
Högskriften

Företagsekonomi i 
toppklass
I tidningen Fokus årliga 
högskoleranking hamnade 
ämnet företagsekonomi på 
listan över utbildningar som 
håller toppklass.

          sid 5

Vietnamesisk 
utmärkelse 
Vietnams hälsominister har 
tilldelat professor Stig Berg, 
HHJ, förtjänstmedalj som 
erkännande för ett långvarigt 
samarbete mellan HHJ och 
vårdutbildningar i Vietnam.
          sid 6

JTH-program 
nominerat till Årets 
Teknikutbildning
Maskiningenjörsprogrammet 
vid Tekniska Högskolan i 
Jönköping är nominerat till 
Årets Teknikutbildning 2008 
som utses av Teknikföretagen.
          sid 6
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Lärarutbildningen 
håller hög kvalitet
Läs mer på sid 4
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Forskningen och den högre ut-
bildningen i Sverige är nu föremål 
för omfattande diskussioner och 
en rad gamla system för regler 
och resurstilldelning håller på att 
omprövas. 

Den s.k. resursutredningen under Dan 
Brändström har föreslagit att högsko-
lorna inte ska få konkurrera om samma 
grundanslag för resurstilldelning som 
universiteten. Den s.k. frihetsutredning-
en ledd av Daniel Tarshys tittar samtidigt 
på vad myndighetslärosätena har att 
lära av stiftelsehögskolorna, Chalmers 
och Jönköping. Hur har vi förvaltat vår 
särställning och ”större frihet” utanför 
Högskoleförordningens ramar? Vilka 
slutsatser bör regeringen dra därav för 
att medge större utrymme för pluralism 
och mångfald bland universitet och 
högskolor över lag?

Tilldelningen av större forskningsan-
slag från myndigheter som Vetenskaps-
rådet och VINNOVA tar lärdom av 
enskilda forskares insatser och tar också 
allt tydligare hänsyn till vilken forsk-
ningsmiljö universitet och högskolor 
kan uppvisa. KK-stiftelsen har nyligen 
signalerat sin största satsning någonsin 
på de nyare lärosätena då 1,5 miljarder 
ska fördelas över tio år till dem som 
förmår uppvisa de skarpaste profilerna 
för lärosätena som helhet. Inriktningen 
är klar: det ställs nu förväntningar på 
gemensamma kraftansträngningar för 
att bygga profilerade unika miljöer vid 
landets lärosäten. Här borde Högskolan 
i Jönköping ligga väl till! 

Flera lyckade gemensamma 
projekt
I egenskap av stiftelse har Högskolan i 
Jönköping större möjligheter att experi-
mentera och utforma verksamheten på 
sitt eget sätt. Under sina tretton hittill-
svarande år som stiftelse har Högskolan 

i Jönköping också uppvisat en stark 
tillväxt och på många sätt positiv utveck-
ling. I hög grad har detta skett genom 
profileringen av de enskilda fackhögsko-
lorna. Vi kan emellertid också redovisa 
framsteg i flera gemensamma projekt, 
inte minst under de senaste åren. 

Några exempel som kan tyckas blyg-
samma men som ändå har betydelse är 
att vi börjat arbeta med presentationer av 
forskningen vid högskolan som helhet. 
Vi har etablerat ett gemensamt nyhets-
brev som numera regelmässigt kommer 
ut varannan vecka – tidigare saknade 
vi kanaler för gemensam informations-
spridning inom högskolan. Vi har ut-
format och infört en enhetlig layout och 
struktur för högskolans webbsidor inklu-
sive våra många centrumbildningar. Vår 
Science Park är på väg från en situation av 
de facto underfinansierad ideell förening 
till en professionell företagsstruktur som 
har förutsättningar att bli en av Sveriges 
ledande teknikparker. Vi har etablerat 
ett internationellt sekretariat och kom-
mer nu för första gången att kunna 
koordinera ansökningar gentemot EU, 
ett område där Högskolan i Jönköping 
tidigare legat närmast på jumboplats i 
Sverige och där mycket stora resurser nu 

skall fördelas samt viktiga internationella 
nätverk etableras genom det s.k. 7:e ram-
programmet. På initiativ av studenterna 
har bland annat en gemensam introduk-
tionsdag för nya studenter införts och en 
organisation för ökad samverkan mellan 
de internationella och svenska studen-
terna – ”One World” kommit på plats. 
Vi har också med samtliga fackhögskolor 
i förening etablerat ett unikt samarbete 
med landstinget kring organisatoriska 
förändringar i vården.    
 
Ungdomars uppskattning av 
högskolan
Dessa skilda insatser utgör exempel på 
vad vi också kan uträtta på den hög-
skolegemensamma nivån. De insatser vi 
kunnat göra på olika nivåer har bidragit 
till att Högskolan i Jönköping, som 
första lärosäte i Småland, i dag återfinns 
på den tio-i-topp lista SCB redovisar av 
ungdomarnas uppskattning av lärosätena 
i Sverige. 

Efter den nedgång i ansökningarna vi 
erfarit nationellt under de senaste åren 
uppvisade Högskolan i Jönköping under 
2007 den starkaste ökningen i student-
tillflödet bland samtliga lärosäten i Sve-
rige, plus 6,9 procent. Vi hade också den 
näststörsta ökningen i den ekonomiska 
omsättningen och den största av alla 
lärosäten med ekonomin i balans. Dessa 
resultat är inte oväsentliga. 

Högskolan i Jönköping har kunnat 
fortsätta expandera medan andra läro-
säten har fått dra in tjänster under det 
senaste året. Med budgeten för 2008, 
trots att den var svår och tung att för-
handla fram under rådande pressade eko-
nomiska betingelser när regeringen inte 
kunnat förverkliga någon reell ökning i 
resurserna för varken utbildningen eller 
forskningen och heller ännu inte tagit 
ställning till JTH, har vi ändå kunnat 
lägga grunden för fortsatt tillväxt under 
det kommande året.

Kvaliteten måste garanteras inom 
högskolans verksamhet

Rektor Thomas Andersson
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Stärkt kvalitetsarbete
Under den senaste tiden har vi lagt 
stort fokus på frågan hur vi kan stärka 
kvalitetsarbetet. Liksom många andra 
lärosäten måste Högskolan i Jönköping 
få en bättre intern arbetsfördelning där 
alla nivåer kan bidra till att understödja 
högre kvalitet i både utbildning och 
forskning. 

Vid besök från Högskoleverket under 
de gångna åren har vi vid flera tillfällen 
nödgats sväva på målet i våra beskriv-
ningar av hur detta går till i praktiken. 
I Högskoleverkets sammanfattning av 
alla kvalitetsgranskningar åren 2001 
till 2006 framställdes Högskolan i 
Jönköping av Högskoleverket i negativ 
dager. Man skrev med hänvisning till 
oss ”möjligen kan det i detta fall finnas 
ett visst samband mellan ett outvecklat 
kvalitetsarbete och antalet ifrågasät-
tanden”. 

Det finns anledning att vara kritisk 
till många av Högskoleverkets bedöm-
ningar, och både jag och andra har vid 
flera tillfället tillbakavisat dem. Men nu 
stundar förändringar i Högskolverkets 
agerande. Högskoleverkets utvärderingar 
övergår från att, som under de gånga 
åren, intensivt granska enskilda program, 
till att ställa krav på självutvärderingar 
vid lärosätena. Högskolverket kommer 
inom den närmaste tiden att fokusera 
på hur vi som lärosäte insamlar infor-
mation om våra presentationer och hur 
vi konkret organiserar oss för att faktiskt 
mäta och höja kvaliteten i vår verksamhet 
som helhet.  

Förbereda självutvärderingarna
Det finns massor av utmärkt kvalitets-
arbete inom Högskolan vid Jönköping. 
Vi har redan under det gångna året tagit 
väsentliga steg mot att förbereda de själv-
utvärderingar som väntar. Härom veckan 
resulterade Högskolverkets genomgång 
av lärarutbildningen, med stark utgångs-

punkt i sådana självutvärderingar, att 
HLK till skillnad från de flesta andra 
lärosätena i landet väsentligen undgick 
kritik och även lyftes fram som en av de 
främsta i viktiga avseenden. 

Det är dock av stor betydelse att vi 
ytterligare skärper organisationen för ett 
konsekvent arbete för höjd kvalitet där 
alla nivåer inom högskolan kan samverka 
på ett bra sätt. Mot den bakgrunden 
fattade stiftelsestyrelsen beslut vid sitt 
möte i februari om inriktningen för 
organisationsförändringar. Vi har där-
efter fått in 17 engagerade och i många 
stycken mycket konstruktiva förslag på 
hur organisationen kan reformeras på 
bästa sätt.  Flera av dessa förslag har 
inarbetats i det reformerade förslag som 
stiftelsestyrelsen tagit ställning till vid 
sitt möte 21 april. 

Profilerat lärosäte med stor 
utvecklingskraft
Högskolan i Jönköping har en högre am-
bitionsnivå än de flesta andra lärosätena 
i Sverige att skapa ett tydligt profilerat 
lärosäte med stor utvecklingskraft. Som 

stiftelsehögskola har vi möjlighet att i 
det arbetet pröva fler vägar än vad som 
är möjligt vid myndighetslärosätena. 
Framgång kräver att fackhögskolorna 
tar större ansvar än tidigare på vissa 
områden, men också att de möts av en 
skarpare granskning av kvaliteten i själva 
verksamheten. 

Kollegialiteten och engagemanget av 
de många medarbetarna är av central 
betydelse för att arbetet skall fungera 
väl. Att vissa förändringar nu faller på 
plats innebär inte att en ny organisation 
redan nu kan eller skall färdigställas i 
alla avseenden. Vi kommer att arbeta 
tillsammans en god tid framöver för 
att få ett upplägg som blir så bra som 
möjligt. 

För att hitta framgångsrika metoder för hantering av stressrelaterad ohälsa har 
Hälsohögskolan beviljats 300 000 kronor i bidrag av Länsstyrelsen.

Under två år ska Hälsohögskolan pröva olika metoder fär att snabbare få männis-
kor att återvända i arbete efter att ha varit sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa.

Dags att söka stipendier

Nu är det dags för studerande och forskarstudenter vid Högskolan i Jönköping att 
söka stipendier.  På www.hj.se/doc/85 kan man läsa mer om Handelskammarens 
stipendier, Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond och Gunnar 
Randholms stipendier.

Ansökan skall ha inkommit före kl. 17.00 den 21 april 2008. Poststämpelns 
datum gäller också, det vill säga om ansökan är postad inom Sverige den 20 april 
och posten är försenad, så räknas handlingen ändå som inkommen i tid. 

Medel till stressprojekt beviljat av Länsstyrelsen
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Högskoleverkets rapport baseras dels 
på en självvärdering som varje lärosäte 
tagit fram och dels på Högskoleverkets 
platsbesök med intervjuer. Högskolan 
för lärande och kommunikation (HLK) 
får beröm för en väl genomförd och 
förankrad självvärdering. De olika bedö-
margrupperna har varit överens om vilka 
förändringar som behöver genomföras.

– Vi är själva nöjda med resultatet. 
När Högskoleverket har pratat med rep-
resentanter från lärarutbildningen, både 
studenter och personal, är det samma 
bild som växer fram hela tiden. Det är 
positivt att våra uppfattningar stämmer 
överens, säger Eva Björck-Åkesson, vd 
för HLK.  

Tre starka områden
Rapporten lyfter särskilt fram tre områ-
den där HLK får beröm. Omfattningen 
av internationellt studentutbyte är tro-
ligen den största bland lärarutbildning-
arna i landet. Den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU) fungerar mycket 
bra med engagerade handledare och 
stor flexibilitet gällande placering. Det 
finns också en stark forskningsanknyt-
ning genom Nätverket Akademi för 
lärande, numera Akademin för skolnära 
forskning.   

Svårt att hitta matematiklärare
De svagheter som tas upp i rapporten har 
HLK redan börjat arbeta med, bland an-
nat fortsätter man sin satsning för att öka 
lärarnas kompetens. En annan svaghet är 
matematiken där HLK, liksom många 
lärosäten i Sverige, fick anmärkning.
– I matematiken har det funnits svag-
heter som vi vetat om och vi försöker 

åtgärda dessa. Det har varit svårt att 
rekrytera lärare, vilket är ett problem 
som vi delar med de flesta lärosäten. Det 
saknas lärare med den kompetensen, 
säger Sverker Johansson, utbildnings-
chef, HLK. 

Stolta studenter
I sin självvärdering genomförde HLK 
enkäter riktade särskilt till studenter, 
vilket Högskoleverket tyckte var po-

Lärarutbildningen håller hög kvalitet

Glada över Högskoleverkets positiva utvärdering: Maja Shaffeir, student; Anders Bergman, utbildningsledare 
lärarprogrammet; Johan Sjögren, student; Sverker Johansson, utbildningschef och Eva Björck-Åkesson, vd.

sitivt. Studentrepresentanter är även 
pådrivande när det gäller att genomföra 
och följa upp kursutvärderingar, vilket 
gett resultat. 

– Vi har gått igenom mycket sedan 
förra utvärderingen. Det har skett 
många förändringar under tiden. Jag 
går ut till jul och jag är stolt över utbild-
ningen, säger Johan Sjögren, som läst på 
HLK i fyra år.  

T e x T  &  f o T o :  m a r i e  o l o f s s o N

i Högskoleverkets utvärdering av lärarutbildningar får Högskolan för lärande och 

kommunikation bra betyg. särskilt duktig är man på internationellt studentutbyte 

och VfU.

Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen
Högskoleverkets rapport är en uppföljning av en granskning av lärarutbild-
ningar från 2004. förutom att Högskoleverket granskat det allmänna utbild-
ningsområdet (aUo) och den verksamhetsförlagda utbildningen (VfU) har 
ämnena svenska och matematik särskilt granskats.

Röster om Högskolan i Jönköping
Högskolan i Jönköping har den senaste tiden uppmärksammats i flera natio-
nella undersökningar. läs mer på www.hj.se/doc/6378
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Förutom Internationella Handelshög-
skolan (IHH) har även grund- och 
forskarutbildningarna i företagsekonomi 
vid Handelshögskolan i Stockholm och 
Göteborgs universitet fått omdömet 
särskilt god. Även Lunds universitets 
forskarutbildning i företagsekonomi 
ansågs vara särskilt god. Att IHH kan 
hävda sig mot etablerade universitet tror 
Leif Melin, professor i företagsekonomi, 
beror på att man ända sedan starten satsat 
på att bli ledande inom sin nisch.

– Vår ambition har sedan 1994, när 
Stiftelsehögskolan i Jönköping och IHH 
bildades, varit att vi vill bli bland de 
främsta nationellt och internationellt. 
Vi satsade på flera nydanade moment 
när vi började och främst fadderföretag 
för alla studenter och det fick ett väldigt 
bra gensvar. Vi satsade också på interna-
tionalisering och där är vi överlägset bäst 
bland alla ekonomutbildningar i Sverige. 
Även inriktningen på entreprenörskap 
var vi tidigt ute med och här lyckades vi 
mycket väl, framförallt forskningsmäs-
sigt, säger Melin.

Melin rekryterades 1994 från Lin-
köpings universitet, som då ansågs vara 
ungt och nydanande. Hans kollegor som 
fanns med vid starten kom från andra 
svenska universitet, bland annat Umeå 
och Göteborg. 

– Alla som kom hit tog med sig det 
bästa från sina universitet samtidigt som 
vi kunde bygga nytt från grunden, vilket 
gav oss en unik möjlighet, säger Melin.  

Stark forskningsanknytning
Högskolan i Jönköping var den första 
högskolan utanför universitetsvärlden 
som fick universitetsstatus på sin fors-

karutbildning inom de ekonomiska äm-
nena. I dag finns över 3o heltidsanställda 
doktorander i företagsekonomi och IHH 
ligger på en tredje plats i Sverige sett till 
omfattningen på företagsekonomiforsk-
ningen. Det här gör att IHH skiljer sig 
från de regionala högskolorna när det 
gäller kvaliteten i ämnet.

– Vi är inte är vilken högskola som 
helst i det här ämnet. De flesta regionala 
högskolorna har liten forskningsvolym, 
medan vi är ett stort ämne både inom 
grundutbildning och forskning, i nivå 
med de stora universiteten, säger Melin. 

Satsning inför framtiden
Att IHH en gång fått berömmet “särskilt 
god” har inte gjort att man lagt sig på lat-
sidan. För att behålla omdömet har IHH 
fortsatt att utveckla utbildningarna på de 
olika nivåerna: kandidat, civilekonom, 
master och MBA. Man har satsat på att 
förstärka två av fokusområdena: interna-
tionalisering och näringslivsanknytning 
med stark forskningsanknytning, enligt 
Mike Danilovic, utbildningschef och 
professor i företagsekonomi.

– Vi satsar på att fortsätta etablera oss 
i andra länder. Med Birmingham har 
vi skrivit ett avtal för MBA och vi är på 
gång med ett avtal i Spanien för mark-
nadsekonomutbildningen. Sakteliga 
etablerar vi oss i Kina och Indien. Vi vill 
också att våra masterstudenter ska läsa en 
termin utomlands, vilket man redan gör 
på kandidatdelen. Vi vill även öka graden 
av näringslivsanknytning. Förutom fad-
derföretag har vi PBM (Projektbaserad 
marknads- och affärsutveckling) och 
dessa projekt blir bara fler och fler, säger 
Danilovic.

Varför söka till IHH? 
Det är dags att ansöka till högskolan 
inför höstterminen, varför ska man läsa 
företagsekonomi på IHH?

– Vi har bra kvalitet på lärarna som 
också är aktiva forskare. Det är en in-
ternationell miljö och alla studenter får 
åka utomlands en termin eller två, ofta 
till mer än ett ställe, vilket är en stor 
möjlighet. Vi satsar på entreprenörskap 
och även om inte alla studenter primärt 
är intresserad av att starta ett eget företag, 
så finns betoningen på entreprenöriella 
aktiviteter allt mer i olika verksamheter, 
till exempel som intraprenörskap både 
i stora företag och i offentliga sektorn. 
Som student på Handelshögskolan i 
Stockholm får man möjlighet till bra 
kontakt med en grupp svenska storfö-
retag. Hos oss får man bra kontakt med 
företag i regionen, men vi har också ett 
växande kontaktnät med företag runt 
om i landet och även mer och mer med 
olika företag både i Europa och andra 
världsdelar, säger Melin.

m a r i e  o l o f s s o N

Företagsekonomi i toppklass

Leif Melin har varit med och byggt upp utbildning-
en i företagsekonomi på IHH.

I mars publicerade tidningen Fokus sin årliga högskoleranking. Där hade 
man med en lista på utbildningar som håller toppklass, d.v.s. som fått 
omdömet ”särskilt god” efter Högskoleverkets kvalitetsgranskningar. 
Som enda utbildning vid Högskolan i Jönköping fanns företagsekonomi 
med på listan.

FOTO:PATRIK SVEDBERG
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I oktober 2007 presenterades och antogs 
ICF-CY (International Classification 
of Functioning, Disability and Health 
for Children and Youth) av WHO. 
Bakom hälsoklassifikationssystemet för 
barn och unga fanns sex års arbete i en 
internationell grupp där professor Rune 
J Simeonsson från University of North 
Carolina at Chapel Hill varit projektle-
dare. Simeonsson är sedan augusti 2006 
adjungerad professor i specialpedagogik 
vid Högskolan för lärande och kom-
munikation (HLK) och en av forskarna 
i CHILD. I projektgruppen för ICF-CY 
fanns även Eva Björck-Åkesson, vd och 
professor i specialpedagogik vid HLK 
och forskare inom CHILD.  

Nytt tankesätt om hälsa
ICF-CY är en utveckling av ett tidigare 
framtaget hälsoklassif ikationssystem 
för vuxna, ICF. I ICF-CY ligger fokus 
på barn och unga och deras särskilda 
situation. De nya klassifikationssystemen 
ger ett helt nytt tankesätt om funktions-
hinder och hälsa.

– Den nya modellen ser inte hälsa som 
frånvaro av sjukdom, utan som något som 
består av många olika komponenter och 
om hur personen fungerar i sin vardag. 
Det handlar om aktivitet, delaktighet, 
kroppen och omgivningsfaktorer. Tidi-
gare låg fokus på diagnosen, nu blir fokus 
på en persons livssituation och hälsa. Det 
ligger nära det man benämner livskvali-
tet. Diagnosen är fortfarande en viktig 
del som kan komplettera information 
utifrån ICF-CY, säger Björck-Åkesson.

CHild forskar kring nytt sätt att 
betrakta hälsa

Gemensamt system
ICF-CY är således det första hälsoklas-
sifikationssystemet som inte utgår ifrån 
det medicinska perspektivet. Alla som 
arbetar med barn med funktionshin-
der har fått ett gemensamt system att 
använda.

– Tidigare har det varit svårt att få 
en helhetsbild av barns utveckling och 
hälsa. Olika yrkesgrupper har använt 
sig av olika tester och sätt att kartlägga. 
Psykologer har gjort psykologiska tester, 
sjukgymnaster motoriska tester och logo-
peder språktester. Med ICF-CY kan man 
sortera in informationen i ett gemensamt 
system och få ett gemensamt språk, säger 
Björck-Åkesson. 

Flera forskningsprojekt
Flera av CHILD:s forskningsprojekt 
utgår från ICF-CY och hur systemet 
fungerar i praktiken. Bland annat under-
söker CHILD vilken skillnad det blir för 
barn och föräldrar i stöd och hjälp när 
barnhabiliteringen använder ICF-CY. 

Ett annat projekt går igenom de lagar 
och riktlinjer som finns när det gäller 
hälsa, utbildning och social välfärd för 
barn och unga i fyra europeiska länder. 
Som ramverk i projektet används ICF-
CY. 

– Genom kodning och katalogisering 
av existerande mätinstrument kan jag 
se om de viktigaste idéerna finns med 
i ICF-CY. Jag tittar också på hur olika 
professionella yrkesgrupper använder 
ICF-CY och om de tycker att den är till 
hjälp, säger Andrea Lee, doktorand.

Genomslagskraft både 
internationellt och i Sverige
Trots att ICF-CY kom för bara ett halvår 
sedan har den redan fått genomslags-
kraft. Framför allt märks det i forskning 
som pågår inom området. Många länder 
är intresserade och har anpassat sig efter 
det nya klassifikationssystemet. I Por-
tugal är den inskriven i skollagen och 
även i Italien, Schweiz och Tyskland har 
skolväsendet visat stort intresse. 

– Det är spännande, man kan se väl-
digt olika nationella trender, men det de 
har gemensamt är att de är intresserade, 
både i öst och i väst. I utvecklingsländer 

Rune Simeonsson, Gregor Maxwell, Andrea Lee och Eva Björck-Åkesson forskar om hälsoklassifikationssystemet ICF-CY inom 
forskningsprofilen CHILD.  

forskningsprofilen CHild är nationellt ledande och internationellt erkänd när 

det gäller forskning kring barn som behöver särskilt stöd, framför allt genom an-

vändningen av hälsoklassifikationssystemet iCf-CY. Just nu utgår flera av CHild:s 

forskningsprojekt från iCf-CY, som antogs av WHo förra året.
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FAKTARUTA
CHILD står för Children - Health - 
Intervention - Learning - Development. 
Profilen har ca 40 forskare och samar-
betet sker mellan Hälsohögskolan, Hög-
skolan för lärande och kommunikation 
samt Mälardalens högskola i ett tjugotal 
forskningsprojekt.

Rune Simeonsson, Gregor Maxwell, Andrea Lee och Eva Björck-Åkesson forskar om hälsoklassifikationssystemet ICF-CY inom 
forskningsprofilen CHILD.  

Professor Stig Berg, Hälsohögskolan (HHJ), 
har av Vietnams hälsominister tilldelats 
förtjänstmedaljen ”För främjande av folkets 
hälsa”. Det är ett erkännande av ett långva-
rigt samarbete mellan HHJ och vårdutbild-
ningar i Vietnam, speciellt Technical School 
of Medicine No 2 i Da Nang.

- Jag är både stolt och glad, säger Stig Berg som tyvärr 
var förhindrad att själv ta emot utmärkelsen som 
delades ut i samband med skolans 45-årsjubileum 
nyligen. Vi hade ordnat så att jag via en videolänk 
kunde hålla mitt tacktal.

Skolan har haft ett speciellt samarbete med HHJ genom ett särskilt ”twinning-
avtal” och har ett utbildningsprogram som liknar HHJ:s. Dessutom har man några 
utbildningar inom laboratoriemedicin och farmakologi. År 2000 inleddes samarbetet 
som ett biståndsprojekt mellan EU och Hälsoministeriet i Vietnam och har involverat 
tre skolor i Europa och tre i Vietnam. Samarbetet har inneburit både student- och 
lärarutbyte och just nu pågår planering av flera gemensamma forskningsprojekt. 

Utmärkelse för vietnamesiskt samarbete

finns ett enormt intresse för att bygga upp 
fungerande system för funktionshinder, 
säger Rune J Simeonsson.

Även i Sverige finns intresset för klas-
sifikationssystemet. 

– Sverige har visat sig vara ett dyna-
miskt land i frågan. Man har tagit ICF-
CY till sig och börjat omsätta den i prak-
tiken. Man har tagit upp den så högt som 
på regeringsnivå, säger Simeonsson. 

Flera EU-finansierade projekt
CHILD deltar i flera EU-finansierade 
EU-projekt avseende ICF-CY, bland an-
nat MURINET, som är ett Marie Curie 
projekt. Två MURINET-doktorander, 
från Skottland och USA, finns inom 
CHILD. I juni kommer HLK att ge en 
intensivkurs på avancerad nivå, ”Inter-
national Perspective in Early Childhood 
Intervention using ICF-CY”, med delta-
gare från Europa och USA. 

T e x T  &  f o T o :  m a r i e  o l o f s s o N

Programmet är nominerat tillsammans 
med Maskinprogrammet på Högskolan 
Väst. Utmärkelsen delas ut av Teknik-
företagen. 

Det är femte gången som utmärkelsen 
delas ut och i år har Teknikföretagens jury 
beslutat att utmärkelsen 2008 ska gå till ett 
högskoleingenjörsprogram. Utmärkelsen 
består av totalt 1,5 miljoner kronor. ”Av 
den summan ska en miljon kronor använ-
das till programmets fortsatta långsiktiga 
utveckling, exempelvis för fortbildning, 
utrustning och läromedel. 500 000 
kronor ska användas för stipendier till 
studenterna. Stipendierna kan användas 
för studier vid utländska högskolor eller 
för examens-/specialarbeten hos Tek-

nikföretagen och företrädesvis hos deras 
utländska enheter. De erfarenheter och 
kunskaper som studenterna får på detta 
vis, bör komma utbildningen till godo och 
bidra till utvecklingsarbetet. Belöningen 
kan användas under flera budgetår om 
det ger bästa effekten för programmets 
utveckling. Utmärkelsen innebär också att 
ortens teknikföretag ställer upp med exem-
pelvis handledning, studiebesök och andra 
former av stöd för undervisningen.”

– Vi är stolta och glada över att ha 
blivit nominerade, säger Jörgen Birgers-
son, utbildningschef vid JTH, och vi ser 
med spänning fram mot beskedet som 
fattas vid Teknikföretagens årsstämma 
den 6 maj.                                              

JTH-program nominerat till Årets 
Teknikutbildning 2008
Maskiningenjörsprogrammet som ges vid Tekniska Högskolan (JTH) 
är nominerat till Årets Teknikutbildning Högskola 2008. 

lH

lH
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I was flattered (and said yes) when as-
ked by Berit Wall and Lena Halldorf 
to write an article about our upcoming 
adventure in Canada. In April, I will be 
leaving Högskolan i Jönköping to take 
the Associate Vice-President position of 
Chief Enrolment Officer at Thompson-
Rivers University (TRU) in Kamloops, 
British Columbia. My wife, Sofi Almers 
(Hälsohögskolan) and children, Emily 
and Nicholas, will join me in the summer 
after completing their school year here 
in Jönköping.
      
New Adventure beckons Hilton-
Almers Family
Many people have asked us why are we 
making the move, and the main reasons 
are the challenge, the adventure, and to 

auf Wiedersehen Högskolan i Jönköping!

enjoy a truly bi-cultural 
family experience – for 
at least a year – of life in 
Canada. Other answers 
are carpe diem, go for it, 
why not, and you only 
live once. 

T R U  i s  B r i t i s h 
Columbia’s newest uni-
versity (became a full 
university in 2005), and 
is situated in the city of 
Kamloops about a four 
hours drive north-east of 
Vancouver. Kamloops, a 
First Nations word mea-
ning “the place where 
the mighty rivers meet” 
is a city of about 85,000 
people and is renowned 
as a spectacular outdoor 
adventure region enjoy-
ing the most sunshine of 
any city in B.C.  

My main responsibilities will be the 
recruitment and retention of students, 
and to work with all the Deans to make 
TRU the university of choice for students 
from not only British Columbia but from 
all over Canada and abroad as well. Sofi 
will focus on Emily and Nicholas’s adap-
tation to the new milieu before finding 
work for herself.

Thank You, Högskolan!
It has been a very exciting and fulfilling 
time here at HJ.  It has been a chal-
lenge and a privilege to have had the 
responsibility of at first leading JIBS’s 
International Unit and building up our 
international networks, then being in 
charge of JIBS’s Student Recruitment, 
and most recently being a part of JIBS’s 

In April, I will be leaving Högskolan i Jönköping to take the Associate Vice-President position of Chief 
Enrolment Officer at Thompson-Rivers University (TRU) in Kamloops, British Columbia.

Business Creation Department focusing 
on developing business opportunities 
and income generation for JIBS.

All three of these leadership positions 
have given me the wonderful opportunity 
to work with people from all over the 
world and from a myriad of cultures. I 
have been fortunate to be able to visit 
the world, and to help bring the world to 
Jönköping. This academic year, JIBS will 
have close to 800 international students 
coming from over 70 countries! When I 
began in 1994, we had 12 international 
students from 5 countries. JIBS (and 
Sweden in general) has provided me 
much, and I have tried to reciprocate 
in kind.

We are ostensibly leaving for a year – 
both Sofi and I are on leave of absence  
from HJ, and I will continue working 
part-time for the Business Creation 
Department while in Kamloops. We are 
keeping our house in Bäckalyckan, and 
we will re-evaluate our situation after a 
year. If it is just a year in Canada, so be 
it – in any which way, it’ll be an adven-
ture and an enriching experience for the 
whole family.   

Welcome to Kamloops!
Thanks to all for the friendship and 
support I have enjoyed at HJ during my 
years here, and welcome to Kamloops!

“Att våga är att förlora fotfästet för en 
stund, att inte våga är att förlora sin själ” 
(Sören Kierkegaard).

P e T e r  H i lT o N

d i r e C T o r :  s T r aT e g i C  i N T e r N aT i o -

N a l  Pa rT N e r s H i P s  a N d  P r o J e C T s

B U s i N e s s  C r e aT i o N  g r o U P,  J i B s
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Det var en konferens för alla med intresse 
av teknik- och utvecklingsfrågor från 
bibliotek från hela Sverige dit John Bly-
berg från Darien Library i Connecticut 
var särskilt inbjuden.

Fokus för aktiviteterna var idéutbyte 
och förädling av idéer. I första hand er-
bjöds därför platser till de personer som 
lämnade in förslag på programpunkter, 
via ett sedvanligt call-förfarande.

Många diskussionspunkter
BibCamp, med undertiteln Ideas worth 
sharing, blev snabbt fulltecknat och 
deltagarna kom från forskningsbib-
liotek, folkbibliotek och företag. John 
Blyberg inledde med en inspirerande 
och uppskattad föreläsning på temat 
”Twopointopian”.

I övrigt var det bland annat diskus-
sionspunkter om bibliotekets webb som 

tredje plats, cardsorting, utvecklingen 
av nationella LIBRIS tjänstearkitek-
tur, hantering av digitala lärresurser, 
programvarudesign för samarbete med 
exempel från Chalmers och Göteborgs 
universitet och förväntningar och per-
spektiv på samsökningar.

Hög aktivitet på webbplatsen
Förutom formen för icke-konferensen 
så användes (och används) webbplatsen 
www.bibcamp.org för all dokumenta-
tion, före under och efter mötet. 

Varje deltagare förseddes med en egen 
blogg där tankar om egna och andras 
idéer kunde ventileras. Funktioner för 
enkel uppladdning av bildmaterial och 
omröstningar av olika slag användes 
f litigt och omröstningsfunktionen 
användes också som en avslutande ut-
värdering! Aktiviteten på webbplatsen 

sveriges första icke-konferens på biblioteksområdet

var mycket hög redan veckor före sam-
mandragningen och formen för att direkt 
på webbplatsen kunna kommentera på-
gående diskussioner eller komplettera en 
aktivitet i realtid med länkar och annat 
material uppskattades mycket. 

Informella utbyten
Mellan diskussionspunkterna gavs också 
utrymme för informellt idéutbyte och 
utvärderingen visar att den här formen 
för kompetensutveckling fyller ett behov 
och förslag på en fortsättning har redan 
diskuterats.

Arrangörer från högskolebiblioteket 
var Daniel Forsman, Magnus Ilvered 
och Ulf-Göran Nilsson och dessa deltog 
också med egna idéer och det gjorde 
också Daniel Gunnarsson från högsko-
lebiblioteket.

Daniel Forsman har sammanstället 
en video från dagarna, se http://www.
betabib.hj.se/bibcamp/?q=node/131

U l f - g ö r a N  N i l s s o N

Högskolebiblioteket arrangerade i slutet av februari den 

första så kallade icke-konferensen, BibCamp 2008.

Magnus Ilvered, Ulf-Göran Nilsson och Daniel Forsman, Högskolebiblioteket. Linnea Sjögren, Göteborgs Stadsbibliotek, Lars Aronsson, grundare av Projekt Runeberg och 
John Blyberg, Darien Library. 
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NoTiseR NoTiseR NoTiseR NoTiseR NoTiseR NoTiseR NoTiseR NoTiser

21 april
Stiftelsestyrelsen sammanträder kl. 10.00
23 april
En litterär stand-up med författaren 
Torbjön Flygt kl. 12.15 på högskolebib-
lioteket
24 april
Rektor presenterar sin utredning ”Globa-
liseringen och den högre utbildningen” 
i Stockholm
Radio Jönköping direktsänder Café 
Campus kl.15.03-16.00 
25 april
JTH håller årsstämma
28 april
Årsstämmor hålls för HHJ, HLK, HS 
och IHH
30 april
Vårfirande och utdelande av högskolans 
förtjänsttecken kl. 13.00
Spring Inspiration är årets modeshow på 
Konserthuset. Arrangör: JSA
15 maj
Radio Jönköping direktsänder Café 
Campus kl. 15.03 -16.00
26 maj
Stiftelsestyrelsen har heldagssamman-
träde med start kl. 10.00
12-14 juni
CISEG arrangerar Workshop: The Fu-
ture of Entrepreneurship Research

KaleNdariUm

Highly ranked Business Administration 
The education in Business Administration at JIBS has been praised by the Swedish 
National Agency for Higher Education. Only three more Business Administration 
programmes have been praised, at Stockholm School of Economics, University of 
Gothenburg and Lund University (the graduate programme). 

CHILD does Research on New Health Classification
After six years of work in a project group led by Rune J Simeonsson, the International 
Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY) 
was accepted by WHO last year. Already ICF-CY is included in several of CHILD’s 
research projects.

Teacher Education with High Quality 
The Swedish National Agency for Higher Education has evaluated the teacher edu-
cation in Sweden. The School of Education and Communication came out well with 
special praise for the international student exchange and the school located studies.

sUmmarY iN eNglisH

Ett stort tack till all personal inom 
högskolan som på olika sätt delta-
git i avtackningen av mig som vd för 
Högskoleservice. Tack för den enorma 
blomsterprakten, de vackra presenter-
na och alla talen. Ni har alla bidragit 
till att jag kommer att minnas min tid 
som vd med glädje och värme i min 

fortsatta gärning.

g U d r U N  e N g s T r a N d

Stort tack

Årets mottagare av Studentkårens pedagogiska utmärkelse är Thomas Holgersson, docent i statistik vid IHH och Anders Anders-
son, universitetsadjunkt i matematik vid JTH. Anders Andersson får priset för andra gången. De får utmärkelsen för sitt brinnande 
engagemang i undervisningen och sina starka pedagogiska insatser. 

Det är studenterna vid Högskolan i Jönköping som har röstat och nominerat till utmärkelsen.

Studentkårens pedagogiska utmärkelse
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JTH
emma Nilsson, Perstorp med mamma Pirjo Nilsson

– Jag hittade ljusdesign i programkatalogen och tyckte att det verkade roligt. Mitt 
intryck av JTH är bra. Studenterna verkar trivas och gillar sin utbildning. Alla har 

varit väldigt positiva i dag. Jag kommer nog att söka hit i höst. 
– Vi har blivit bra bemötta och alla är trevliga. Det är bara positivt att Emma vill 

läsa här, lägger Pirjo till. 

Nöjda röster från Öppet Hus

T e x T  &  f o T o :  m a r i e  o l o f s s o N

Öppet Hus på högskolan den 29 mars lockade i år fler besökare än tidigare år enligt samstämmiga rap-
porter från fackhögskolorna. Många kom långväga ifrån, t.ex. Gotland, Malmö, Stockholm, Vänersborg 
och Örebro, bara för att besöka Öppet Hus. Det talas också om god uppslutning på informations- och 
seminariepass och köerna var stundtals långa till studievägledare och studentambassadörer. Högskriften 
träffade några ”blivande” studenter.

HlK
robin ahlgren, Klintehamn

– MKV-utbildningen är unik här. Det är mycket valfrihet och man kan resa iväg 
det tredje året. Min kusin har läst här så jag vet att högskolan är ganska nybyggd, 

att den har hög kvalitet och att det kommer studenter från alla håll. Den här dagen 
har varit intressant så det lutar åt att jag söker hit. Det känns lovande.

HHJ
Victor Pettersson, ljungby
– Jag är här för att jag är intresserad av vad Jönköping har att erbjuda. I dag har jag 
kollat runt allmänt, bland annat på socionomprogrammet. Jag var rätt grön när det 
gällde högskolan och visste inte så mycket. Här är mysigt och väldigt trivsamt, så jag 
kommer antagligen att söka hit. 

IHH
linnea Nömtak-Bäck, göteborg
– En kompis trodde att affärsrättsjuristprogrammet skulle passa mig. Nu läser jag 
ekonomi på Handels i Göteborg, men den här inriktningen verkar mer vara något 
för mig. Jag visste inte så mycket om högskolan, annat än att den finns och har vuxit. 
Men det verkar mer personligt på en liten skola. På Handels går alla om varann, men 
här är alla hjälpsamma och trevliga. Jag har redan sökt hit. 
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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 kommuni-

kation 
• 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 9 500 
studenter, ca 800 anställda och omsätter 
ca 634 mnkr.

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 lokalt inom forskning

Jaha!
högskriften nr 2 2008

Högskriften

PosTTidNiNg B

Det var det, det. Så var nervpärsen över 
för den här gången men det är inte slut än. 
Det återstår minst två till innan jag kan 
andas ut.

Vad jag menar? HV71 naturligtvis! Igår 
kväll (måndag) spelades den fjärde matchen 
i finalserien och trots att HV ledde hela 
matchen satt jag och hoppade upp och ner 
i soffan och nästan bet på naglarna. Det 
kan ju vända så fort om man har otur. Men 
nu tror och hoppas jag att det går vägen så 
vi får stå på Hovrättstorget igen och hylla 
”våra” guldhjältar. 

Att ishockey är inne i finalmatcherna är 
väl ett vårtecken lika säkert som att fotbol-
len har börjat igen. Jag har inget favoritlag 
i översta eliten men mitt hjärta klappar lite 
extra för Åtvidaberg. Törs man förresten 
säga det högt i Jönköping där väl alla håller 
på J-Södra?

Om jag lämnar idrottens olika vårtecken 
så väntar ett som numera är en kär tradi-
tion, inte bara för högskolans studenter 
och personal utan även för många jönkö-
pings- och huskvarnabor. Jag tänker på 
vårfirandet på högskolan. I år äger det rum 
på Valborgsmässoafton med start klockan 
13 från HLK:s trappa. Förutom tal av 
högskolans rektor Thomas Andersson och 
Studentkårens ordförande Magnus Larsson 
blir det sång av Jönköping Univoices och 
Lars ”Lisa” Andersson Jazz Quartet kom-
mer att spela. Jag är övertygad om att både 
”Sköna Maj” och ”Vintern rasat ut” eller 
”Längtan till landet” som den egentligen 
heter kommer att sjungas. 

Dessutom ska högskolans förtjänst-
tecken delas ut. Det är alltid lika spän-
nande att få veta vem eller vilka som får 
förtjänsttecknet. Det är en väl bevarad 
hemlighet men jag erkänner att jag som 
är född nyfiken har – liksom tidigare år – 
försökt ”luska” lite men fått tji precis som 
alla andra år. Så det är bara att ge sig till 
tåls till den 30 april. Samma dag arrangerar 
JSA årets modeshow, Spring Inspiration, på 

Konserthuset. Den är alltid välbesökt och 
där visas alltid mycket läckra kläder, sådana  
som man bara vill ha. 

Ett annat säkert vårtecken är första resan 
till landet. Nu när jag ser hur buskarna i 
trädgårdar och parker börjar bli gröna, 
hur trädknopparna sväller och jag njuter 
av alla blommor som börjar sticka upp i 
rabatterna – då längtar jag till landet. Om 
allt går som jag planerat så kommer jag att 
vara där några dagar i samband med första 
maj. Vis av erfarenheten vet jag att jag – 
trots flitig träning varje vecka –  kommer 
att hitta nya muskler – det gör jag varje år 
– men det känns ändå bra att få andas lite 
ren luft. För nog måste luften vara renare 
mitt ute på landet med 200 m till den lågt 
trafikerade landsvägen än att arbeta mitt i 
centrala Jönköping och ha lägenhetsfönster 
mot Klostergatan där bussar och bilar av 
olika storlekar passerar nästan dygnet runt? 
Åtminstone känns det så. Har jag riktig tur 
kan jag också plocka lite vårblommor. Min 
favorit gullvivan har inte kommit än men 
det finns så många andra fina blommor 
att njuta av.

Kanske jag till och med hinner få en 
stund i ”min” solhörna i det sydöstra hörnet 
av huset där verandan och husväggen möts. 
Sedan vill jag också försöka hinna besöka 
en speciell skoaffär, jag har nästan alltid 
tur och hittar minst ett par där varje gång 
jag åker dit. 

Njut av våren som så sakta är på väg, njut 
av ljuset som kommer mer för varje dag, 
njut av livet och ta vara på varandra och 
kom ihåg: du betyder mycket för någon.

Vårkram


