

Rekordmånga doktorer 
promoveras i september

Högskolans akademiska högtid 

äger i år rum lördag 29 september. 

då kommer ett rekordstort antal 

doktorer att promoveras – drygt 

50 stycken. Samtidigt installeras 

ett 15-tal professorer och några 

hedersdoktorer kommer att motta 

doktorshatten. lördagen inleds med 

professorernas offentliga föreläs-

ningar kl. 9-12 på Högskoleområdet 

dit allmänheten hälsas välkomna. på 

eftermiddagen hålls ceremonin i 

jönköpings Kongress- & Konserthus 

för inbjudna gäster.

Redan på fredagen inleds fest-

ligheterna med hedersdoktorernas 

föreläsningar. Nytt för i år är att deras 

föreläsningar flyttas till eftermiddagen 

för att samordnas med den riksomfat-

tande Forskarfredagen som högskolan 

ska delta i för första gången.

det här specialnumret av Högskriften 
skickas till alla alumner vid Högskolan i 
jönköping. Om du som alumn vill prenu-
merera på Högskriften, mejla då namn 
och adress till hogskriften@hj.se

Prenumerera 
på Högskriften!

FOTO: OSKaR pOllacK
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Välkommen	att	besöka	en	högskola	med	tydlig	internationell	profil
lördagen 24 mars kl. 10–14. Läs mer på hj.se/oppethus


