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Mot en ny fas

Det ser ut som att vi håller på att få
verkliga och konstruktiva förberedelser
på plats inför de internationella förhandlingar som står för dörren om det
globala klimatet och vår gemensamma
miljö, med kulmen avsedd att nås i det
toppmöte som äger rum i Köpenhamn
i slutet av året. Vad gäller den globala
finansiella krisen arbetas det också frenetiskt på många fronter för att vi ska hitta
ett fotfäste och på allvar kunna inleda
en återhämtning. Att börskurserna åter
stretat uppåt under de senaste månaderna
kan ses som ett gott tecken men avgörande är att förtroendet återkommer i den
verkliga ekonomin, bland människor och
företag, så att investeringarna åter tar
fart och fler människor kommer i arbete.
Många av de hoppfulla tecknen har
att göra med den annorlunda och mer
respektfulla inställningen till andra
delar av världen i Förenta Staterna och
den anda som utstrålas av dess fortfarande nye president. Också i Europa
har ledarskiften ägt rum och fler står för
dörren. En ny kommission ska tillträda
och Europeiska Unionen ska snart börja
arbeta utifrån en ny konstitution. Sist ut
i raden av länder att agera ordförande i
rådet under den snart utgångna epoken
blir ju Sverige. Och först ut att stå som
lokalvärd för ett av våra informella ministermöten blir Högskolan i Jönköping.
Europa samlas i Jönköping
Att först Europas hälsoministrar och
sedan dess arbetsmarknadsministrar
samlas här ger ett unikt tillfälle för
Jönköping och högskolan att synas som
samlingspunkt för överläggningar och
samarbete i viktiga internationella frågor.
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På flera sätt är vi på väg in i en ny
fas. Vi vet en del om vad den för
med sig. Världens länder har blivit
mer samspelta och beslutsamma
att lösa gemensamma problem.

Rektor Thomas Andersson

På båda områdena har vi något alldeles
särskilt att bidra med.
Jönköping uppvisar ett unikt och
konstruktivt samarbete mellan högskolan, landstinget och kommunerna i
Jönköpings län i att verka kring förbättringar i sjuk- och hälsovård. Projektet
”Bridging the Gap”, där dessutom
samtliga fackhögskolor ingår, håller
redan på att etableras som en exceptionell
plattform för nytänkande inom det här
området. Inom arbetsmarknadsfrågorna
har vi att bidra till genuin inspiration
kring entreprenörskapets och nyföretagandets betydelse. Åter arbetar högskolan på ett unikt sätt med att kombinera
ledande forskning med tillskapandet av
mötesplatser som bland annat stimulerar
entreprenörskap bland studenterna, inte
minst inom Science Park Jönköping,
samt genom att samverka mellan högskolan och små och medelstora företag i
vår omvärld. Vid ministermötena kommer vi att ha mängder av journalister på
plats och få tillfälle till att redovisa och
diskutera en rad av våra projekt.
Högskolan har att bygga vidare
Högskolan i Jönköping har uträttat
mycket de gångna åren och har nu i

viss mån att bygga vidare i en ny fas.
Tillväxten i antalet studenter och även
i våra resurser har varit betydande de
senaste åren och vidare överstigit vad
som förevarit vid de allra flesta andra
lärosätena i vårt land. Vi har etablerat en
rad forsknings- och undervisningsmiljöer
med stor kraft och hög ambitionsnivå,
också i ett nationellt och internationellt
sammanhang. Samtidigt möter vi begränsningar och utmaningar i att bryta
igenom dessa begränsningar.
Att vi står inför vägskäl syns på olika
sätt i skilda delar av verksamheten. Samtliga fackhögskolor liksom högskolan
som helhet brottas med utmaningarna
hur vi ska få resurserna att räcka till för
att understödja så många tillväxtprojekt. Här måste vi vara medvetna om
betydelsen av att högskolan klarar av att
göra – och att genomföra – prioriteringar.
Forskningsresurserna är fortsatt starkt
koncentrerade i Sverige till ett litet antal
stora lärosäten och alla har att organisera
sig väl om man ska förmå vårda och förverkliga möjligheterna i nya satsningar.
Internationella Handelshögskolan har
spänt bågen för flera nya internationella
och entreprenöriella satsningar, vilket
ligger i linje med den profil man vunnit
stor respekt för på många håll i världen.
Nya projekt medför risker, och alla
kommer då inte att lyckas. Här är det
viktigt att organisationen är med och lär
i utvecklingen.
Tekniska Högskolan vann glädjande
utmärkelsen ”Årets Teknikutbildare”
av Teknikföretagen, och står samtidigt
inför att hantera utfasningen av den
forskningsfond som tillfört 210 mnkr
till uppbyggnaden av organisationen.
En kombination av nya resurskällor
måste till för att säkra en ny långsiktig
finansiering.
Hälsohögskolan och Högskolan för
lärande och kommunikation har haft
stor framgång i att stärka sin forskning
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samtidigt som de också har fått de bästa
vitsord för sin utbildning, men de behöver kunna understödja såväl fortsatt
tillväxt som konsolidering.
Hälsohögskolan har lyckats etablera en
ny högkvalitativ forskarskola i ett tempo
som får det mesta annat att förblekna.
Den masterutbildning i ledarskap och
förnyelse inom hälsa och välfärd som nu
utvecklats gemensamt med landstinget,
ser ut att bli en stor framgång. Högskolan för lärande och kommunikation
har i Akademin för skolnära forskning
utvecklat en unik samarbetsform med
kommuner och enskilda skolor i hela
länet. Denna utgör en stor tillgång när
en ny skolreform nu åter är på inrullning.
För att kunna klara ämnesspecialisering
på enskilda områden blir det emellertid
avgörande med samarbete med de andra
fackhögskolorna för gemensamt utnyttjande av nyckelkompetenser.

Utmaningar och möjligheter
Högskolan i Jönköping har hittills
kommit väl ut i framväxten av ett nytt
resurstilldelningssystem för forskningen
i Sverige och vi har erhållit fler studieplatser. Ändå möter vi utmaningar i hur
resurserna ska räcka till framöver. Vi behöver organisera oss väl och förbereda oss
så att vi kan fortsätta bygga långsiktigt.
Vid sitt första styrelsemöte till hösten
kommer Stiftelsestyrelsen att behöva ha
en rejäl strategidiskussion om de svåra
men viktiga avvägningar som väntar.
Vilka områden ska vi satsa särskilt
på framöver? Hur kan vi klara av att
satsa på vissa områden samtidigt som
vi måste stå tillbaka inom andra? Hur
ska vår unika kombination av spets och
bredd se ut i framtiden? Och hur kan
vi fortsätta att berika och stötta varandra på ett konstruktivt sätt också över
traditionella skiljelinjer mellan discipli-

ner och fackhögskolor? Hur vi kommer
rätt i allt detta blir i hög grad beroende av
våra gemensamma synsätt och ansträngningar, och det är angeläget att vi reflekterar över detta på olika håll och i olika
sammanhang i vår organisation.
Förändringar innebär utmaningar, men
i dem ligger också många möjligheter.
Högskolan i Jönköping har kommit i ett
läge där vi har fler möjligheter än någonsin.
Detta är i grunden alltigenom positivt.
Nu närmast står sommaren, och en
tid av återhämtning, för dörren. Tack
för alla goda insatser som ni gjort under
läsåret. Jag hoppas att ni tar väl vara på
sommaren och ledigheten! Samla energi
för nya tag och nya äventyr i framtiden!
Glad sommar!

Thomas anderssoN | juni 2009

Summary in English
Informal Ministerial Meeting in July
For more information about the informal ministerial
meeting and the workshop at Jönköping University in July,
plea se v isit w w w. hj. se / d oc / 8 452 a nd t he of f icia l
website for Sweden’s Presidency of the European Union
www.se2009.eu/en
Academy for Improvement of Health and Welfare
The Jönköping Academy for Improvement of Health and
Welfare has recently been formed and is a collaboration between
all four schools at Jönköping University, the County Council
of Jönköping and the municipalities in Jönköping County.

New President of the Student Union
Johan Sjögren has been elected president of Jönköping Student
Union and Matilda Johansson has been elected vice president
with responsibility for educational quality. Both take office
on 1 July.
MMTC Opens Chinese Branch
The Media Management and Transformation Centre (MMTC)
at Jönköping International Business School (JIBS) has opened
an East Asia Branch at Tsinghua University in Beijing. The
director is Min Hang, who received her doctorate at JIBS and
is now an associate professor at Tsinghua University.

Annual Award of Technical Education
The School of Engineering has been awarded the Annual Award
of Technical Education 2009 by the Association of Swedish
Engineering Industries.
3

H Ö G S K R I F T E N NR

3 2009

EU-ministrar möts på högskolan
Den 1 juli tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Fram till
årsskiftet kommer runt 3 000
möten att hållas, varav elva informella ministermöten förlagda
till sju orter. Det första informella
ministermötet hålls på Högskolan
i Jönköping den 6-9 juli.
Vid det informella ministermötet i Jönköping kommer ministrar med ansvar
för sysselsättning och socialpolitik,
hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor att träffas. Mötet är indelat i
två delar; de första två dagarna träffas
hälsoministrar och de sista två dagarna
träffas arbetsmarknads- och socialförsäkringsministrar.
EU:s ministerråd för sysselsättning
och socialpolitik, hälsa och konsumentfrågor (EPSCO) har informella möten
cirka tre gånger om året. Mötena ger
ministrarna en möjlighet att kunna diskutera och delge varandra erfarenheter i
såväl dagsaktuella som långsiktiga frågor.
Beslut fattas däremot vid de formella
rådsmötena som äger rum cirka fyra
gånger per år i Bryssel eller Luxemburg.

Informellt möte med
arbetsmarknads- och
socialförsäkringsministrarna
Den 8-9 juli träffas arbetsmarknads- och
socialförsäkringsministrar från EU och
kandidatländerna samt representanter
från bland annat EU-parlamentet. Den
första mötesdagen hålls ett möte där ordförandeskapstrion träffar arbetsmarknadens parter och den Sociala Plattformen
(en Europeisk paraplyorganisation som
representerar nationella sociala Non
Governmental Organisations). Den
andra mötesdagen kommer synpunkter
från detta möte att tas upp. Värdar
för mötet är socialförsäkringsminister
Cristina Husmark Pehrsson och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.
Högskolan värd för luncher
Varje delmöte (6 respektive 8 juli) kommer att inledas med en lunch i Högsko-

lebiblioteket dit rektor har bjudit in alla
ministrarna.
Konferens om influensa
Den konferens som hålls den 2-3 juli
har bytt inriktning från zoonoser och
klimatförändringar till inf luensaberedskap och vidtagna åtgärder. Under
konferensen kommer erfarenheterna av
den nya influensan att tas upp och man
kommer att prata om hur EU och dess
medlemsländer kan arbeta vidare för en
god beredskap.
Begränsat tillträde till campus.
Under vecka 28 kommer högskolans
campusområde, undantaget Hälsohögskolan, att vara avstängt för allmänhet
och studenter. Personal som ska vistas i
Högskolan för lärande och kommunikation eller Högskolebiblioteket behöver
särskild ackreditering och kommer att
få denna senast 6 juli. Alla som får den
särskilda ackrediteringen kommer att
kontrolleras av SÄPO. Kontaktperson
på högskolan är Karolina Ganhammar,
Högskoleservice.
MER INFORMATION på webben

Högskolans webbplats: www.hj.se/eu
Regeringens webbplats:
www.se2009.eu/sv
Te x t: MO
Foto: Kristofer Rask

Informellt möte med
hälsoministrar
Den 6-7 juli träffas EU:s hälsoministrar och ministrar från de länder som

kandiderar till EU-medlemskap samt
deltagare från bland annat Världshälsoorganisationen ( W HO) och EU: s
smittskyddsmyndighet ECDC. Två av
de sakfrågor som kommer att diskuteras
är tillgången till verksamma antibiotika
och förebyggande av skador på grund
av alkohol. Värdar för mötet är socialminister Göran Hägglund och äldre- och
folkhälsominister Maria Larsson.

Väggen mellan HLK:s skrivsalar He 303 och He 309 har rivits för att skapa en nästan 500 kvadratmeter stor sal till EU-mötet.Till höger projektledare Karolina
Ganhammar.
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Tekniska Högskolan utsedd till
Årets teknikutbildare 2009
Tekniska Högskolan (JTH) har
tilldelats utmärkelsen Årets teknikutbildare 2009 av Teknikföretagen i Sverige.
JTH har tilldelats utmärkelsen Årets
teknikutbildare 2009 av Teknikföretagen
i Sverige.
– Vi är stolta och glada över utmärkelsen, säger Jörgen Birgersson, vice VD/
utbildningschef vid JTH. Vi har varit
nominerade två gånger tidigare så detta
var alltså ”tredje gången gillt”.
Tack vare utmärkelsen får JTH 1,5
mnkr till ytterligare utveckling av fadderföretagskontakter och stipendier till
studenter.
Ensamma i Sverige
Eftersom utmärkelsen ges till utbildningsanordnare som har ett bra och
givande samarbete med företag är också
Elisabeth Berglund, fadderföretagsansvarig vid JTH, glad. Studenterna får
under utbildningen en möjlighet att få
en inblick i och en praktisk erfarenhet
av något av de 500 fadderföretag som är
knutna till JTH redan under studietiden.

Glada miner hos utvecklingschef Bo Jonsson Husqvarna, Elisabeth Berglund, Jörgen Birgersson, regionschef
Helge Grahnquist Teknikföretagen i Småland och Östergötland och JTH:s vd Peter Olsson.

– Vi är ensamma i Sverige om att
kunna erbjuda näringslivskontakter
för samtliga ingenjörsprogram, säger
Elisabeth Berglund. Vi tror att det finns
ett samband mellan fadderföretagsverksamheten och att våra studenter i
större utsträckning får jobb efter avslutad
utbildning.
Stort utbildningspaket
Tekniska Högskolan har fått ett utökat

utbildningsuppdrag för att möta den
vikande arbetsmarknaden i regionen.
De tillkommande utbildningsplatserna
används främst för att öka den utlokaliserade högskoleutbildningen och till ett
stort utbildningspaket som vänder sig
till teknikföretag som tvingats säga upp
många anställda under den nu rådande
lågkonjunkturen.
Te x t & foto : LH

Internationella Handelshögskolan bland fyra som föreslås få entreprenörsutbildningar
Fyra utbildningar i Sverige har
potential att skapa spetsutbildningar i entreprenörskap av högsta internationella klass, anser
Högskoleverket. Internationella
Handelshögskolan, i samarbete
med Växjö universitet och Högskolan i Kalmar, är en av dem.
Regeringen har bjudit in universitet och
högskolor som är intresserade av att delta
i en satsning på spetsutbildningar inom
entreprenörskap. Regeringen satsar drygt
15 mnkr 2009 och 2010 för dessa utbildningssatsningar. Högskoleverket fick

uppdraget att gå igenom ansökningarna
och komma med en rekommendation
till regeringen. Av de ansökningar som
kom in har Högskoleverket med stöd av
en internationell expertpanel valt ut fyra
utbildningar som de anser har möjlighet
att skapa utbildningar i världsklass. De
är rangordnade enligt följande:
- Gothenburg Schools of Entrepreneurship, Chalmers tekniska högskola och
Göteborgs universitet.
- Master’s Programme in Entrepreneurship, Lunds universitet.
- International Master’s Programme in
Entrepreneurship and Innovation, Hög-

skolan i Jönköping, Växjö universitet och
Högskolan i Kalmar.
- Business Innovation and Technologybased Entrepreneurship, Kungliga tekniska högskolan.
Förslaget från Högskolan i Jönköping
bygger framför allt på en utveckling av
det tvååriga masterprogrammet Innovation and Business Creation.
Läs hela beslutet på www.hsv.se

K ä l l a : H ö g s ko l e v e r k e t
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En av de främsta gjutjärnsforskarna besökte
Tekniska Högskolan
Doru Stefanescu är en välkänd
expert och forskare inom gjutjärnsområdet. Han är professor
vid Ohio State University, USA,
ett av USA:s största universitet.
I maj besökte han Tekniska Högskolan (JTH) för att opponera på
en avhandling inom forskningsområdet ”Material och tillverkning gjutning” och för att undervisa i
en kurs inom gjutjärnsområdet
som riktar sig till specialister i
industrin och doktorander.
JTH navet i ett internationellt
forskarnätverk
Professor Stefanescu ingår i JTH:s
internationella nätverk med experter
inom gjuteriforskningen. Han betonar
följande:
– Det är en imponerade verksamhet
som har byggts upp på en relativt kort tid
vid JTH. Jönköping ligger väl framme
med sin forskning, genom att utveckla
gjutjärnen och lättmetallegeringarna
genom experimentella undersökningar,
modellering och datorsimuleringar.
Global konkurrens
– Kina och Indien utvecklar sin gjuteriindustri, eftersom den är strategisk vid

Doru Stefanescu, professor från Ohio State University, USA besökte Tekniska Högskolan.

tillverkning av produkter. Västerlandet
har ännu kunskapsfördelar men konkurrenterna blir allt bättre. Vi har ännu konkurrensfördelar genom vår industritradition. Gjutning är en material- och
tillverkningsteknik, där de olika stegen
är mycket beroende av varandra och det
tar lång tid att bygga kompetens för att
nå upp till dagens krav. Det är mycket
komplext, tillägger Doru Stefanescu.

Hur ska världen klara
miljömålen?
– Vi måste betala för de utsläpp vi gör.
Men då måste vi bli konkurrenskraftiga
eftersom de nya utvecklingsländerna inte
har samma miljökrav som vi i västvärlden
har, avslutar Doru Stefanescu.
T e x t o c h foto :
Christina Almgren

MMTC har öppnat kontor i Beijing
The Media Management and
Transformation Center, MMTC,
vid Internationella Handelshögskolan, har öppnat ett östasiatiskt
kontor vid Tsinghua-universitetet
i Beijing i slutet av april.
Forskare, medieföretagare och journalister från både Kina och övriga världen
deltog i öppningskonferensen den 2729 april. Konferensen, med rubriken
6

”Transformation of the Media Industries
in a Digital Era”, tog upp branschens
utmaningar och strategier för framtiden.
Tsinghua-universitetet är Kinas ledande
universitet när det gäller mediestudier
och professor Robert G. Picard är glad
över att centret har kunnat starta.
Världsledande forskning
– Vår strävan att kunna hjälpa medieföretag att utvecklas och växa stöds

av Tsinghua-universitetets inriktning,
säger Robert G. Picard, som är chef
för MMTC. Att vi nu får förstärka vår
världsledande medieforskning med ett
center i Asien konsoliderar vårt rykte och
möjligheter till globala studier.
Chef för MMTC:s östasiatiska kontor
är Min Hang, som disputerade vid IHH
för två år sedan.
LH
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Akademi för kvalitetsförbättringar i vård och
omsorg

Högskolan har sedan tidigare samarbeten med både landstinget och länets
kommuner inom hälsoområdet, bland
annat genom Luppen och forskningen i
Bridging the Gap.
– Vi kommer att dra nytta av de redan
etablerade samarbetena samtidigt som vi
startar nya gränsöverskridande
projekt. Akademin fokuserar
på förbättring av vård och
omsorg för att bidra till bättre
hälsa och välfärd, säger Johan
Thor, föreståndare för Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.

samhet. Till hösten startar det första
utbildningssamarbetet i masterprogrammet i ledarskap och förnyelse inom
hälsa och välfärd. Utbildningen har fått
två mnkr i utvecklingsanslag från KKstiftelsen. Till de 40 platserna har över 80
ansökningar kommit in från såväl chefer
och omsorgsledare som disputerade.
– Vi har fått ett fantastiskt mottagande. Att masterprogrammet kommer
igång betyder mycket för utvecklingen
av ämnesområdet kvalitetsförbättringar i
vården. I dag är det främst en liten grupp
pionjärer som är intresserade och har
kunskap om det. När den första kullen
mastersstudenter är klara kommer det
att vara fler som har djupa kunskaper på

Kompetens från alla
fackhögskolorna
I samarbetet bidrar alla fyra
fack högskolorna med sina
spetskompetenser. Johan Thor Johan Thor är läkare och specialist i socialmedicin. Han har
menar att det inte bara är en masterexamen i Health Care Management från Harvard
University och disputerade 2007 vid Karolinska Institutet med en
Hälsohögskolan som har myck- avhandling om förbättringsarbete i sjukvården.
et att erbjuda inom området.
området. Det blir otroligt spännande att
– Internationella Handelshögskolan
se effekterna av det efterhand.
och Tekniska Högskolan är duktiga på
ledarskap och organisationsfrågor, Encell
Samarbete med Dartmouth
på Högskolan för lärande och kommuniInstitute
kation är specialister på vuxnas lärande
Masterutbildningen ges i samarbete
och det finns även starka kopplingar till
med Dartmouth Institute i USA som
informatik som finns på Internationella
har bedrivit en liknande utbildning i
Handelshögskolan.
femton år. Tidigare i år var Johan Thor
tillsammans med högskolans rektor
Ny masterutbildning i höst
Thomas Andersson, Hälsohögskolans
En av idéerna bakom akademin är att den
vd Gerd Ahlström, landstingsdirektör
ska bedriva utbildning i samproduktion
Agneta Jansmyr, utvecklingsdirektör
mellan högskola, vård och omsorgsverk-

Foto: Oskar Pollack

I ett nytt samarbete mellan
högskolans fyra fackhögskolor,
landstinget och kommunerna i
Jönköpings län ligger fokus på
kvalitetsförbättringar inom vård
och omsorg. I Jönköping Academy
for Improvement of Health and
Welfare ska de tre aktörernas
styrkor tas tillvara.

Göran Henriks och docent Boel Andersson Gäre på Dartmouth för att befästa
samarbetet.
– Dartmouth Institute är en av de
ledande institutionerna och har längre
legat i framkant inom området. Deras
forskare är ofta inf lytelserika i den
amerikanska debatten och har bland
annat anlitats av president Obama för
att ge kunskapsstöd för en reform av
sjukvården.
Forskare från Dartmouth kommer att
delta i undervisningen, både på plats i
Jönköping och via webben. En av dem är
Paul Batalden, adjungerad professor vid
Hälsohögskolan från och med hösten.
– Paul Batalden är en pionjär inom
området. Han var en av de första som
överförde idéerna om kvalitetsutveckling
från tillverkningsindustrin till sjukvården i slutet av 1980-talet. Det är en fantastisk tillgång att ha en sådan visionär
och stigfinnare hos oss.
Interaktiv forskning
Akademin kommer även att bedriva
forskning. Man kommer att använda
den befintliga forskningssamverkan och
starta nya interaktiva forskningsprojekt
där man poängterar samverkan mellan
forskare och praktiker.
– Den interaktiva forskningen har ett
dubbelt syfte. Den ska generera ny vetenskaplig kunskap och bidra till ny teori,
samtidigt som den hanterar praktiska
problem i verksamheten och ökar deltagarnas förmåga att bedriva och utveckla
den egna verksamheten.
Ett av de första projekten i Akademins
forskningsportfölj rör patientsäkerhet
och har beviljats EU-medel. Det genomförs tillsammans med flera aktörer
runtom i Europa och samordnas av
King’s College i London.

Te x t: MO
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I slutet av maj åkte fackhögskolornas internationella ansvariga
till Los Angeles för att delta i den
internationella utbildningskonferensen NAFSA (Association
of International Educators). Där
träffade de representanter från
befintliga och nya partneruniversitet.
NAFSA-mässan har som syfte att öka
det internationella samarbetet inom
högre utbildning mellan USA och andra länder. I årets mässa deltog 7 500
internationella samordnare från 119
länder. Från Högskolan i Jönköping
deltog Karl Hedman, Hälsohögskolan;
Malin Pallman, Högskolan för lärande
och kommunikation; Chantal Coté,
Internationella Handelshögskolan och
Susanne Wessén, Tekniska Högskolan.
På mässan träffade de sina kollegor vid
andra lärosäten runt om i världen och
marknadsförde högskolan.
– Det var ett tillfälle för oss att möta
internationella samordnare från våra

Foto: Svenska Institutet

Högskolan på mässa i Los Angeles
gemensamma partneruniversitet och
underhålla kontakterna med dem. Vi
kunde också etablera nya samarbetsavtal
och utveckla nya utbytesrelationer med
partneruniversitet i huvudsakligen USA,
Kanada, Australien, Europa och Asien,
säger Karl Hedman.
Hög kvalitet på högskolan
Den vanligaste frågan högskolans internationella koordinatorer får är hur högre
utbildning bedrivs i Sverige. Karl Hedman tycker att den främsta anledningen
till att internationella studenter ska välja
att läsa i Jönköping är för att de får en
välorganiserad högre utbildning av hög
kvalitet, vilket han tror att högskolan
också är känd för.
– Våra partneruniversitet vill samarbeta med oss för att vi ger direktservice
av hög kvalitet när de kontaktar oss och
för att vi tar väl hand om deras studenter
och lärare. Vi har också ett ganska brett
utbud av kurser på engelska, vilket är
en viktig anledning till framgången i
utbytesverksamhet.

Karl Hedman, Susanne Wessén och Malin Pallman
framför Svenska Institutets monter.

Förutom NAFSA för Nordamerika
åker högskolans internationella ansvariga
även till mässan EAIE (European Association for International Education)
för Europa.
MO

Disputationer vid
Högskolan i Jönköping
Karin Hellerstedt
Internationella Handelshögskolan
Disputerade den 6 maj med avhandlingen “The Composition of New
Venture Teams: Its Dynamics and
Consequences”.
Fakultetsopponent var Dean A.
Shepherd, Kelley School of Business,
Indiana University, USA.
Ellen Almers
Högskolan för lärande och kommunikation
Disputerade den 8 maj med avhand8

lingen ”Handlingskompetens för hållbar
utveckling – Tre berättelse om vägen dit”.
Fakultetsopponent var professor Leif
Östman, Uppsala universitet.
Erik Hunter
Internationella Handelshögskolan
Disputerade den 27 maj med avhandlingen “Celebrity Entrepreneurship:
The consequences of Engagement and
Implications for Ventures”.
Fakultetsopponent var professor
Eileen Fischer, York University, Kanada.

Högskolemästerskapet i golf

Vem som blir årets högskolemästare i
golf avgörs den 14 augusti på Jönköpings
GK. På grund av att man bara fått nio
starttider har en handikapgräns satts
på 36. Tävlingen är öppen för alla nuvarande och pensionerade HJ-anställda.
Anmäl ditt deltagande till Johan Strandler, johan.strandler@jth.hj.se
Välkomna!
A r r a n g ö r s k o m m i tt é n
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Sven Nilsson In Memoriam

Sven hade ett stort intresse för forskning.
Hans doktorsavhandling rörde en grupp
värnpliktiga med manifest diabetes 1959,
som jämfördes med värnpliktiga med och
utan diabetes i släkten. Det kan nämnas
att detta mycket intressanta material
kom till rätta för cirka ett halvår sedan
och kommer att följas upp av Institutet
för gerontologi vid Hälsohögskolan och
Svens son Peter Nilsson.
Sven kom 1996 i kontakt med forskare
vid Institutet för gerontologi. Tycke uppstod snabbt och ända till de sista veckorna
i sitt liv ägnade Sven sina förmiddagar åt
äldreforskning. Sven granskade medicinjournaler för våra undersökningspersoner
och utvecklade ett system för diagnoser
vid den här sortens undersökningar. Han
gjorde ett mycket uppskattat arbete i
bland annat våra stora undersökningar
med äldre tvillingar, där vi annars saknat
egen medicinsk kompetens.
Medicinska frågor låg Sven naturligtvis varmt om hjärtat och kanske inte
minst biokemiska värden hos äldre. Ett
stort problem inom medicinen har varit
(är) att man inte har riktiga laboratorievärden för äldre, utan gissar sig fram
med ledning av vad man vet om yngre
personer. Sven har också skrivit kontro-

Foto: Patrik Svedberg

Hedersdoktorn vid Högskolan
i Jönköping, Sven Nilsson, har
avlidit i en ålder av 81 år efter en
kort tids sjukdom.

versiella artiklar om (över)behandling av
högt blodtryck hos äldre samt den ofta
gynnsamma effekten av aspirin bland
annat på den åldrande hjärnan.
I Läkartidningen har Sven publicerat
sig tillsammans med son och sonsöner
som författarteamet Nilsson, Nilsson, Nilsson och Nilsson. Att de gått i
hans fotspår och blivit medicinare med
intresse för forskning, gladde honom
mycket. Ett uttryck för att han har betytt mycket för Högskolan i Jönköping
och dess forskning är att han 2008
utnämndes till hedersdoktor, det finaste
man kan bli i den akademiska världen.
Han var mycket produktiv ända tills ett
par veckor innan han dog, efter en kort
sjukdomstid, omgiven av sina anhöriga.

Sven delade generöst med sig av sina
kunskaper och deltog på seminarier
och konferenser. Hans trevliga väsen,
stora beläsenhet, sociala begåvning och
otroliga skicklighet i korsordslösning
var stora tillgångar både i arbetet och på
kafferasterna och han tackade aldrig nej
till en kokosboll. För oss äldreforskare var
han det optimala exemplet på det goda
åldrandet. Vi vet att han trivdes hos oss
– Sven var sån att han talade om vad han
tyckte – och vi trivdes med honom. Det
kommer att kännas tomt, länge.
F ö r In s t i t u t e t f ö r g e r o nt o l o g i
Bo Malmb erg
Gerdt Su ndström

Ny forskningsbroschyr på engelska

Högskolans presentationsfilm uppdaterad

I slutet av juni kommer en 40-sidig broschyr om forskning vid högskolan. Broschyren är helt på engelska och
kommer bland annat att kunna användas vid utländska
besök. Förutom allmänna texter om högskolan, fackhögskolorna och den forskning som bedrivs har även ett
urval av forskare intervjuats.

Högskolans presentationsfilm på svenska och engelska har uppdaterats. Den finns på www.hj.se/doc.4588 (svenska) och
www.hj.se/doc/5445 (engelska).
Om du vill spara den lokalt på din datorn, använd länken
www.hj.se/videos
Om du vill beställa en DVD kan du göra det hos Informations- och marknadsföringsenheten, HS, Kristofer Rask,
kristofer.rask@hs.hj.se
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Stipendier till högskolans studenter
I samband med terminsavslutningen vid de fyra fackhögskolorna delas många
stipendier ut. Här följer ett axplock av dessa.

Foto: Lena Halldorf

Handelskammarens i Jönköpings län Stipendium

Handelskammarens vd Göran Kinnander och ordförande i Näringslivets donationsfond Torbjörn Adamsson
flankerar stipendiaterna Gustav Röcklinger, Henrik Lindstrand, Hanna Nilsson och Andreas Karlsson.

Pernilla Bolvede, HLK, studier vid University of Technology Sydney, Australien,
10 000 kr
Robert Ellerson, IHH, studier vid Ritsumeikan University, Kyoto, Japan och
i Shanghai, 12 000 kr
Linnéa Gustafsson, IHH, studier vid
South Dakota State University, USA,
10 000 kr
JIBS NMUN Delegation, IHH, medverkan vid National Model United
Nations Conference (NMUN) i New
York, 70 000 kr
Karolin Lindgren, HHJ, fältstudier
inför D-uppsats i Vietnam, 12 000 kr
Niklas Muhrbeck och Gustaf Paulsson, IHH, fältstudier inför C-uppsats i
Ryssland, 10 000 kr
Sara Olsson, JTH, studier vid Hong
Kong Polytechnic University, 10 000 kr
Giuliano Silvestre De Laurenza, IHH,
fältstudier inför C-uppsats i Ecuador,
15 000 kr

Foto: Marie Olofsson

Andreas Karlsson, IHH, studier vid ESCE, La Défense, Paris, Frankrike
Anneke Klötzer, IHH, studier vid ESSEC, Cergy Pontoise, Frankrike (deltog ej vid
utdelningen)
Henrik Lindstrand, IHH, studier vid Deakin university, Australien
Hanna Nilsson, IHH, studier vid New Jersey School of Technology, Newark, USA
Gustav Röcklinger, IHH, studier vid Nanyang Business School, Singapore samt
Handelshögskolan i Wien, Österrike
Erik Thorsén, IHH, studier vid Babson College, Boston, USA (deltog ej vid utdelningen)
Samtliga stipendier är på 10 000 kronor.

Sparbanksstiftelsen Alfas
internationella stipendiefond för
Högskolan i Jönköping

Professor Clas Wahlbin, Sara Olsson, Giuliano Silvestre De Laurenza, representant för JIBS NMUN Delegation, Gustaf Paulsson, Robert Ellerson, Karolin Lindgren, rektor
Thomas Andersson, Linnéa Gustafsson, Pernilla Bolvede, Michael Möller, Swedbank samt Studentkårens ordförande Jessica Johansson.
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Nya namn på Studentkåren

Gunnar Randholms stipendium

Foto: Emelie Danielsson
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Rebecca Eriksson, JTH, studier vid
Clarkson University, Potsdam, USA
Pehr Hård, JTH, studier vid South
Dakota State University, Brookings, USA
Elin Karlsson, JTH, studier vid Reykjavik Universitet, Island
Andreas Ljung, JTH, studier vid University of Queensland, Brisbane, Australien (deltog ej i utdelningen)
Malin Läbom, JTH, studier vid Fachhochschule Joanneum, Graz, Österrike
(deltog ej i utdelningen)

Foto: Lena Halldorf

Samtligen stipendier är på 10 000 kronor.

Gunnar Randholm, donator, hedersdoktor vid
Högskolan i Jönköping m.m. tillsammans med
stipendiaterna Rebecca Eriksson, Elin Karlsson och
Pehr Hård.

Fakta om Studenkåren
Jönköpings Studentkår har cirka
9 500 medlemmar som samtliga är
studerande vid Högskolan i Jönköping.
Organisationen omsätter ungefär 15
mnkr och har sju anställda samt fyra
heltidsarvoderade förtroendevalda
studenter.
Det finns fem studerandesektioner
som i samverkan med Studentkåren
bedriver utbildningsbevakning och
social verksamhet för de studerande
inom olika utbildningsområden. Dessutom finns ett tiotal föreningar som
samverkar med Studentkåren.
Källa: www.jonkopingsstudentkar.com

Nyvalda på studentkåren: Johan Sjögren, Calle Ljungström och Matilda Johansson.

Vid kårfullmäktige i mitten av maj
valdes bland annat ny ordförande,
ny vice ordförande med ansvar
för utbildningsfrågor och ny övrig
ledamot.
Skapa en stark studentkår
Johan Sjögren heter Studentkårens
ordförande efter den 1 juli. Johan, som
kommer från Borås och studerar till
gymnasielärare på Högskolan för lärande
och kommunikation, har flera studentengagemang bakom sig. Han är starkt
engagerad i det förändringsarbete som
Studentkåren står inför i samband med
att kårobligatoriet avskaffas.
– Vi måste fokusera på kärnfrågorna
och skapa en stark studentkår som man
verkligen inte vill eller kan vara utan,
säger Johan.
Kommunikationen är viktig
Ny vice ordförande med ansvar för utbildningskvalitet är Matilda Johansson.

Matilda studerar Bachelor in Business
and Administration på Internationella
Handelshögskolan. Tidigare har hon
varit aktiv inom JSA:s Quality committe.
– Kommunikationen mellan studenter, lärare och övrig personal måste
utvecklas. Det är viktigt att studenterna
vet vem de ska vända sig till i olika frågor
och att de känner att de får gehör för sina
synpunkter, säger Matilda Johansson.
Övriga val
Calle Ljungström valdes till övrig
ledamot. Calle studerar på sjuksköterskeprogrammet på Hälsohögskolan. I
dag är han informationsansvarig för
Hälsosektionen.
Vidare valdes Johannes Häll till
talman, Johanna Lahdensuo till vice
talman och Cigdem Gúnes till verksamhetsrevisor.
Samtliga nyvalda tillträder formellt den
1 juli.
LH
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Jaha!
Det var det, det. Alltid inträffar det något
i sista minut.
I vanliga fall avslutas Högskriften med
ett Jaha! från dess redaktör Lena Halldorf.
Regnvåta skor i kombination med ett nybonat golv på vårdcentralen sätter stopp för det
denna gång. Lena har halkat och brutit höften. Hon vårdas nu på Länssjukhuset Ryhov
och vi hoppas på en snabb återhämtning.

Lena började arbeta som rektors sekreterare på högskolan för drygt 30 år sedan och har
sedan dess varit högskolan trogen. De
senaste åren har hon arbetat på Informations- och marknadsföringsenheten,
Högskoleservice som redaktör för personaltidningen Högskriften.
På midsommarafton fyller Lena 60 år och
vi tar nu tillfället i akt att gratulera henne!

Omslagsbild: Den 6-9 juli hålls ett informellt
ministermötet på Högskolan i Jönköping.
Foto: Kontrast Foto, Ljungby
Montage: Niklas Brunberg
Högskolan i Jönköping är en stiftelse* 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 Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers.

Högskoleservice är högskolans serviceorganisation och driver gemensam verksamhet 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 omvärldsrelationer
• Entreprenörskap, innovationer och
kreativitet.

Grattis
Lena 60 år
Vi önskar dig en trevlig födelsedag och
att du snar t är tillbaka hos oss igen!
Många hälsningar från
vänner och kollegor på högskolan!

