
Högskriften

Ytterligare medel till 
belysningsverksamheten
Tekniska Högskolan i Jönköping 
har fått ytterligare 6,8 mnkr 
från Bertil och Britt Svenssons 
Stiftelse för Belysningsteknik.

        sid 10

Högskolan på mässa i 
Antwerpen
Representanter för tre av 
fackhögskolorna har varit på 
mässa i Antwerpen för att 
nätverka och marknadsföra 
högskolan.
        sid 11
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Högskolans akademiska högtid
20 september 2008

IHH öppnar kontor i 
Stockholm 
Den 25 september invigdes 
Internationella Handels-
högskolans kontor i World 
Trade Center i Stockholm.

          sid 4
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Allt fler människor talar om att 
vi lever i kunskapssamhället. Nya 
forskningsrön och teknik erbjuder 
fler och bättre lösningar på alle-
handa problem. Människor lever 
längre och är friskare långt upp i 
åren. Nyheter och  information 
når människor snabbare världen 
över.

I ett kunskapssamhälle blir utbildning 
än viktigare. Efter höstens intagning 
vimlar det nu av nya människor på cam-
pus i Jönköping och runt högskolan. I 
år är det något särskilt med stämningen. 
Studenterna som kommit hit är fler än 
någonsin tidigare, de kommer från fler  
platser i världen och aktivitetsnivån 
tycks ha skruvats upp. 

De flesta står bakom kraven på en rejäl 
ökning av resurserna för forskning och 
en starkare ekonomi för universitet och 
högskolor. I den forsknings- och inno-
vationsproposition regeringen förbereder 
har ökade satsningar i storleksordningen 
15 miljarder kronor utlovats under de 
kommande åren. Ändå är inte efterfrå-
gan på utbildning bland unga människor 
så hög som man kan tro. 

Högskolan i Jönköping och Blekinge 
Tekniska Högskola är de enda två lä-
rosätena som fyller sina platser i dag. 
Under de två senaste åren har Högskolan 
i Jönköping haft den största procentuella 
ökningen av studenterna av alla lärosäten 
i vårt land. Detta är roligt för oss och vi 
ska bygga vidare. Men hur ser omvärl-
den, och synen på kunskap, egentligen 
ut i dag?

I regeringens planerade resurstill-
skott lyser satsningar på utbildning 
med sin frånvaro. Än så länge händer 
heller egentligen ingenting i fråga om 
studenternas sociala situation, trots att 
de offentliga studiemedlen urholkats 
sedan lång tid. Regeringen har tillsatt 
en utredning. 

Resursanvändning
Det finns en del tecken på att vi kanske 
inte lever i en ”kunskapsekonomi” trots 
allt, utan snarare i en tid av fördum-
ning. 

Vi liksom andra upplever en minsk-
ning av antalet sökande till lärarutbild-
ningen. Våra studenter vid Högskolan 
för lärande och kommunikation är enligt 
Studentbussen de som är mest nöjda med 
sin utbildning vid Högskolan i Jönkö-
ping. Få andra yrken är också så viktiga 
för samhället. Om vi inte kan locka 
tillräckligt många och inspirerade män-
niskor att vilja bli lärare, vad erbjuder då 
skolan våra barn i framtiden?

Åtskilliga kompetenser ser ut att ur-
holkas och/eller ge tveksamt underlag till 
tjänster som blir allt dyrare. Detta gäller 
många områden, från väldiga IT-investe-
ringar och juridik till reparation av bilar, 
fönsterputsning eller skrädderier. 

På en annan nivå ställer sig människor 
frågan vad som händer med resursan-
vändningen i världen. Huvuddelen av 
kapitalet har under flera år strömmat in i 
världens rikaste ekonomi, som samtidigt 
stått för högt uppdriven konsumtion, 
negativt sparande, omfattande miljöför-

störing och exploderande militärutgifter. 
Hushållen i Amerika har spenderat allt 
mer genom allt högre belåning i första 
hand av hus och fastigheter vars värden 
för länge sedan blivit absurt uppblåsta. 

Det är inte förvånande  att finanshu-
sen nu faller som korthus, och vi är glada 
att vi vid Högskolan i Jönköping drog ner 
aktieandelen i vår kapitalförvaltning till 
ett minimum redan tidigt i höstas, men 
det är sorgligt för miljontals människor 
världen över som nåtts av annan eller 
ingen information och som drabbas när 
många års besparingar och resultat av 
gnet urholkas.

Det finns andra tecken på att kun-
skapen inte alltid är alltigenom för-
härskande. Det råder föga tvivel om 
att människans sammantagna agerade 
leder till mycket stora risker för miljön 
på jorden, den som är grundbulten 
för klimatet, för vattnet vi dricker, för 
luften vi andas varje minut så länge vi 
lever. Den överväldigande majoriteten 
av världens vetenskapsmän är överens 
om att riskerna blivit oacceptabelt höga 
och kräver förändringar i vårt beteende. 
Oron har vuxit bland människor överlag. 
Ändå händer väldigt lite, problembilden 
fördjupas. 

Högskolans resa 
Nu är det inte så illa att allt går på fel 
håll. Många av problemen är inte nya 
och det görs olika ansträngningar att 
stärka skolan, inspirera lärare och elever, 
öka kvaliteten och värdigheten i vården, 
överkomma den finansiella krisen, åt-
gärda miljöproblemen och så vidare. Det 
är bara det att utmaningarna är stora. 
Vi har lång väg att vandra. Detta gäller 
också universitet och högskolor, inklu-
sive Högskolan i Jönköping. En mindre 
utvärdering Högskoleverket genomfört 
som redovisas i senaste numret av Hög-
skoleverkets tidning Nyheter & Debatt 
drar slutsatsen att stiftelsehögskolorna 

I tiden av ett kunskapssamhälle

Rektor Thomas Andersson
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(Chalmers och Högskolan i Jönköping) 
är bättre organiserade än andra lärosäten 
och kunnat åtnjuta fördelar av att stå 
oberoende av högskoleförordningen, 
ha tillgång till eget aktiekapital och så 
vidare, men att vi inte fullt ut tagit vara 
på våra möjligheter då vi varit rädda för 
att avvika för mycket från andra. 

Försiktighet har säkert ofta varit en 
klok strategi, men för framtiden måste vi 
i ökad grad våga vara innovativa och prö-
va nya egna vägar. Förväntningarna på 
högskolan som en källa till både inspira-
tion och kunskap av relevans för samhäl-
let ökar från studenter, anslagsgivare och 
myndigheter som Högskoleverket, lik-
som forskarsamhället självt. Det är mot 
den bakgrunden vi bland annat infört ett 
nytt system och en ny nämnd med ansvar 
för övergripande kvalitetsgranskning 
samtidigt som fackhögskolorna ska ta 
större ansvar för kvalitet och organisera 
sig bättre för detta. På alla nivåer behöver 
man i verksamheten arbeta mer aktivt för 
att kombinera utvecklingsarbete med en 
hög ambitionsnivå att förebygga, mäta 
och åtgärda kvalitetsbrister. 

Inne i nytt skede
Det ökade antalet studenter har, tillsam-
mans med de många nyrekryteringar av 
professorer och lärare som skett de se-
naste åren liksom det ökade antalet lärare 
som disputerat, bidragit till att Högsko-
lan i Jönköping är på uppgång. Vi tror 
att vi kan och ska växa ytterligare och 
samtidigt höja kvaliteten. Oavsett vad 
vi anser kommer vi också att behöva ta 
betalt av utomeuropeiska studenter inom 
ett par år. Vi hoppas verkligen att vi får 
flexibilitet i hur detta ska göras och att vi 
kan förfoga över tillräckliga resurser för 
att samtidigt erbjuda rimliga stipendier. 
Vi räknar också med att andra åtgärder 
genomförs som leder till en förbättring 
av studenternas ekonomi över lag. Vi vill 
också se en bättre arbetsmarknad efter 

avslutad utbildning för utomeuropeiska 
studenter som vill stanna och arbeta här, 
liksom fler alternativa arbetsgivare inom 
skola och omsorg som vill prova skilda 
utvecklingsvägar. 

Resursmässigt står vi starka på flera 
fronter och har, som indikerats ovan,  
inte förlorat något i den f inansiella 
nedgången. Vi fick visserligen inte del 
av KK-stiftelsens satsning att bilda KK-
miljö den här gången, men vi fick mycket 
positiva omdömen av bedömargruppen 
och har goda möjligheter att gå i land 
med en ny ansökan  nästa år – givet att 
vi är tillräckligt samspelta internt. Vi 
vet förstås ännu inte om vi får medel för 
den Tekniska Högskolan från regeringen 
för nästa år, vilket är ett orosmoment i 
och med att JTH-fonden minskar från 
kommande årsskifte. Men regeringen 
har signalerat en positiv hållning. Hög-
skolan i Jönköping har etablerat en 
stark ställning internationellt och flera 
stora utvecklingsprojekt står för dörren, 
inom samtliga av våra profilområden. 
En betydelsefull framgång som kom  
häromdagen är att den internationella 
bedömargruppen har rekommenderat att 
Internationella Handelshögskolan ska bli 
EPAS-acikrediterade av European Foun-
dation for Management Development. 

Medarbetare - Installationen
Grunden för all framgång handlar om 
medarbetarnas kunskaper, glädje och 
inspiration. Högskolan i Jönköping har 
en mängd oerhört duktiga medarbetare. 
Liksom i alla organisationer uppstår det 
gnissel ibland och det är stundtals svårt 
både att tackla motgångar och att upp-
skatta framgångar. Men det arbete som 
bedrivs av så många är oerhört impone-
rande. Högskolan är en levande miljö, 
överallt där man rör sig i korridorerna 
och lokalerna finns det aktiva människor, 
ständigt på väg och engagerade. 

Vi är inne i en viktig process med 

kommunen, för att få ett ännu bättre 
campus framöver med gemensamma 
lokaler för evenemang, idrott, bokhandel, 
etcetera på plats och ett förenat campus 
där vägen inte delar oss mitt itu. Vi har 
stora förhoppningar på att kommunen 
ska göra gemensam sak med oss i den 
satsningen. 

Arbetet som lagts ner hyllar vi som allra 
mest vid installationen. Tre hedersdokto-
rer, sexton professorer och sjutton nyba-
kade doktorer mottog sina hedersbetygel-
ser lördagen den 20 september på Elmia 
(det skall även noteras att 10 förtjänstfullt 
doktorerat vid andra lärosäten). Det var 
stor fest och vi delade glädjen med många 
gäster, som vi återkommer till längre fram 
i det här numret av Högskriften. Det är 
dyrbara insatser tvärsigenom organisatio-
nen som bidragit, liksom stödet från våra 
partners i samhället, från släktingar och 
vänner, och så vidare. Installationen och 
de framgångar vi hyllar där är oerhört 
viktiga för högskolan, liksom det är att vi 
kan känna att vi tillsammans ger bidrag 
till utvecklingen av kunskapssamhället, 
värt namnet. 

THomas aNderssoN | sePTember 20 0 8

Från en tacksam gäst kom ett mail....

...Ett stort TACK - från mig och mina 
anhöriga - för festligheterna i lördags. 
Allt var så väl genomtänkt och fint ge-
nomfört med den där kombinationen 
av värdighet, finess, precision, humor 
och mänsklighet 
som kännetecknar 
”mogna men ej 
övermogna” akade-
miska miljöer... 

Per Risberg
hedersdoktor
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Det är inte frågan om ett nytt campus 
som ska förläggas till Stockholm, utan 
kontorslokaler som ska kunna användas 
av Internationella Handelshögskolans 
personal. Kontoret, beläget i Exportrå-
dets lokaler i World Trade Center i cen-
trala Stockholm, passar för möten med 
internationella kontakter när dessa är i 
Sverige och även för att träffa pressen.

– Tyvärr har restiden från Stockholm 
till Jönköping hindrat en del från att 
komma till oss. Eftersom många är i 
Stockholm när de besöker Sverige och 
även nationell och viss internationell 
press finns där, så är det lämpligt för oss 

Internationella Handelshögskolan 
öppnar kontor i Stockholm

att ha ett kontor där vi kan möta dem. 
Vi hoppas att intresset för oss ska öka, 
säger Tobias Nellvik, alumn- och inter-
nationell projektkoordinator.   

Fyra arbetsplatser
I dagsläget finns det fyra arbetsplatser 
på kontoret. Två av stolarna kommer 
Ramon Wyss och Hubert Fromlet 
att sitta på. Ramon Wyss är f.d. vice 
rektor vid KTH och arbetar med den 
utbildningssatsning i Pakistan som leds 
av Internationella Handelshögskolan 
och där flera svenska lärosäten ingår. 
Hubert Fromlet är f.d. chefsekonom på 

Lördagen den 13 september firade Internationella 
Handelshögskolan och Tekniska Högskolan att det 
gått tio år sedan de första studenterna tog sin exa-
men vid respektive fackhögskola. 

Programmet innehöll företagsmässa, talkshow och mingel-
lunch i samarbete med FMJ, Föreningen för Marknadsföring 
av Jönköping och projektet Welcome2work. Inbjudna alumner, 
studenter, personal samt företag och organisationer samlades för 
att lyssna på den senaste informationen om Jönköpings arbets-

Alumnträff med 10-årsjubileum för IHH och JTH

Från vänster Carin Samuelsson och Marie Losdal båda från Saab Training 
Systems AB i Huskvarna. 

Swedbank och adjungerad professor i in-
ternationell ekonomi vid Internationella 
Handelshögskolan. 

T e X T  &  F o T o :  m a r i e  o l o F s s o N

Den 25 september invigdes Internationella Handelshögskolans kontor 
i World Trade Center i Stockholm. Kontoret ska användas i arbetet 
med internationella projekt genom Business Creation. 

Det finns många fördelar med ett kontor 
i Stockholm enligt Tobias Nellvik.

marknad, näringsliv, stadsutveckling och kultur. Representanter 
från företag och organisationer visade upp sig i en företagsmässa 
och informerade om vilka jobbmöjligheter som finns. 

Det är viktigt att vara med och synas för företagen
Ett av företagen som ställde ut var Saab Training Systems AB i 
Huskvarna. Marie Losdal och Carin Samuelsson representerade 
företaget. 

— Vi är intresserade av de alumner som varit ute och job-
bat ett tag och vill komma tillbaka till bygden. De vi träffade 
var inte riktigt redo att flytta hem ännu men vi fick ändå två 
kandidater som är intresserade av jobb på företaget, säger Carin 
och menar att ett deltagande i alumnträffen sätter företaget på 
kartan. De vill också vara med som fadderföretag och därigenom 
skapas kontakter för framtida anställningar.

Nöjda med dagen
Företagsrepresentanter som alumner, studenter och personal 
var nöjda med dagen. Ett samarrangemang med representanter 
från Jönköpings kommun som informerade om planerna när 
det gäller bostadsbyggande och andra satsningar uppskattades. 
Kvällen fortsatte med bankett på Gyllene Uttern för IHH och 
Stora Hotellet för JTH. 

Te X T & FoTo : CHri sT iNa almgreN
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den 20 september var det akademisk högtid vid Högskolan i Jönköping. då installerades  
16 nya professorer vid högskolan. samtidigt promoverades 17 doktorer efter avlagda prov och tre 
hedersdoktorer. den akademiska högtiden tjuvstartade med akademisk fredag, då hedersdokto-
rerna höll öppna föreläsningar. På lördagsförmiddagen var det dags för de professorer som skulle 
installeras att hålla populärvetenskapliga föreläsningar. installations- och promotionsceremonin 
ägde rum i Hammarskjöldsalen på elmia under eftermiddagen och följdes av middag med dans. 

ProFessorsiNsTallaTioN & 
doKTorsPromoTioN 2008

Professor Elisabet Cedersund, HHJ, före-
läste om ”Kommunikation som kärna i 
socialt arbete. Att möta medborgare på 
ett individualiserat sätt”.

Professor Clas Nilholm, HLK, föreläste 
om ”Drömmen om en skola för alla”.

Den vackra scenen i Hammarskjöldsalen med dagens 
huvudpersoner på plats.

Fr.v. Universitetskansler Anders Flodström, IHH:s vd professor Niclas Adler, JTH:s vd professor Peter Olsson, 
doktor Min Hang samt professor Mary Alice Shaver som hälsas välkommen av rektor Thomas Andersson.

Fr.v. Professor Lill-Kari Wendt HHJ, hedersdoktor Sven Nilsson 
promoveras av prodekanus Birgitta Sidenvall, doktor Marie Ernsth 
Bravell HHJ.

Foto ceremoni och mingel: Tomas magnusson, merbild, oskar Pollack, HHJ, lena Halldorf, ann-sofie lekenstam, Hs
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MINGEL
innan middagen

T.v. Högskolans rektor Thomas Andersson med hustru Ingrid tillsammans 
med Högskolan i Borås rektor Lena Nordholm med make Sture.

T.v.Ledamoten i stiftelsestyrelsen och riksdagen Margareta Persson tillsammans med sin make kommunalrådet Peter Persson, i mitten universitets-
kansler Anders Flodström och högskolans rektor Thomas Andersson, t.h. hedersdoktor Christina Hamrin och landshövdingens maka Gullbritt Engquist.

Glada studenter tillsammans med Studentkårens ordförande Jessica 
Johansson. T.h. Doktor Min Hang, IHH, med gäster.

T.v. Hedersdoktor Gunnar Randholm, Birgit Tyréus och Brita Petri, i mitten HS vd Per Hallerstig med sällskap, t.h. professor Mats 
Granlund HHJ och HLK:s vd professor Eva Björck-Åkesson.
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T.v. HHJ:s vd professor Gerd Ahlström tillsammans med maken Guy Ahlström, t.h. professor Kurt Sandkuhl, JTH, med maka 
Andrea, professor Shashi Kumar, JTH, med Mridula Nanda och Fengxian Lu med make professor Youzhi Xu, JTH.

T.v. Landshövding Lars Engquist och ledamoten i stiftelsestyrelsen och riksdagen 
Stefan Attefall. T.h. Marskalkarna.

T.v. Professor Mike 
Danilovic IHH, 
med hustru 
Susanne. 

T.h. Doktor Daniel 
Wiberg IHH, 
tillsammans med 
mamma Marie 
Wiberg.

Fr.v. Högskolebibliotekets chef Inger Melin och hedersdoktor Anne Huff, doktor Jens 
Hultman, IHH, med familj och Eva Svensson från Utbildningsdepartementet.
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Installerade professorer

Niclas Adler

Elisabet Cedersund

Gary M Cunningham

Mike Danilovic

Lars Eriksson

Bengt Fridlund

Hubert Fromlet

Ola Henfridsson

Bengt Johannisson

Bo Malmberg

Claes Nilholm

Peter Olsson

Mary Alice Shaver

Nils Svendenius

Lill-Kari Wendt

Hans Westlund

Promoverade 

hedersdoktorer

Anne Huff 

Sven Nilsson

Per Risberg 

Promoverade doktorer

Ann-Helene Almborg

Martin Andersson

Johan Eklund

Marie Ernsth Bravell

Helgi Valur Fridriksson

Miriam Garvi

Min Hang

Axel Hilling (ej närvarande)

Martin Hugo

Jens Hultman

Andreas Johnson (ej närvarande)

Eva Lövstål

Alexander McKelvie (ej närvarande)

Lucia Naldi

Désirée Nilsson

Ulrika Rosander

Daniel Wiberg

Högskolans nya professorer tillsammans med universitetskansler Anders Flodström, högskolans rektor Thomas Andersson och 
prodekanus Birgitta Sidenvall.

Högskolans nya hedersdoktorer tillsammans med professorerna Clas Wahlbin, Leif Melin och Bo Malmberg som presenterade dem.

Högskolans nya doktorer.
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Inflytande över sin hemtjänst 
Det var ett politiskt beslut i Jönköpings 
kommun som låg till grund för ”Projekt 
Personlig Service” (PPS). Projektet utför-
des inom Gräshagens hemtjänstområde 
under ett års tid. 

— Äldre skulle få ökade möjligheter 
att ha inf lytande över sin hemtjänst. 
Tanken med projektet är att hemtjänsten 
skulle anpassa sina sysslor efter de äldres 
behov. Till exempel kan det vara så att 
om det står städning på schemat, men 
solen skiner och den äldre hellre vill gå 
ut och gå, så kan man göra det och städa 
vid ett annat tillfälle, berättar Tove och 
fortsätter. Makten har förflyttats från 
personalen till mötet mellan personalen 
och den äldre personen.

Resultatet 
Utvärderingens analys bygger till stor del 
på intervjuer som Tove gjort både före 
och efter projektet med brukare, personal 
och ledning. Resultatet sammanställdes 
i rapporten ”Vad vill du ha hjälp med i 

dag?” I augusti presenterade hon sina 
resultat i socialnämnden och sedan dess 
har rapporten aktualiserats av politiker i 
en insändare i Jönköpings-Posten. 

På frågan vad som är mest intressant 
i resultatet svarar Tove:

— Det faktum att det är så oerhört 
svårt att nå ut med information till äldre 
personer. De äldre har via hembesök fått 
muntlig och skriftlig information om 
projektet vid flera tillfällen. Trots detta 
var det många som sa att de inte kände 
till projektet när jag besökte dem för att 
göra mina intervjuer. Utvärderingen vi-
sade även att de äldre har mycket positiva 
upplevelser av hemtjänsten, men det är 
ändå viktigt att lyfta fram problemet med 
att nå ut med information, inte minst i 
dagsläget och i debatten om ökad valfri-
het för de äldre.

Berikande och annorlunda 
Att skriva rapporten tycker hon har varit 
berikande och lite annorlunda, dels för 
att rapporten gjordes på uppdrag och dels 

för att hon har hämtat nya intryck.
— Jag tror att vi som forskar ibland 

har en tendens att glömma bort hur 
mycket vi kan ta in och lära oss utanför 
högskolan. Visst har verksamheterna 
mycket att lära av forskarnas resultat, 
men minst lika viktigt är det att vi som 
forskar har mycket att lära av de som 
använder och brukar de verksamheter 
vi forskar om. Det är nyttigt att vara ute 
i olika verksamheter.

Till vardags jobbar Tove med sin 
avhandling som handlar om varför det 
är så svårt för äldre personer, som bor på 
äldreboenden, att utöva inflytande över 
sin vardag.

Vill du läsa rapporten ”Vad vill du ha 
hjälp med i idag? Utvärdering av Projekt 
Personlig Service finns den på www.hhj.
hj.se/doc/5030

K a r i N  F lyg a r e

Tove har utvärderat 
Projekt Personlig Service

Foto oskar Pollack

summary iN eNglisH

Tove Persson, doktorand på Institutet för gerontologi vid Hälsohög-
skolan har utvärderat ett projekt som hade till syfte att öka brukarin-
flytande inom hemtjänsten.

JIBS opened office in Stockholm
On 25 September Jönköping Interna-
tional Business School’s new office in 
World Trade Center in Stockholm was 
opened. 

Inauguration of full professors 
and conferment of PhDs
On 20 September 16 professors were in-
augurated and 17 PhDs and 3 honorary 
doctors were conferred. The ceremony 
took place in the afternoon and was fol-
lowed by dinner.

JIBS professor elected European 
Regional Science Group president
Professor Charlie Karlsson of Jönköping 
International Business School (JIBS) has 
been elected president of the European 
Regional Science Association, ERSA. 
ERSA consists of 17 sections and 3,000 
members throughout Europe. 

Lifelong learning in Sweden and 
Japan
Encell hosted the conference “Commu-
nity Based Lifelong Learning Practices 
- Experiences from Japan and Sweden”. 

In Japan lifelong learning is a pragmatic 
action and schools and companies are 
prescribed by law to work with it, whereas 
in Sweden traditionally it works from 
below and up.   

6,8 millions to lighting design
Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för 
Belysningsteknik has extended its econo-
mical support to the build up of research 
in lighting design at the School of Engi-
neering. An additional 6,8 million has 
been granted for 2008-2010.
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Stort tack!!
Jag vill tacka alla er som var med och 
uppvaktade mig i samband med min 
avtackning i mitten av augusti. Av-
tackningen var mycket fin med tacktal, 
blommor och presenter. Jag har ju arbe-
tat ca 17,5 år på Högskolan i Jönköping 
och har nu valt att gå vidare till en tjänst 
som personalsekreterare på Sandagym-
nasiet i Huskvarna. Jag har lärt känna 
många trevliga arbetskamrater och har 
med mig många fina minnen från alla 
arbetsåren inom högskolan.

  m a r i a N N e  g a r P H e d e N

Avtalet med American Express Business 
Travel gäller för samtliga resebeställ-
ningar inom högskolans bolag. 

Sedan 1 juli ska reserelaterade förfråg-
ningar beställas genom resebyrån som 
har lokalkontor i Huskvarna. Bokningar 
kan göras via telefon eller e-post till Hus-
kvarnakontoret vardagar 8-17. Övriga 
tider sker en automatisk vidarekoppling 
av samtalen till en 24-timmarsservice. 
Det finns också en webbaserad bok-
ningslösning där man via Internet själv 
bokar sina resor. 

Mer information finns på www.hj.se/
personal

Högskolan har bytt 
resebyrå till American 
Express Business Travel

iHH-ProFessor blir PresideNT 
För 3 000 regioNalForsKare 
I EuROPA

Charlie Karlsson, professor vid Inter-
nationella Handelshögskolan har valts 
till ny president för ERSA (European 
Regional Science Association) från den 
1 januari 2009. ERSA består av 17 sek-
tioner med ca 3 000 medlemmar över 
hela Europa och syftar till att utveckla 
och stärka den regionalvetenskapliga 
forskningen i Europa.

Högskolan i Jönköping och Interna-
tionella Handelshögskolan kommer att 
stå som värd för ERSA:s 50:e kongress 
i augusti 2010 då 700-800 regional-
forskare från hela världen kommer att 
samlas i Jönköping för att presentera och 
diskutera de senaste rönen på den regio-
nalvetenskapliga forskningsfronten.

Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik har förlängt 
sitt ekonomiska stöd till belysningsverksamheten vid Tekniska Hög-
skolan i Jönköping.
Beslutet om tilläggsmedel gäller totalt 6,8 mnkr; 1,2 mnkr för 2008 samt 2,8 mnkr 
vardera för åren 2009 och 2010. I och med detta beslut har Svenssons Stiftelse alltsedan 
starten i januari 1997 beviljat hela 26,4 mkr till belysningsverksamheten.

Främja undervisning och forskning
Stiftelsen har bildats av framlidne grundaren av Belysningskoncernen Fagerhult AB 
Bertil Svensson och har till ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forsk-
ning inom belysningsteknik.

Expansiv period för belysningsverksamheten vid JTH
Tack vare ett omfattande ekonomiskt stöd från Bertil och Britt Svenssons Stiftelse 
för Belysningsteknik är belysningsverksamheten på JTH nu inne i en mycket expan-
siv period med uppbyggnad av forskning och forskarutbildning. Nils Svendenius, 
docent från Lunds Universitet, har rekryterats som professor i belysningsteknik och 
fyra doktorander har anställts med avsikt att kunna förstärka lärarkompetensen och 
på sikt kunna bidra till högre kompetens inom branschen. Omfattande forsknings-
samarbeten sker med Lunds Universitet och planeras med Chalmers och Helsingfors 
Universitet.

Ytterligare medel från Bertil och Britt 
Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik 

HögsKolaNs avHaNdliNgs- 
Och RAPPORTSERIER
Under våren har ett förslag till utform-
ningen av Högskolans avhandlings- och 
rapportserier varit ute på remiss hos fack-
högskolorna och högskolebiblioteket.
Efter denna remissrunda har rektor 
2008-09-11 beslutat 
• att varje fackhögskola som grundstruk-
tur ska hålla högst en avhandlingsserie 
och högst två rapportserier därutöver
• att serier där endast ett fåtal publikatio-
ner per år publiceras ska avvecklas genom 
att infogas i grundstrukturen
• att informationsavdelningen på HS 
får i uppdrag att ta fram ett förslag 
till grafis profil för högskolans interna 
publikationer med utgångspunkt från 
utformningen av IHH:s serier, i en vari-
ant per fackhögskola
• att samtliga publikationer i dessa serier 
ska publiceras elektroniskt i DIVA
• att biblioteket får i uppdrag att i samråd 
med fackhögskolorna utforma och do-
kumentera en gemensam administrativ 
rutin för intern publicering via DIVA i 
dessa serier, och
• att HLK fortsättningsvis inte får an-
vända benämningen Jönköping Univer-
sity Press för eventuell förlagsverksamhet 
eller motsvarande inom fackhögskolan.
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European Association for International 
Education (EAIE) är en konferens och 
mässa för högre utbildning, som i år var 
förlagd till Antwerpen i Belgien. Från 
högskolan deltog Anders Wadell och 
Mikael Palmgren från Tekniska Högsko-
lan, Karl Hedman från Hälsohögskolan 
samt Monika Pavlovic och Marie Fullsta 
från Högskolan för lärande och kom-
munikation. 

Positiv respons
Mässan var en chans för dem att träffa 
sina motsvarigheter vid andra universitet 
och marknadsföra högskolan. 

–  Mässan besöks av alla som arbetar 
med högre utbildning runt om i världen 
och har ett internationellt fokus. Vi får 
en möjlighet att träffa medarbetare från 
internationella kontor på våra partner-
universitet och kan nätverka, utveckla 
och finna nya samarbetsmöjligheter med 
dem, säger  Marie Fullsta. 

Hon berättar att Högskolan i Jönkö-
ping fick positiv respons.
–  Våra utländska kollegor tycker att vi 
erbjuder en internationell miljö på ett 
internationellt campus med bra utbild-
ningspaket.

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

Högskolan på mässa i belgien

Fo
to

: m
o

nica W
assén, svenska institutet

Den 15-16 september anordnades 
konferensen Community Based 
Lifelong Learning Practices - Ex-
periences from Japan and Sweden 
av Encell, Nationellt centrum för 
livslångt lärande, vid Högskolan 
för lärande och kommunikation. 
Deltagarna på konferensen fick 
inblick i synen på livslångt lärande 
i de två länderna.

Livslångt lärande är ett begrepp som 
tolkas olika och praktiseras olika i olika 
länder. På konferensen diskuterades be-
greppet utifrån ett bredare livsvida 
perspektiv speglat i en jämförelse mellan 
Japan och Sverige. Flera kända forskare 
från Japan hade rest till Jönköping för 
att medverka i konferensen, bland andra 
Hideaki Shibuya och Yukiko Sawano. 

För Mohamed Chaib, ledare för En-
cell, var det första gången han samarbe-
tade med Japan och han tyckte att det var 
mycket intressant att jämföra länderna.  

– I Sverige har vi en sekellång tradi-
tion av det livslånga lärandet genom till 

exempel folkbildning och det demokra-
tiska samhällsprojektet som ledde till 
välfärdsstaten. Det är en nerifrån och 
upp-tradition. Hos japaner är livslångt 
lärande en pragmatisk handling. Man 
ser det livslånga lärandet som ett medel 
för att lösa mycket konkreta samhällspro-
blem, till exempel de äldres hälsa genom 
kulturella aktiviteter. Den största över-
raskningen som kom fram under denna 
konferens är att Japan har lagstadgat att 

Livslångt lärande i Sverige och Japan

företag, skolor och samhällsinstitutioner 
ska arbeta med det livslånga lärandet.

Kontakterna mellan Encell och två 
japanska universitet samt ett japanskt 
forskningscentra har knutits av Ann-
Kristin Boström, ny medarbetare vid 
Encell som vanligtvis arbetar på utbild-
ningsdepartementet och har haft ett 
långvarigt utbyte med Japan. 

T e X T  &  F o T o :  m a r i e  o l o F s s o N

Ann-Kristin Boström, Encell Sverige, professor Hideaki Shibuya, Tokyo Gakugei Universiy Japan, professor 
Yukiko Sawano, University of the Sacred heart, Japan och professor Mohamed Chaib, Encell Sverige.

Den 11-13 september var representanter från fackhögskolorna i 
Antwerpen för att nätverka och marknadsföra högskolan. 

Besökarna på mässan var imponerade över den 
internationella miljön vid Högskolan i Jönköping.



Det var det, det. Årets stora händelse är över 
och nu väntar ”oxaveckorna”.

Ja, med årets stora händelse menar jag na-
turligtvis högskolans sjätte professorsinstal-
lation och femte promovering av doktorer 
efter avlagda prov och hedersdoktorer den 
20 september. Och ”oxaveckorna” är alla 
veckor som innehåller fem arbetsdagar och 
inte en enda ledig dag förrän till jul – om 
jag inte räknar halvdagen i samband med 
Allhelgonahelgen förstås.

Det har blivit lite av tradition att jag 
lyssnar på de nya professorernas populär-
vetenskapliga föreläsningar på förmiddagen 
själva festdagen och så även i år. I år lärde 
jag mig lite om Fridtjuv Bergs dröm om en 
skola för alla, att kvinnor är sjuka men män-
nen dör, att Newton fortfarande lever i allra 
högsta grad, om ljuset påverkan på mänsklig 
verksamhet och jag sände en tanke till min 
bror när jag såg hur leksaksbilar plockades 
upp som illustration till en föreläsning om 
innovationer och komplexa system. 

Det var roligt att många av föreläs-
ningarna var så välbesökta och precis som 
tidigare år hade jag en omöjlig önskan: tänk 
om jag kunde klona mig själv så jag fick 
höra och lära mer än vad som var möjligt. 
Men familjen är nog tacksam för att det är 
omöjligt – hur skulle dom stå ut? Och inte 
bara dom förresten…

Efter lunch och lite vila var det dags att 
ta fram den svarta långkjolen, den lila glit-
tertoppen med jacka, de högklackade skorna 
och kameran innan kosan styrdes till Jön-
köpings Konsert- & Kongresshus på Elmia. 
Väl framme kunde jag konstatera att dagens 
huvudpersoner redan började komma – de 
skulle gruppfotograferas före ceremonin. 
En ceremoni som – tycker jag – numera 
har traditioner med en lagom blandning 
av tal, installationer, promoveringar, sång 
och musik. Det sades många berömmande 
ord, många visa ord, många stolta ord men 
jag hoppas att alla förlåter mig om sätter 
ett litet plus i kanten för JTH:s vd Peter 

Olsson när han delgav oss fem smärtsamma 
sanningar om professorer. Vem kunde ana 
att de till exempel är nördar, utarbetade, 
underbetalda och har tappat kontakten med 
verkligheten?

Efter den högtidliga ceremonin var det 
dags för mingel under lättsamma former i 
foajén. Det är lika roligt varje gång att lyssna 
på alla glada skratt, höra positiva kommen-
tarer både om den nyss avslutade ceremonin 
och föreläsningarna tidigare under dagen. 
Att se denna härliga blandning av dagens 
huvudpersoner med gäster, inbjudna gäster, 
seniorer och personal som ser helt annor-
lunda ut än till vardags.

Festmiddagen hölls också på Elmia, talen 
var föredömligt korta, berömmande och 
roliga men jag tror att doktor Ulrika Rosan-
ders tal om hur man får sin familj att förstå 
att man ska doktorera väckte mest munter-
het. Operasångarna Susanna Andersson och 
Markus Norrman med ackompanjemang av 
Matti Hirvonen bjöd på fantastisk musik 
innan dansen så småningom tog vid. Men 
då hade jag redan åkt hem, lagt fötterna på 
soffbordet konstaterandes att installationen 
och promoveringen var över och att en lång 
arbetsdag var slut.

Nu tänker jag ta ledigt och åka på Bok- & 
Biblioteksmässan en dag, bland annat ska 
jag titta extra noga på montern där min bok-
bindande bror står. Det är flera år sedan jag 
var på mässan och det ska bli spännande att 
se hur många böcker jag ”måste” köpa, om 
jag känner mig rätt blir det en hel del.

Ha det bra, var rädda om varandra och 
ta på reflexerna för nu börjar kvällarna bli 
mörka tidigt.

Kram
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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.
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