
Högskriften

Möjligheter för 
arbetssökande
Högskolan har utökat sitt sam-
arbete med bl.a. Arbetsförmed-
lingen för att visa vilka möjlig-
heter högskolan kan erbjuda 
arbetssökande i länet.
            sid 4

Ett steg närmare ett 
levande campus
Kommunen börjar arbetet med 
en översyn av detaljplanen och 
högskolan planerar för arena 
och bostäder på området vid 
Hälsohögskolan.
       sid 8-9

Hard Rain – samhällets 
krock med naturen
En 45 meter lång utomhus-
utställning som bygger på Bob 
Dylans texter invigs på högsko-
leområdet 26 mars. Dagen efter 
spelar Dylan i Jönköping.  
                                            sid 15
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Flera kända ansikten i Internationella 
Handelshögskolans näringslivsråd
Läs mer på sid. 5
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Varför Högskolan?
Det är många som söker sig till hög-
skolan i dag. Med lågkonjunkturen är 
arbetsmarknaden osäkrare än på länge 
och de kunskaper en utbildning eller en 
vidareutbildning kan erbjuda framstår 
för många som ett lockande alternativ 
eller komplement. Över hela landet ökar 
tillströmningen av sökande. Vid Hög-
skolan i Jönköping sker nu det samma. 
Tillströmningen ökar dock i en situa-
tion där vi redan har många studenter 
som vi arbetar för högtryck för att ta 
hand om. Efter det händelserika fjolåret 
har vi ändå fler professorer, lektorer och 
doktorander än någonsin tidigare. Vi 
har mer forskningsresurser och vi har 
utvecklat ett ännu bättre samarbete med 
vår omvärld, såsom med landstinget och 
hälsovården, skolorna och näringslivet.

Vilka var de viktigaste 
händelserna för högskolan under 
2008?
• Regeringens forsknings- och innova-
tionsproposition innebar ett tillskott 
på 17,1 miljoner för högskolan under 
åren 2009-2012. Vi tillhör de lärosäten 
som utifrån det nya fördelningssyste-
met nu får allra störst ökning av sina 
forskningsanslag. I det nya systemet 
påverkar kvaliteten hur mycket varje 
lärosäte får och den mäts genom två 
faktorer - publiceringar/citeringar och 
externa forskningsmedel. 
• Resurstillskottet till Tekniska Högsko-
lan från regeringen på 15 miljoner be-
tyder mycket för stabilitet i övergången 
mot en ny finansieringslösning för JTH 
under de kommande åren. 
• Vi har fått en så stark studenttillström-
ning att vi i dag är det tionde lärosätet 
i Sverige räknat till antalet studenter. 
Tillsammans med Blekinge Tekniska 
Högskola har vi tills nyligen varit ett av 
bara två lärosäten i Sverige som fyllt våra 
utbildningsplatser. 

   
Vad händer nu på högskolan?     
I och med tilldelningen av 200 nya 
platser från regeringen nu på vårkanten, 
omfördelade från andra lärosäten i syfte 
att öka våra möjligheter att möta lågkon-
junkturen, har vi kunnat växa ytterligare, 
främst i krisdrabbade kommuner i södra 
delen av länet. 

I slutet av januari reste vi i en gemen-
sam delegation med ledningen för lands-
tinget runt i USA. Vi flyttade fram po-
sitionerna i samarbetet med Dartmouth 
Institute. Detta lärosäte, högintressant 
för ledarskapsforskningen inom hälso- 
och sjukvården, tilldrar sig bland annat 
Barack Obamas uppmärksamhet när 
han måste ta itu med den galopperande 
kostnadsexplosionen. 

Kort tid därefter förhandlade Inter-
nationella Handelshögskolan om eta-
bleringen av entreprenörskapsutbildning 
i bland annat Mellanöstern. Här fram-
växer nu nytt samarbete med ledande 
universitet inom området i både Europa 
och USA, såsom Boston College, George 
Mason University i Washington, Ecole 
de Mine i Paris, Institute of Management 
and Technology i Berlin, Polytechnique 
i Milano och Max Planch Institute i 

München. 
Jag hade själv glädjen att medverka i 

det årliga mötet för World Student As-
sociation for Sustainability i Kreuzlingen 
i Schweiz, där också två av våra studenter 
fanns på plats tillsammans med kamrater 
från bland annat Chalmers, Oxford, 
MIT och University of Tokyo. Det var 
ett möte fyllt av konstruktiv energi och 
utvecklingskraft.

I början av juli ser vi fram emot infor-
mella ministermöten förlagda till Hög-
skolan i Jönköping under det svenska 
ordförandeskapet i EU. Mötena kommer 
att hållas i Högskolan för lärande och 
kommunikations lokaler.   

Samverkan
En högljud debatt har sedan ett par 
år blossat upp i Sverige liksom i flera 
andra europeiska länder om vad som 
krävs för att högskolor och universitet 
ska bli framgångsrika. Många har ropat 
på sammanslagningar av lärosäten för 
att etablera tunga klossar av storskaliga 
forskningsmiljöer med ”kritisk massa”. 
Kanslern uppmanade till samman-
slagningar efter att han tillträtt och 
myndigheter som Vetenskapsrådet och 
VINNOVA har gjort vad de kunnat 
för att bejaka detsamma, liksom har 
skett i flera andra länder, bland annat 
i Danmark och Finland. I självaste 
Småland har Kalmar och Växjö inlett 
slutfasen i resan mot det gemensamma 
Linnéuniversitet. Vi önskar dem lycka 
till och kanske kan det bli mycket bra. 
Samtidigt har vi inga sådana planer på 
att slå samman Högskolan i Jönköping 
med något annat lärosäte. 

Vad gäller storleken befinner vi oss 
som sagt redan i en remarkabel tillväxt-
fas, med cirka 10 procents ökning i de 
flesta jämförelsetal under det senaste 
året. Men framförallt tror vi mer på 
en väl fungerande organisation och på 
flexibilitet i en föränderlig omvärld. Vi 

Ett spännande år för 
Högskolan i Jönköping

Rektor Thomas Andersson
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tror på partnerskap där det är naturligt 
och fördelarna av samarbete är i regel 
störst på olika håll inom olika områden. 

Tre ben för den akademiska 
världen
Sedan är det detta att utbildningen 
måste premieras på ett annat sätt än vad 
som sker i dag. Forskning i all ära, men 
det är också tillsammans med utbild-
ningen och omvärldsrelationerna som 
den akademiska världen måste forma tre 
ben att stå på. Resurstillflödena till ut-
bildningen har stått still i många år och 
det i Sverige så dominerande offentliga 
studiemedelssystemet har tappat kraft. 
Nu när regeringen avskaffar kårobliga-
toriet utan att erbjuda vettig ekonomisk 
ersättning riskerar man att försvaga 
studentinflytandet vid lärosätena.

Vi behöver arbeta hårdare för att 
säkra och öka kvaliteten i utbildning-
arna. Vi ska göra detta tillsammans 
med studenterna. Som stiftelse kan vi 
arbeta friare än andra och vi ska säker-
ställa att studenterna här går stärkta i 

studentinflytandet, inte försvagade, ur 
den förestående reformen. 

Arbeta vidare och hitta nya 
vägar
På andra områden, såsom vad gäller stu-
derandeersättningen, bostadsbyggandet 
för studenter och utformningen av miljön 
kring campus, har vi mindre möjligheter 
att påverka. Jönköpings kommun har 
bestämt sig för att lägga om och sänka 
Munksjögatan som i dag genomskär vårt 
campus, skapar en trafikfara och försäm-
rar luftkvaliteten. Det är bra att detta 
nu sker så att vi kan komma vidare i att 
skapa ett levande campus. I ett första steg 
planeras en överbyggnad på 15 meter. 
Högskolan behöver en större överbygg-
nad än så, men vi ser detta som ett första 
steg och kommer att arbeta på  olika sätt 
för att få till stånd en bättre lösning.   

En stark högskola, liksom snart nog 
varje annan institution i samhällslivet, 
måste i dag kombinera djup (specialise-
ring) och bredd (öppenhet, vilja att lära 
med och av andra) liksom styrka i det 

globala (partnerskap över hela världen) 
såväl som i etableringen av den lokala 
levande och inspirerande miljön. Hög-
skolan i Jönköping har lyckats utveckla 
betydande framgångar under det senaste 
året i alla dess avseenden.  Det handlar 
ständigt om att hitta nya vägar framåt, 
och att söka de lösningar som passar bäst 
i just vår miljö, inte att söka kopiera och 
efterlikna andra. Här har vi skillnaden 
mellan innovationer och imitationer. Vi 
behöver det förra också inom högsko-
levärlden och de framväxer bäst lokalt, 
genom att den egna utvecklingskraften 
får blomma, de kan inte dirigeras fram.

T H o m a s  a N d e r s s o N  |  m a r s  2 0 0 9

The Badge for Merit 2009
At the Celebration of Spring on Thurs-
day 30 April, Jönköping University 
will bestow the Badge for Merit for the 
seventh time. Proposals for receivers of 
the Badge for Merit can be given by staff 
at the University and should be sent to 
the President by 3 April 2009.

Welcome to an Open Day at  
the University!
On Saturday 21 March Jönköping Uni-
versity has an Open Day between 10 am 
and 2 pm. Prospective students and oth-

ers are welcome to the campus for a day 
full of activities. This is your chance to 
visit all the schools, the library and the 
Students’ House to see what they have 
to offer. Restaurants and cafes are open.

Campus project moving forward
The Foundation Governing Board has 
met with the municipality to discuss 
the campus project. The municipality 
will start with the detail planning for 
the area, where Munksjögatan will be 
straightened and a 15 metre superstruc-
ture will be built. The university will 

start with the planning of the buildings. 

New Business Advisory Council 
at JIBS
Jönköping Internationa l Business 
School has recruited experienced mem-
bers from international businesses, 
governmental organisations, media 
and entrepreneurial activities for their 
Business Advisory Council. Among the 
members are Christer Gardell, Cevian 
Capital, Meg Tivéus, Swedish Match 
and Richard Hobert, director. 

summary iN eNglisH
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Högskolan har utökat sitt sam-
arbete med Arbetsförmedlingen 
och länets kommuner för att 
visa det ökande antalet arbets-
sökande i regionen vilka möj-
ligheter högskolan kan erbjuda 
dem. Bland annat har man träffat 
arbetssökande i Habo, Mullsjö 
och Jönköping.

Svante Hultman, ordförande i rådet 
för regional utbildningssamverkan, är 
högskolans ansikte utåt i satsningen. 
Han har hittills varit på fyra träffar där 
han mött Arbetsförmedlingen, ansvariga 
kommunpolitiker och arbetssökande. 

– Jag har fått en väldigt god respons. 
Kommunpolitiker tycker att det är bra 
att vi tydliggör vilka möjligheter som 
finns. Arbetsförmedlingen är mycket 
angelägen om att vi håller en kontinu-
erlig kontakt med dem och berättar vad 
vi har på gång.   

På Arbetsförmedlingen i Jönköping 
står nu en quick screen med information 
från högskolan och man visar informa-
tion om Öppet Hus på monitorer och 
webbsida. Det finns också flyers som de 
arbetssökande kan ta med sig hem. Arne 
Andersson, Arbetsförmedlingen Jönkö-
ping, uppskattar högskolans satsning.

– Vi har alltid haft ett gott samarbete 
med högskolan, främst genom kontak-
ter med Knutpunkten. Men i och med 
den rådande situationen har samarbetet 
mellan oss intensifierats och förstärkts.

Inspiration för arbetssökande
Svante hoppas att satsningen ska få 
arbetssökande att tänka i nya banor 
och upptäcka att det finns utbildnings-
möjligheter för dem som de kanske inte 
kände till. 

– Jag hoppas kunna inspirera dem. 
Många har kommit fram för att prata 
med mig och säger att de inte tidigare 
funderat på eftergymnasial utbildning 

Högskolan erbjuder många möjligheter för arbetssökande

men att de nu är intresserade av att få 
veta mer. 

En viktig del av informationen från 
högskolans sida är att tala om för de 
arbetssökande att även om de saknar 
formella betyg finns det möjlighet att få 
sin reella kompetens prövad, vilket kan 
ge tillträde till högskolan. 

Svante Hultman och Arne Andersson på ett informationsmöte för trygghetsaktörerna. Dessa har en viktig 
funktion som vidareinformatörer då de träffar personer som blivit varslade.

– Inom rådet för regional utbildnings-
samverkan arbetar vi med ett projekt 
för breddad rekrytering. Vi vill få fler 
personer från de grupper som vanligtvis 
inte finns på högskolan att ta steget och 
söka sig hit.  

T E x T  &  F O T O :  M O

VälkommeN Till ÖPPeT Hus lÖrdag 21 mars kl. 10-14
På Öppet Hus träffar du lärare och studenter som kan berätta om hur det 
är att studera vid Högskolan i Jönköping.  
Program finns på www.hj.se/oppethus

BesÖk VÅr miNimässa Tisdag 31 mars kl. 15-18
Vill du spetsa din kompetens med en magister-, master- eller specialist-
sjuksköterskeutbildning? eller fördjupa dina kunskaper med en fristående 
kurs? På minimässan kan du få goda råd av våra studievägledare. Titta förbi 
Högskolebiblioteket så bjuder vi på en kopp kaffe och svarar på frågor. 
Välkommen!
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Näringslivsrådet har legat i träda i unge-
fär 2,5 år och under den tiden har IHH 
bland annat bytt vd. När det var dags för 
nystart av rådet valde man att utöka an-
talet medlemmar från 10 till 21 stycken. 
Rådet har som uppdrag att stötta IHH:s 
ambition att bli en internationellt ledan-
de handelshögskola i Sverige och bland 
annat ge råd för hur utbildningsprogram-
men ska möta arbetsmarknadens behov. 

– Vi hoppas att få feedback på det 
som vi gör och input på vad det är vi ska 
tänka på och borde göra. Vi behöver få 
veta vad marknaden och samhället har 
för behov av arbetskraft och kompeten-
ser, säger Tobias Nellvik, internationell 
projektkoordinator.

Medlemmar från olika delar av 
samhället
IHH har satsat på ett råd där medlem-
marna har olika bakgrund. Louise Lin-
der är präst och leg. psykoterapeut med 
företaget Prästbyrån AB.

– Jag tycker att det är bra att man tar 
in personer från hela samhället och inte 

Flera intressanta namn i internationella 
Handelshögskolans näringslivsråd

bara från näringslivet i rådet. Jag arbetar 
mycket med mänskliga relationer och det 
är vad en högskola består av - människor.

En annan medlem som sticker ut är 
regissören Richard Hobert.

– Jag tycker att man verkar ha ett spän-
nande och nytt tänkande. Jag hoppas att 
jag ska kunna bidra genom att röra om 
i grytan och få rådet att tänka i andra 
banor än det enbart ekonomiska.  

Både svenskt och internationellt 
näringsliv
Från svenskt näringsliv kommer bland 
andra Christer Gardell, grundare av Ce-
vian Capital. Han kände inte till IHH, 
men tyckte att det lät som ett spännande 
och kul uppdrag när vd Niclas Adler 
kontaktade honom.

– IHH:s fokus ligger på entreprenör-
skap och internationalisering och där 
tror jag att jag kan hjälpa till. Jag har 
byggt upp flera företag och jag har även 
jobbat internationellt. Jag kände inte till 
att skolan var så internationell. Det är 
kul att man inte bara har valt att arbeta 

Vid nystarten av IHH:s näringslivsråd fanns 11 av de 21 medlemmarna på plats.

med engelsmän och amerikaner utan 
med personer från hela världen.  

I rådet finns sammanlagt sex nationa-
liteter representerade. Paris Kokorotsikos, 
Euroconsultants i Grekland, har tidigare 
arbetat med Högskolan i Jönköping, 
bland annat genom Intentac.

– Sättet som högskolan, och framför 
allt IHH, främjar entreprenörskap och 
internationalisering på är unikt. Jag 
hoppas att vi ska kunna hjälpa IHH att 
nå sin vision. IHH förtjänar att bli en 
internationell arena för dessa områden. 

Rådet kommer att träffas två till tre 
gånger per år kring olika tema. På första 
mötet var temat utbildning och man pre-
senterade IHH och dess programportfölj. 

T E x T  &  F O T O :  M O

Den 2-3 mars träffades de 21 medlemmarna i Internationella Han-
delshögskolans (IHH) näringslivsråd för en nystart. Bland dem finns 
flera kända namn, bland annat Christer Gardell, Cevian Capital, Meg 
Tivéus, Swedish Match och Richard Hobert, regissör.  

ledamÖTer FrÅN ocH med 
VÅreN 2009

Sultan Bahabri, ebram investments
Mohamed Baka, emirates center of 
entrepreneurship
Bengt Braun, Bonnier
Tommie Cau, universum
Martin Curley, intel
Gunvor Engström, landshövding
Michael Freudenthal, IQube
Christer Gardell, cevian capital
Emma Heimonen, Bwin
Richard Hobert, regissör
Annie Johansson, centerpartiet
Paris Kokorotsikos, euroconsultants
Lars-Åke Lagrell, Fotbollsförbundet
Louise Linder, Prästbyrån aB
Camilla Ljunggren, siFe
Zia Mohiuddin, Panasian Group of 
companies
Anna-Stina Nordmark Nilsson, 
Företagarna
Ulf Spendrup, Spendrups AB
Johan Staël von Holstein, IQube
Meg Tivéus, swedish match
Ulf Wickbom, ulf Wickbom media aB
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Susanne Hertz, professor i logistik vid 
IHH och Joakim Wikner, professor i 
logistik vid JTH fick sig en tankestäl-
lare när de läste en artikel i en tidsskrift 
som hävdade att det inte fanns någon 
logistikutbildning på kandidat- eller 
masternivå i Jönköping. 

– Det kändes lite trist att läsa. Vi tog 
till oss det som kritik och insåg att det 
kanske inte var så lätt att se att vi faktiskt 
kan erbjuda en femårig utbildning inom 
området, säger Joakim.

Logistik på två fackhögskolor
Utbildning, och även forskning, inom 
logistik fanns nämligen på både IHH och 
JTH utan att man egentligen samarbe-
tade med varandra. Som ett första steg 
satte man sig ned och såg över innehål-
let i utbildningarna. Man kom fram till 
att JTH:s högskoleingenjörsprogram 
Logistik och ledning samt IHH:s mas-
terutbildning International Logistics and 

Ökat samarbete mellan logistikutbildningar

Supply Chain Management kompletterar 
varandra och att överlappning av kurser 
var marginell. Högskoleingenjörspro-
grammet utgjorde en god grund för 
masterprogrammet som i sin tur blev en 
naturlig fortsättning.

– Inga handelshögskolor ger utbild-
ningsprogram i logistik på grundnivå. 
Samtidigt är det många ingenjörer som 
vill läsa till kurser i ekonomi. Grunden 
i logistik är ofta det mer analytiska och 
konkreta som ges inom ingenjörsämnen. 
När man lärt sig det är man redo för 
frågor om internationalisering och för-
sörjningskedjor, säger Susanne.

Olika inriktningar
Att samma ämne finns på två fackhög-
skolor kan verka konstigt, men enligt 
Susanne och Joakim har det sin naturliga 
förklaring i att man intresserar sig för 
olika delar av logistiken.

– Om man ska generalisera kan man 
säga att på JTH är vi inriktade mot lo-
gistik med utgångspunkt i tillverkande 
företag, medan man på IHH är inriktad 
mot styrning av logistikflödena mellan 
olika organisationer i internationella 
försörjningskedjor, säger Joakim.

Förutom att fackhögskolorna har olika 
inriktningar på logistiken tycker de även 
att utbildningarna kompletterar varandra 
genom att grundutbildningen har ett 
regionalt fokus med samarbete med fad-
derföretag och undervisning på svenska. 
Masterutbildningen ges på engelska och 
har ett mer internationellt perspektiv.  

studenter som vill läsa logistik på kandidatnivå gör det på Tekniska Högskolan (JTH), 

medan masterutbildningen finns på internationella Handelshögskolan (iHH). Nu 

ökar samarbetet mellan de båda utbildningarna för att tydliggöra att man kan läsa 

fem år logistik vid Högskolan i Jönköping.

– Hela regionen är intresserad av logis-
tik. Det har fått mer uppmärksamhet de 
senast åren och blivit viktigt inte minst 
för industriföretag, men även för andra 
organisationer. Samtidigt har interna-
tionaliseringen blivit en utmaning och 
det behövs ett internationellt perspektiv, 
säger Susanne.

Samarbetet är ännu i startgroparna 
och man planerar att som nästa steg 
skapa en gemensam webbsida. Alla som 
Susanne och Joakim pratat med hittills 
är positiva, inte minst branschföre-
trädare som efterfrågar personer med 
kunskaper i logistik. Jönköping liksom 
Nässjö strävar efter att bli logistiska 
knutpunkter. 

– För att rankas högt som ett logis-
tiskt centrum är det viktigt att det finns 
utbildning och forskning på orten, säger 
Susanne.

T e x T  o c H  F o T o :  m o

Susanne Hertz, professor i logistik vid IHH

Joakim Wikner, professor i logistik vid JTH
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Forskning om äldres immunsystem har 
pågått sedan 1989 vid Hälsohögskolan. 
Jan Strindhall, lektor i biomedicinsk 
laboratorievetenskap vid avdelningen för 
naturvetenskap och biomedicin, påpekar 
att immunsystemets funktioner försäm-
ras med hög ålder vilket kan leda till att 
äldre människor oftare drabbas av infek-
tionssjukdomar som kan ha betydelse för 
individens överlevnad och livskvalitet.

– Syftet med vår forskning är därför 
att vi ska öka vår kunskap om immun-
systemets åldrande för att ge underlag 
för åtgärder att stärka immunförsvaret 
för ett friskare liv högre upp i åldrarna.

Immunriskprofil och virus 
I tidigare projekt har man undersökt 
immunsystemet hos 80- och 90-åringar 
och gjort två viktiga upptäckter. Det ena 
var att identifiera en immunriskprofil 
(IRP) som var relaterad till överlevnad. 
En person med IRP har en förhöjd nivå 
av cytotoxiska T-celler, sänkta nivåer av 

immunsystemet undersöks hos ”yngre” äldre

hjälpar T-celler och en försämrad celldel-
ningsförmåga. Det innebär ett försvagat 
immunförsvar, vilket leder till att perso-
nen lättare drabbas av infektioner.  

Den andra upptäckten var att påvisa ett 
samband mellan uppkomst av IRP och 
förekomst av cytomegalovirus (CMV). 
CMV är ett latent virus som många män-
niskor bär på. I projekten upptäckte man 
att 100 procent av de äldre som hade IRP 
också bar på CMV. I gruppen utan IRP 
hade drygt 80 procent CMV. 

– CMV är latent och när det bryter 
ut får man oftast inga symptom, då im-
munsystemet slår ned viruset. Men CMV 
tröttar ut immunsystemet som måste 
jobba för att bekämpa det, vilket gör att 
man blir mindre motståndskraftig mot 
andra infektioner. 

Internationellt erkända 
upptäckter
Gruppen var först i världen med att 
mynta begreppet IRP och se kopplingen 

till CMV. Tillsammans med fem labo-
ratorier i Europa fick man 2002 dela på 
18 miljoner för fortsatt forskning om 
immunförsvar och åldrande. 

– Ett framgångskoncept är de longi-
tudinella studierna. Många har svårt att 
kopiera vår design, eftersom det krävs 
resurser för att man ska kunna följa 
individerna i projektet under lång tid 
samtidigt som man måste kunna garan-
tera hög metodkvalitet över tid.

66-åringar i fokus
Forskargruppen har nu fått 300 000 
kronor från FORSS* för att kunna 
fortsätta med en studie av ”yngre” äldres 
immunsystem. Gruppen, i åldern 66 
år, kommer att följas under en längre 
tid, kanske upp emot tio år. Man ska 
undersöka om sambandet mellan IRP, 
CMV och överlevnad finns även där. 

– Om det visar sig vara ett starkt 
samband kommer det finnas anledning 
att ge behandling för att stärka immun-
systemet exempelvis genom att vaccinera 
mot CMV.

Studiens första steg har redan på-
börjats och 400 personer har lämnat 
blodprov för analys på Länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping. 

I projektgruppen, där Jan Strindhall 
är projektledare, ingår Andrea Tompa 
och Anders Wikby, Hälsohögskolan, 
Sture Löfgren och Mårten Skog, av-
delningen för mikrobiologi vid Läns-
sjukhuset Ryhov, Malin Bengnér och 
Bengt Olof Nilsson, infektionskliniken 
vid Länssjukhuset Ryhov samt Jan Erne-
rudh och Peter Söderkvist, Linköpings 
universitet. 

* FORSS är en förkortning för ”Forsk-
ningsrådet i sydöstra Sverige” och är ett 
samarbete mellan Östergötlands län, 
Kalmar län och Jönköpings län som ger 
projektmedel till medicinska projekt. 

T e x T  o c H  F o T o :  m o

JaN sTriNdHall tog över som projektledare i forskningsprojekten om immunsystemet hos äldre efter 
Anders Wikby som gått i pension. 

Hos personer som är 80 år eller äldre kan man koppla immunsystemet 
till överlevnad genom förekomsten av en särskild immunriskprofil och 
ett virus. Nu startar ett uppföljningsprojekt för att se om det även gäl-
ler för en yngre åldersgrupp.



H Ö G S K R I F T E N  NR 1 2009

8

Ett steg närmare ett levande campus
Nu startar kommunen arbetet med detaljplanen för området vid Hälsohögskolan, 

medan högskolan planerar för arena och bostäder. kommunen kommer att stå för 

förändringarna av munksjögatan och en överbyggnad.

Den 23 februari presenterade projekt-
gruppen sitt arbete för kommunens led-
ningsutskott vid ett möte där även delar 
av stiftelsestyrelsen deltog. Kommunen 
gav då beskedet att man kommer att 
åtgärda trafiksituationen vid Munksjö-
gatan genom att räta upp och sänka ned 

vägen samt bygga en överbyggnad på 15 
meter. Man vill däremot inte samverka 
om en arena.

– Vi hade gärna sett en gemensam eve-
nemangsarena tillsammans med Jönkö-
pings kommun, men det är ändå positivt 
att vi nu fått klara besked från kommunen 

så att vi kan gå vidare med att konkret 
utforma projeket. Förändringarna av 
Munksjögatan innebär också att vi kan ta 
första steget för att få en bättre trafikmiljö, 
säger Per Hallerstig, vd Högskoleservice 
och högskolans kontaktperson med kom-
munen i projektet Levande Campus.

Skissen visar hur framtida utbyggnad på kv Lappen kan disponeras och ska endast ses som en idéskiss; Friskvårdscenter framför Hälsohögskolan och bostäder som 
frontar Munksjön - på så sätt utnyttjas tomtens topografi bäst. Friskvårdscenter tillsammans med bostäder utgör första etappen. I dagsläget finns inga planer på en 
aula, men skissen visar hur en sådan kan placeras i en senare utbyggnadsetapp. Hälsohögskolans entréförhållanden kommer att bakas in i kommande arkitektupp-
drag (arkitekttävling) för att nå bästa resultat. OBS! Skissen är inte justerad efter mötet 23 februari, utan visar på möjlig placering för en större arena.
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Detaljplanen behöver regleras
Kommunen kommer nu att starta med 
att reglera detaljplanen för området. I 
dagsläget betecknas det som industri-
mark. Enligt kommunens planprogram 
är det dock tänkt att högskolan ska kunna 
expandera där. 

– Stadsbyggnadskontoret har sagt att 
detaljplanen kommer att ta ungefär ett år 
att ta fram. I planprogrammet fanns inte 
bostäder med och man måste bland annat 
utreda närheten till Jönköpings Energi, 
säger Karolina Ganhammar, högskolans 
arkitekt.  

Även ägarförhållandena för marken 
måste regleras. I dagsläget äger Jönkö-
pings Energi och kommunen delar av 
marken som behöver förvärvas av Hög-
skolefastigheter AB, HÖFAB, som ägs ge-
mensamt av högskolan och kommunen.

Bostäder på området
I planeringen ingår tre bostadshus på 
området.

– Vi har skissat på hur tre bostadshus, 
på cirka 12-15 våningar vardera, kan 
placeras på området. Totalt skulle upp 
emot 240 lägenheter kunna uppföras, 
beroende på storlek. Vi anser det vara 

Högskoleservice (Hs) fick 2003 i uppdrag 
av stiftelsestyrelsen att undersöka högsko-
lans lokalbehov på lång sikt och i december 
samma år startade utredningen ”levande 
campus”. resultatet presenterades 2005 
i skriften ”Högskolan, staden, framtiden” 
och Hs fick i uppdrag att ta fram lokal-
program för ett idrotts- och friskvårds-
centrum på kv lappen. ett profilprojekt 
som binder samman kv lappen med kv 
Högskolan skulle också arbetas fram. 

under 2006 genomfördes tre parallella 
arkitektuppdrag för att visa hur campus 

kan bli mer sammanhängande. White ar-
kitekter hade det förslag som bäst stämde 
överens med högskolans förväntningar. 
WsP ingenjörer fick därefter i uppdrag 
att utreda de ekonomiska och tekniska 
förutsättningarna för en upprätad, sänkt 
och överbyggd munksjögata. 

Våren 2008 utreddes förutsättningarna för 
ett samarbete med Jönköpings kommun 
avseende uppförande av evenemangsarena 
på kv lappen. efter beslut av stiftelse-
styrelsen 25 augusti 2008 påbörjades 
en samverkan mellan högskolan och 

bättre med få höga hus istället för lägre, 
mer utbredd, bebyggelse. Det innebär  
att mer av utsikten mot Munksjön finns 
kvar. Marken är lägre vid Munksjö-
stranden och höjdskillnaden tillåter hus 
uppemot 12-15 våningar utan att de för 
dens skull blir högre än Hälsohögskolans 
11 våningar.

Tidigast klart 2011
Sedan det blivit bestämt att kommunen 
inte kommer att vara delaktig i arenan 
kommer Högskoleservice på nytt att ta 
upp frågan om byggnationer på området 
på sitt styrelsemöte i april.

– Vi behöver få veta i vilken omfatt-
ning vi ska gå vidare med planerna på en 

kommunen om hur man skulle åtgärda 
trafiksituationen vid munksjögatan och 
samarbeta kring uppförandet av en arena 
vid munksjön. 

en projektgrupp bildades med represen-
tanter från högskolan och kommunen. 
Från högskolan deltog Per Hallerstig, vd 
Hs, Britt-marie Bergman, ekonomichef 
och karolina ganhammar, arkitekt och 
från kommunen deltog martin andreae, 
stadsdirektör, Björn söderlundh, finans-
chef, ylva millback, fritidschef samt mats 
Johansson, sekreterare i fritidsnämnden. 

arena. Vi var beredda på att kommunen 
inte skulle vilja vara med och har ett al-
ternativ med ett mindre friskvårdscenter 
som täcker högskolans behov.

Därefter kommer man fortsätta med en 
arkitekttävling för utformandet av arena 
och bostadshus. Den beräknas ta ungefär 
ett år, men bör kunna genomföras sam-
tidigt som kommunen arbetar med de-
taljplanen. Enligt Karolinas beräkningar 
borde åtminstone ett bostadshus kunna 
vara klart till hösten 2011. 

– Men det förutsätter att allt klaffar och 
att man använder en prefabricerad lös-
ning. Annars kan det dröja till våren 2012.                   

 

T E x T  &  F O T O :  M O

karoliNa gaNHammar, 
högskolans arkitekt  

BakgruNd leVaNde camPus
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Leon har gjort språkliga analyser av inne-
hållet i rapporteringen om kriget i Irak 
och konflikten mellan Israel och Pales-
tina. Han har även besökt kanalernas re-
daktioner, intervjuat nyckelpersoner och 
fått tillgång till interna dokument, bland 
annat i form av riktlinjer. Slutsatsen är att 
kanalerna förmedlar olika världsbilder.

– Jag ville analysera tre kanaler för att 
kunna se om de visar samma bild. På 
samma sätt ville jag jämföra två konflik-
ter för att se om diskurserna skiljer sig 
åt. Det visade sig att kanalerna har olika 
syn på världen. En redaktör på BBC ser 
på en händelse på ett annat sätt än vad 
en redaktör på Aljazeera gör. Och Alja-
zeera är positiva för palestinierna, men 
inte för irakierna trots att båda folken är 
ockuperade. 

Ordval avslöjar partiskhet
I analyserna har Leon kunnat se hur jour-
nalisterna gör olika ordval när de beskri-

Hur neutral är mediernas 
världsbild?

ver samma händelser. I konflikten mellan 
Israel och Palestina är palestinierna 
förtryckta av israelerna enligt Aljazeera, 
BBC beskriver det som en maktkamp 
och CNN uttrycker stöd för judarna i 
Israel. Enligt Leon beror skillnaderna 
till stor del på den historia och kultur 
som kanalernas centrum befinner sig i. 
Aljazeera sticker ut genom att erkänna 
sin partiskhet. 

– Redaktörerna på Aljazeera erkänner 
att de är partiska när det gäller palesti-
nierna. BBC och CNN understryker att 
de är opartiska, men när jag undersöker 
deras riktlinjer och deras historier är de, 
så vitt jag kan se, också partiska och 
obalanserade. 

Aljazeera har i sin tur olika riktlinjer 
för sin arabiska och engelska kanal. 
Arabiska Aljazeera använder martyr om 
palestinier som dödas av Israel, medan 
engelska Aljazeera inte får använda 
ordet alls.  

– Aljazeera är som två olika kanaler. 
En väg delar redaktionerna och redaktö-
rerna talar inte med varandra. Man har 
sitt eget språk och system och använder 
sällan varandras material. 

Obehaglig sanning
Leons forskningsresultat har blivit en 
obehaglig sanning som kan vara svår att 
hantera för de inblandade som själva tror 
att de producerar en balanserad världs-
bild. Leon, som är från Irak, anklagades 
bland annat av en högt uppsatt redaktör 
på BBC för att vara partisk när han 
hade skickat redaktören en artikel som 
skulle publiceras i Journal of Pragmatics. 
Leon vände redaktörens kritik till något 
positivt.

– Jag frågade om jag fick ta med ett 
citat från honom i artikeln och han 
skickade 3,5 rader om vad han tyckte 
om analysen. Det tyckte jag förbättrade 
och styrkte min artikel. 

leoN BarkHo började sin bana som lärare i lingvistik vid Mosul 
University i Irak. Han har också arbetet som journalist på nyhetsbyrån 
Reuters i Bagdad och som korrespondent för AP (Associated Press) i 
Mellanöstern. Vid Internationella Handelshögskolan har han undervisat i 
engelska.

Hur opartiska och balanserade är 

de tre globala medieföretagen BBc, 

cNN och aljazeera i sin rapportering 

om mellanöstern? enligt en avhandling 

av leon Barkho är världsbilden de 

förmedlar inte så neutral som de ger 

anspråk på.  
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Vem ska man tro på?
Leon betonar att ingen nyhetskanal kan 
vara helt balanserad. Minsta kommateck-
en eller intonation räknas i journalistiken 
och alla arbetar under hård press. Leons 
råd är att man ska acceptera detta och 
istället söka sig till flera källor. Han har 
själv följt oroligheterna i Gaza på Hizbol-
lahs, Hamas och iranska Alalams webb-
sidor för att få flera bilder av konflikten.

–  Man måste vara medveten om att de 
förmedlar olika diskurser och titta noga. 
Vi har tur i dag eftersom det finns många 
nyhetskällor att välja mellan genom In-
ternet, såväl nyhetskanaler som bloggar.    

Planerar fler böcker
De närmsta månaderna ska Leon ägna sig 
åt sitt andra intresse, lingvistik, och skriva 
en bok med titeln ”Writing and spea-
king English properly for Scandinavian 
people”. Leon arbetade som språklärare 
vid Internationella Handelshögskolan 
under tiden som han arbetade med av-
handlingen. Han har tidigare varit lärare 
i lingvistik vid Mosul University i Irak. 

Leon har även för avsikt att skriva två 
uppföljande böcker efter sin avhandling, 
en om BBC och en om Aljazeera.

–  Jag skulle vilja beskriva Aljazeera för 
vanliga människor. Förklara varför de är 
så partiska och vilka skillnader som det 
finns mellan den arabiska och engelska 
kanalen. Hur ser det ut i deras kafeteria 
och på deras nyhetsredaktioner? Hur 
skiljer sig deras löner? Allt det påverkar 
deras diskurs. 

Längre fram i mars åker Leon till 
Doha, Qatar för att tala på ett interna-
tionellt mediaforum om Mellanöstern dit 
han blivit inbjuden av Aljazeeras general-
direktör Wadah Khanfar. Han kommer 
också att hålla i plenarsammanträden om 
sin forskning för redaktörer och journa-
lister på Aljazeera.

T e x T  o c H  F o T o :  m o

Fotnot: Leon Barkho försvarade sin avhandling 

23 januari på Högskolan för lärande och kom-

munikation. Fakultetsopponent var professor 

Golan Rahman, verksam vid Papua New Guinea 

University of Technology. Leon har handletts av 

Lars-Åke Engblom, professor vid Högskolan för 

lärande och kommunikation och Robert Picard, 

professor vid Internationella Handelshögskolan.

aVHaNdliNgeN i media
leon Barkho har fått uppmärksamhet i 
media. Han har bland annat gett expert-
utlåtande i brittiska The evening standard 
och intervjuats av både Publicerat i P1 och 
lasso i P4 Jönköping.

25-åringar firades på mariedal
I samband med en middag på Mariedal firades i mitten av februari nio 
personer som varit anställda vid Högskolan i Jönköping i 25 år.

Hälsohögskolan: Inger Ahlstrand, Jan Dimberg, Thomas Ehn, Sven Jarhag, Gunilla 
Nilsson och Ulrika Waerland.
Internationella Handelshögskolan: Anita Westin och Carita Åbom
Högskoleservice: Carina Lönn 

I middagen på Mariedal deltog stående fr.v. Per Hallerstig vd Högskoleservice, Ulrika Waerland HHJ, Hög-
skolans rektor Thomas Andersson, Carina Lönn HS. och Gerd Ahlström vd Hälsohögskolan. Sittande fr.v. Jan 
Dimberg, Inger Ahlstrand, Gunilla Nilsson och Thomas Ehn, samtliga Hälsohögskolan.
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– Jag har sett flera exempel. En flicka 
som tar plats verbalt och uppträder som 
man anser är typiskt pojkaktigt blir 
hårdare tillsagd än en pojke som beter 
sig likadant. Och om en pojke vill göra 
lugna saker som att pyssla och väva blir 
han många gånger uppmuntrad till 
mer aktiva aktiviteter, säger Christian 
Eidevald, som 27 februari disputerade 
med avhandlingen ”Det finns inga tjejbe-
stämmare – Att förstå kön som position i 
förskolans vardagsrutiner och lek”.

I avhandlingen har Christian utgått 
från videoinspelade sekvenser från två 
förskolor med barn i åldrarna 3-5 år och 
fokusgruppssamtal med personalen. Den 
ena förskolan deltog i jämställdhetspro-

jekt, men det verkade inte innebära att 
de därmed bemötte barnen mer jämställt.

– När de såg videosekvenserna sa de 
flera gånger att tillfällen när de bemötte 
pojkar och flickor med olika strategier var 
undantag från hur de vanligtvis betedde 
sig. Till exempel ”Just den flickan måste 
man tala till så där” eller ”Den pojken 
behöver extra hjälp”. De sköt ifrån sig att 
dessa sätt att göra skillnad på flickor och 
pojkar var något som gällde dem. 

Avhandlingen visar att både pojkar 
och flickor bemöts utifrån förväntningar 
om hur deras kön ska bete sig och Chris-
tian vill inte säga att ett kön missgynnas 
av problemet mer än det andra.

– Alla barn missgynnas eftersom 
barndomen blir väldigt styrd. Flickor 
som vill ta för sig hindras och pojkar som 
uppfattas som lite mesiga manas igång 
trots att det kanske inte är så de önskar 
bete sig i alla situationer.

Någon enkel lösning för hur persona-
len ska bete sig har han inte. Christian 
menar att bemötandet måste ske på 
individnivå och att man ska se över sitt 
tankesätt.

– Man måste bli medveten om att 
man har de här förväntningarna och 
inte reflexmässigt gå fram till flickan i en 
högljudd grupp där resten är pojkar utan 
att först tänka sig för. Flickan är inte mer 
störande än pojkarna, man förväntar sig 
bara att hon, eftersom hon är flicka, ska 
vara tystare. 

Avhandlingen handleddes av professor 
Mohamed Chaib och docent Helene Ahl 
vid Högskolan för lärande och kommu-
nikation. Fakultetsopponent var docent 
Eva Reimers, Linköpings universitet. 

M O

”det finns inga tjejbestämmare” i förskolan

Leon Barkho
Högskolan för lärande och kommunikation 
disputerade den 23 januari med avhand-
lingen ”strategies of power in multilingual 
global broadcasters. How the BBc, cNN 
and aljazeera shape their middle east news 
discourse”.
Fakultetsopponent var professor golam 
rahman, The Papua New guinea univer-
sity of Technology. 

Kristina Rosengren 
Hälsohögskolan 
disputerade den 30 januari med avhand-
lingen ”en hälso- och sjukvårdsorganisa-
tion i förändring - från distanserat till delat 
ledarskap”.
Fakultetsopponent är professor runo 
axelsson.

Karina Huus
Hälsohögskolan 
disputerade den 13 februari med avhand-
lingen ”Weight gain in children - possible 
relation to the development of diabetes”.

Christian Eidevald 
Högskolan för lärande och kommunikation 
disputerade den 27 februari med avhand-
lingen ”det finns inga tjejbestämmare 
- att förstå kön som position i förskolans 
vardagsrutiner och lek”.
Fakultetsopponent var professor eva rei-
mers, linköpings universitet.

Anne-Marie Wallin 
Hälsohögskolan 
disputerade den 27 februari med avhand-
lingen ”living with diabetes within the 
framework of swedish primary health care: 
somalian and professional perspectives”. 
Fakultetsopponent var professor katarina 
Hjelm, Växjö universitet.

ÖVriga disPuTaTioNer Vid 
HÖgskolaN i JÖNkÖPiNg 
2009

Flickor ska vara lugna och resonerande, medan pojkar ska vara aktiva. 
De som inte passar in i mallen för de könsstereotypa förväntningarna 
möts med motstånd av personalen i förskolan, som tror sig behandla 
alla lika.

Eva Björck-Åkesson, vd Högskolan för lärande och 
kommunikation, fäster en numrerad doktorsnål på 
Christian Eidevald efter disputationen.
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stig Berg in memoriam

Stig kom till Jönköping i unga år, hans uppdrag var att bygga 
upp en fältstation till Göteborgs universitet för forskning om 
det normala åldrandet. Under hans 40-åriga arbetsperiod har 
hans arbete utmärkts av en orubblig vilja att förbättra de äldres 
livssituation och för att få svar på grundläggande frågor kring 
åldrandets biologiska mysterium. Han byggde upp och var chef 
för Institutet för Gerontologi, först i stiftelseform, sen som en 
enhet inom landstinget och sedan början av 90-talet som en 
avdelning inom Hälsohögskolan. 

Stig hade en unik förmåga att kunna leda sin verksamhet 
till en erkänd internationell framgångsrik forskningsverksam-

het, detta oberoende av 
driftform och huvudman-
naskap. Förutom ett stort 
antal vetenskapliga artik-
lar i tidskrifter med högt 
internationellt anseende 
så har Stig under årens 
lopp handlett doktorander 
till disputation och stött 
dem i deras postdoktorala 
utbildning. 

Det är en mycket stor 
förlust för Högskolan i 
Jönköping, för mig och för 
alla som arbetat med Stig 

att inte längre kunna be om hans kloka råd och inte längre 
kunna få del av hans perspektiv i diskussioner om viktiga 
frågor. Vi deltar med hans fru Mari-Ann och övriga släkt i 
deras stora sorg som drabbat dem.

g e r d  a H l s T r Ö m

V d  H ä l s o H Ö g s ko l a N ,  P r o F e s s o r

Internationella Handelshögskolan 
har skrivit ett ”memorandum of 
understanding” (MOU*) för att 
leda utvecklingen och etablering-
en av European Entrepreneurship 
University förlagt till Education 
City, Bahrain.

Investerarna avser satsa 180 miljoner 
Euro för att utveckla en mötesplats i 
Education City, Bahrain för entreprenö-
rer, aktieägare, representanter från den 
akademiska världen och affärsvärlden. 
Fokus ligger på European Entrepre-
neurship University som ska utveckla 
entreprenörsmedvetenhet hos studenter 

inom ekonomi, informations- och kom-
munikationsteknologi och teknik samt 
bygga upp en forskningsverksamhet 
som ytterligare stimulerar företagsdy-
namiken i regionen och tillhandahålla 
tjänster till teknikföretag och finansiella 
tjänsteföretag.

– För oss representerar det här en 
spännande möjlighet att komma närmare 
den entreprenöriella utvecklingen i den 
här mycket viktiga regionen. Vi ser upp-
starten av European Entrepreneurship 
University som en viktig fortsättning på 
våra tidigare erfarenheter av att utveckla 
universitetsaktiviteter till resurser för 
samhälls- och ekonomisk utveckling, 

säger Niclas Adler, vd Internationella 
Handelshögskolan. 

Under 2009 kommer några inledande 
seminarier och chefsutbildningar att äga 
rum. De första studieprogrammen på 
heltid startar hösten 2010 och ambitio-
nen är att ha 1 600 studenter till 2013. 
Ramon Wyss, professor vid IHH, kom-
mer att leda European Entrepreneurship 
University från 1 mars. 

Läs mer på www.ihh.hj.se

* Ett MOU är ett dokument som ger ramar för 

ett kommande samarbete utan att i detalj reglera 

villkoren för samarbetet.                                 

Internationella Handelshögskolan har skrivit 
ett MOU i Bahrain 

Professor Stig Berg avled efter en tids sjukdom den 
25 februari 2009. Gerontologiforskningen har där-
med förlorat en av sina främsta företrädare i Sverige 
och internationellt. Stig var en mycket betydelse-
full medarbetare. Förutom hans stora och viktiga 
forskningsinsatser inom åldrandeforskningen finns 
Stig i våra minnen som den stora humanist han var 
med stor tilltro till människans förmåga. Stig visade 
omsorg och respekt för alla i hans närhet och för 
människors olikheter. 
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För sjunde gången delas Högsko-
lan i Jönköpings förtjänsttecken 
ut. Det sker i samband med hög-
skolans  traditionella vårfirande 
som i år äger rum torsdag 30 
april.

Förslag till mottagare av förtjänstecken 
lämnas till rektor senast den 3 april. 
Rätt att föreslå mottagare av tecknet har 
varje person som under förslagsperioden 
är anställd vid Högskolan i Jönköping.

 Kommitté för utdelande av förtjänst-
tecknet består i år av högskolans rektor 
Thomas Andersson, vice ordförande i 
stiftelsestyrelsen Lars Isaksson och ord-
förande i Studentkåren Jessica Johansson.

Högskolans förtjänsttecken

Under dagen arrangeras också en mi-
nimässa och det f inns möjlighet att 
titta på olika miljöfordon. Arrangörerna 
har lyckats att – återigen – engagera 
flera kända och intressanta talare, bland 
andra seniorekonomen på SEB Klas 
Eklund som snart kommer ut med en 
ny bok ”Vårt klimat” som presenteras 
av Talarforum som ”en pedagogisk 
genomgång av växthuseffekten och hur 
ekonomiska styrmedel kan användas 
mot klimathotet”. 

Andra föreläsare är Carina Borgström, 
projektledare på Ekologiska fotavtryck 
WWF och Carl Mossfeldt som är vice 
vd på Tällberg Foundation. De kom-
mer att prata om ”Hur kan ekonomiska 
styrmedel möta klimathotet?”, ”Hur 
mycket klarar jorden av?” och ”Går det 

att förena tillväxt och uthållighet”. Även 
landshövdingen i Jönköpings län, Lars 
Engqvist, medverkar och ställer frågan 
”Vad krävs för att nå 2-gradersmålet/
klimatmålen”. Dagen avslutas med en 
paneldiskussion där regiondirektör Ulf 
Fransson från Regionförbunden och 
Annelie Johansson från Länsstyrelsens 
Miljö- och Samhällsbyggnadsavdelning 
är moderatorer.

Klimatet intresserar alla
– Intresset är, som alltid, mycket 

stort, säger Kjell Rosén som ansvarar för 
högskolans medverkan i konferensen. 
Det visar att klimatet är en fråga som 
intresserar alla. Dessutom har vi lyckats 
locka hit engagerade föreläsare varje år 
vilket säkert också bidragit till det stora 

klimatet och ekonomin
Klimatet och ekonomin är i fokus vid årets klimatkonferens den 21 april på högskolan. Klimatfrågan är en 
bred samhällsfråga som kommer att kräva genomgripande förändringar i samhället för att kunna lösas. 
Årets föredragshållare talar om detta med olika infallsvinklar.

Tidigare mottagare är Hans Albin Lars-
son, Nils Gruvberger, Alvar Göth, Lars-
Erik Engstrand, Agne Boeryd, Gudrun 
Engstrand, Anita Helmbring, Per Ris-
berg, Margareta Siöö, Jörgen Birgersson, 
Åke E Andersson och Inger Melin.

intresset. Samtidigt som klimatkonfe-
rens hålls finns utställningen ”Hard rain. 
Our headlong collision with nature” på 
högskolan och jag hoppas deltagarna tar 
tillfället i akt att titta på den 45 meter 
långa fotoutställningen. 

Konferensen som är den sjätte i ord-
ningen hålls på högskolan den 21 april. 
Arrangörer är, förutom Högskolan i 
Jönköping, Jönköping Energi, Region-
förbundet Jönköpings län, Jönköpings 
kommun, Landstinget i Jönköpings län, 
Länsförsäkringar Jönköping, Länsstyrel-
sen i Jönköpings län och Vägverket. Sista 
anmälningsdag är 27 mars. 

Mer information finns på 
www.hj.se/doc/1704 

lH
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Hard Rain – samhällets krock  
med naturen
I juli 1969 var fotografen Mark Edwards 
i Sahara när han kom vilse, hittades av en 
tuareg, ett berberfolk som lever i västra 
Sahara, som tog med honom till sitt folk. 
Vid elden sattes en kassettbandspelare 
på och ur högtalarna hördes Bob Dylan 
och hans sång ”A Hard Rain’s A-Gonna 
Fall”.  Under musiken fick Edwards idén 
att sätta bilder till varje textrad. Under de 
följande åren reste Edwards jorden runt 
och fotograferade människans framfart i 
kollision med naturen i form av klimat-
förändringar, markförstörelse, mänskliga 
rättigheter. Resultatet blev Hard rain-
utställningen som invigdes i samband 
med Bob Dylans 65-årsdag i maj 2006, 
i Eden, Cornwall. Utställningen finns i 
fyra exemplar som sedan turnerat världen 
runt. Just nu är en utställning i Canberra 
i Australien, en annan i Norge. 

Samarbete med Jönköpings 
kommun
I höstas var utställningen i småländska 
Bodafors där f lera från miljökontoret 
på Jönköpings kommun såg den och 
blev intresserade. Kommunens Agenda 
21-samordnare Eva Göransson tog kon-

den 26 mars invigs en mycket ovanlig utställning på Högskolan i Jönköping – en 45 

meter lång fotoutställning där det ovanliga är att den ska finnas utomhus på högsko-

leområdet.  utställningen heter ”Hard rain. our headlong collision with nature.”

dokumentärfotografen mark edwards 
grundade en av världens största bild-
byråer, still Pictures i london. man har 
specialiserat sig på områdena miljö, natur 
och global utveckling.

utställningen visade första gången i 
sverige på etnografiska museet.

takt med Kjell Rosén på Högskoleservice. 
– Eva ställde frågan om vi var intresse-

rade av att samarbeta för att kunna ställa 
ut den på högskolan. Vi tyckte det var 
ett intressant förslag, säger Kjell Rosén, 
och ganska snabbt kom vi överens och nu 
invigs den alltså den 26 mars. Vi ska också 
undersöka möjligheterna att sätta upp en 
högtalare som spelar Bob Dylans sång. En 
kuriositet i sammanhanget: dagen efter 

invigningen ger Bob Dylan en av sina 
tre Sverigekonserter i Kinnarps Arena!

Utställningen kommer att visas på det 
nyanlagda grönområdet mellan Högsko-
lan för lärande och kommunikation och 
Högskolebiblioteket. Invigningen är den 
26 mars klockan 11.00 och förrättas av 
kommunalrådet Ann-Marie Nilsson. 
Utställningen pågår fram till den 15 maj.

l H

”I’ll walk to the depths of the deepest black forest” 
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Högskolan i Jönköping är en stif-
telse* med tydliga profiler som präglas 
av entreprenörsanda, internationella 
relationer och samverkan med näringsliv 
och samhälle. utbildning och forskning 
bedrivs inom fyra fackhögskolor:
• Hälsohögskolan
• Högskolan för lärande och

kommunikation 
• internationella Handelshögskolan
• Tekniska Högskolan

* en av tre stiftelsehögskolor i sverige med rätt 
att ge doktorsexamen, de andra två är Handels-
högskolan i stockholm och chalmers.

Högskoleservice är högskolans service-
organisation och driver gemensam verk-
samhet samt tillhandahåller infrastruktur, 
gemensamma system och gemensam 
information/marknadsföring.

Högskolan i Jönköping har ca 11 000 
studenter, ca 800 anställda och omsätter 
ca 718 mnkr (2008).

Högskolans verksamhet och strategiska 
utveckling kan beskrivas med följande 
ledord: 
• Fokusering och specialisering 
• intensiv samverkan i partnerskap 

globalt, nationellt, regionalt och lokalt 
inom forskning, utbildning och om-
världsrelationer 

• entreprenörskap, innovationer och 
kreativitet.

Jaha!
högskriften nr 1 2009

PosTTidNiNg B

Det var det, det. Det slår aldrig fel! Så fort 
jag bara tänker tanken så blir det tvärtom.

I går, måndag, njöt jag av värmen i solen 
när jag gick hem och tänkte naturligtvis den 
förbjudna tanken ”nu är det äntligen vår, 
tänk om jag satt i min solhörna på landet!”. 
Vad händer idag tisdag? Jo, när jag kommer 
ut från min tidiga (mellan 08 och 09!) trä-
ningstimma så kommer det mycket, mycket 
små snöflingor men tillräckligt för att jag ska 
kunna se på marken att det är snöar. Visst 
är det typiskt?! Precis som om kung Bore 
– liksom varje år – vill ge mig en knäpp på 
näsan och säga ”nej du Lena, än är det inte 
vår, än så länge bestämmer jag”.

Men optimist som jag är kan ändå inte 
låta bli att få lite vårkänslor när solen glittrar 
i Munksjöns vatten, när kommunen börjar 
sopa trottoarerna rena från vinterns grus och 
sand, när jag en morgon i Sofiaparken hör 
fågelsång eller när jag kan läsa Jönköpings-
Posten utan att tända kökslampan samtidigt 
som jag äter frukost. Då är det vår och det 
där vita som kommer ner utanför mitt föns-
ter det är bara dom sista resterna av vintern. 
Hoppas jag! Men nu kan man ge sig sjutton 
på att det blir mycket snö framöver. Ja, ni 
är förvarande och jag erkänner direkt – det 
är mitt fel.

Ett annat säkert vårtecken är Öppet Hus 
på högskolan, i år hålls det lördag 21 mars 
klockan 10-14. Trots att jag jobbat så länge 
på högskolan och borde känna till det mesta 
så brukar jag alltid gå runt på fackhögskolor-
na och titta på deras olika utbud av aktivite-
ter och föredrag, lyssna på studievägledarnas 
svar på alla möjliga och omöjliga frågor och 
försöka komma på var de olika dialekterna 
kommer ifrån. Besökarna brukar vara bli-
vande studenter i sällskap med föräldrar 
eller kompisar, några mor- eller farföräldrar 
är på plats och tittar och frågar eftersom 
barnbarnet inte har möjlighet att komma 
själv och en del jönköpingsbor kommer för 
att titta på hur det ser ut och kanske delta 
i någon av de rundvandringar som ordnas. 
Och jag är fortfarande lika förundrad! Varje 
år lär jag mig något nytt, jag undrar vad det 

ska bli i år? Men även om Öppet Hus är ett 
säkert vårtecken vågar jag inte lova att det 
är vår då, ett år var det ett riktigt snöoväder 
men jag hoppas och håller tummarna.

Ett nytt inslag i år i raden av vårtecken får 
väl den minimässa som arrangeras på hög-
skolebiblioteket den 31 mars klockan 15-18 
räknas som. Där kommer studievägledarna 
från våra fyra fackhögskolor att berätta mer 
om våra utbildningar på avancerad nivå och 
fristående kurser.

Till det säkraste vårtecknet av alla får 
väl ändå Valborgsmässoafton räknas. Det 
firas naturligtvis också på högskolan och 
i samband med det delas högskolans för-
tjänsttecken ut. Jag brukar alltid gissa på 
vem/vilka som ska få det men någon god 
tippare har jag inte varit hittills. Alla som är 
anställda vid högskolan har rätt att föreslå 
en mottagare så gör det, nominera någon 
senast den 3 april. Förslaget lämnas till 
rektors kansli.

Min solhörna på landet, ja. Dit längtar jag 
och förresten inte bara till solhörnan utan 
till landet över huvud taget. Till lugnet och 
tystnaden, till den rena luften som får mina 
lungor att tro att det är julafton av ren glädje 
över att det är så lätt att andas. Det börjar 
snart bli dags för en resa dit för jag måste ju 
också inspektera de förändringar som gjorts i 
trädgården i vinter. En gammal rönn, några 
körsbärs- och äppelträd har tagits ner och jag 
är så nyfiken på resultatet.

Men trots att vi går mot ljusare tider 
är det fortfarande mörkt på kvällarna så 
reflexerna får hänga med ett tag till. Var 
rädda om varandra och kom ihåg att du är 
viktig för någon.

Vårkram
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