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Leijonborg besökte 
högskolan 11 februari

Läs mer på sid 2-3 och 6

1/08
Upplevelseindustrin 
- den nya mirakel-
branschen?
Upplevelser är hett just nu. 
Nyligen startade ett  forsk-
ningsinstitut på Internationella 
Handelshögskolan.
                                              sid 5

Börsrum öppnat på 
högskolan
På Internationella Handelshög-
skolan finns sedan i början av 
februari Nordnet Trading Room 
och intresset var stort från 
början.
          sid 7

Statsministern på besök
Statsminister Fredrik 
Reinfeldt hade själv initierat 
besöket på Hälsohögskolan där 
han träffade studenter från 
tre av fackhögskolans 
utbildningsprogram.
          sid 7
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Ett spännande år med många 
möjligheter är i antågande

Rektor Thomas Andersson
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Även om det kan kännas väl sent 
så här i februari månad vill jag 
ändå inleda det första numret 
av Högskriften 2008 med att 
hälsa er välkomna tillbaka till en 
ny termin här på högskolan. En 
särskild välkomsthälsning vill jag 
dessutom rikta till nytillkomna 
studenter och personal! Det är 
många som har anslutit under de 
gångna veckorna. 

Överhuvud taget ser vi fram emot ett 
spännande år, kanske ett av de mest 
expansiva under högskolans i och för 
sig ännu ganska korta historia. Även 
om det är för tidigt att veta hur det blir 
i slutändan så tror vi bland annat på en 
stor tillströmning av ansökningar inför 
höstens utbildningar.

Många av oss minns väl ännu den 
nedgång i ansökningarna till högre ut-
bildning som inträffade i praktiskt taget 
hela Sverige för ungefär ett år sedan. 
Vi drabbades mindre av den än många 
andra men vi fann det ändå klokast att 
öka våra informationsinsatser för att nå 
ut till ungdomar med så klar och saklig 
information som möjligt om vad utbild-
ningarna kan erbjuda, och även att skjuta 
på ansökningsgränserna till långt in på 
sommaren. Antagningsenheten på Hög-
skoleservice fick sedan slita hårt med att 
klara ut antagningarna in mot höstkan-
ten. Det blev också fler studenter under 
hösten än vad vi ett tag förväntade oss, 
och sent ska väl många glömma det kaos 
som uppstod när det visade sig att många 
stod utan bostad i början av terminen. 
Återigen ställde högskolans personal och 
vänner upp på förträffligt sätt.

Men nu är något annat i antågande, 
om det blir som vi tror. Konjunkturen 
viker. Ännu har vi inte sett så mycket av 
det i Sverige och här fortsätter arbets-
marknaden än så länge att vara het. Men 
internationellt är de finansiella mark-

naderna skakade. Den upplånings- och 
spenderarkarusell som pågått främst i 
Förenta Staterna under många år har lett 
till uppbyggnaden av en finansiell bubbla 
vars proportioner vi ännu har svårt att se 
konturerna av. Så småningom kommer 
åtminstone delar av krisen att spilla över 
på oss och när ekonomin sviktar vet vi att 
fler människor beaktar möjligheterna till 
långsiktiga investeringar i sin utbildning. 
Därtill växer nu kullarna av ungdomar 
som lämnar gymnasiet under ett par år 
framöver. Det är fler nya intresserade 
som synar vad högskolor och universitet 
har att erbjuda. 

Högskolan väl framme i 
nationella undersökningar
Det finns emellertid flera skäl till varför 
vi förväntar oss stora tillflöden i antalet 
ansökningar till Högskolan i Jönköping. 
Det går bra för oss, på flera sätt! I SCB:s 
årliga intervju bland unga människor 
etablerade sig Högskolan i Jönköping den 
här gången på listan över de tio mest väl 
sedda lärosätena i landet. Det var första 
gången någonsin ett lärosäte i Småland 
återfanns på tio i topp listan. Därtill 
rankas enligt Ungdomsbarometern 

Högskolan i Jönköping som ett av de tre 
bästa i landet enligt tre viktiga valpara-
metrar, d.v.s. vad avser campusområdets 
attraktivitet, internationaliseringen och 
samverkan med näringslivet. 

Oavsett uppfattningarna därute 
behöver både vi och andra lärosäten 
fortsatt arbeta intensivt för att säkra en 
högre kvalitet i våra olika program och 
aktiviteter. Det finns åtskilliga fråge-
tecken om hur det ser ut. Bland annat 
har det påpekats i många sammanhang 
att undervisningstätheten är oroande 
låg i Sverige, särskilt inom humaniora 
och samhällskunskap. Det handlar inte 
bara om hur många timmar schemalagd 
undervisning som erbjuds i kurserna - det 
är också en fråga om hur inspirerande 
undervisningen i själva verket är. Hur 
aktiva är studenterna, vad lär vi ut? Vad 
tillgodogör sig våra studenter i form av 
verklig förmåga till värdeskapande? Vi 
vet att Högskolan i Jönköping ligger hö-
gre än många andra lärosäten vad gäller 
antalet undervisningstimmar, men också 
vi har säkerligen mycket att göra för att 
höja kvaliteten.

Allt kan vi inte klara själva. Så länge 
staten insisterar på att bekosta utbild-
ningarna måste vi begära högre ekono-
misk ersättning, men också inom givna 
ramar behöver vi göra vad vi kan för att 
organisera verksamheten på bästa sätt. 

Internationellt, i Europa, och i Sverige, 
har forskningens och den högre utbild-
ningens organisation på allvar kommit 
under luppen. Nu finns alltmer storsti-
lade planer på att investera i stor skala i 
dessa verksamheter. Men samtidigt reses 
en rad krav, och formuleras också direkt 
motstridiga föreställningar, om vad som 
behöver göras.  

Lars Leijonborg besökte 
högskolan
De här frågorna diskuterades intensivt då 
högskolan gästades av Sveriges högskole- 
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För sjätte gången kommer Hög-
skolan i Jönköping att dela ut 
sitt förtjänsttecken. Det sker i 
samband med högskolans tradi-
tionella vårfirande som i år sker 
onsdagen den 30 april. 

Förslag till mottagare av tecknet lämnas 
till rektor senast den 2 april 2008. Rätt 
att föreslå mottagare av tecknet har varje 
person som under förslagsperioden är 
anställd vid Högskolan i Jönköping. 
Kommitté för utdelande av förtjänst-
tecken består i år av högskolans rektor 
Thomas Andersson, vice ordförande i 
stiftelsestyrelsen Lars Isaksson och dok-
torand Veronika Lindström, JTH. 

Tidigare mottagare är Hans Albin 
Larsson, Nils Gruvberger, Alvar Göth, 
Lars-Erik Engstrand, Agne Boeryd, 
Gudrun Engstrand, Anita Helmbring, 
Per Risberg, Margareta Siöö och Jörgen 
Birgersson. 

Högskolans förtjänsttecken

och forskningsminister Lars Leijonborg, 
måndagen den 11 februari. Som han 
själv påtalade är Högskolan i Jönkö-
ping, i egenskap av stiftelse, den första 
högskolan han besöker. Vi visade under 
hela dagen vad vår särskilda ställning 
och organisationsform innebär, och hur 
vi arbetar för att tänka och bygga nytt, 
samtidigt som vi värnar den akademiska 
kvaliteten.

Förutom presentationer av stiftelsen 
och fackhögskolornas verksamheter, och 
ministerns uppskattade föreläsning om 
”kunskap i globaliseringens tid” kunde 
vi anordna inspirerande diskussioner 
med studenterna, både svenska och in-
ternationella. Här kom bland annat upp 
frågor om kårobligatoriet, studentlägen-
heter och urholkningen av studenternas 
ekonomi. På den sistnämna punkten ut-
lovade ministern i princip en förbättring 
år 2009, men i vilken storleksordning 
förblev oklart. Doktoranderna gjorde 
vidare uppskattade inspel i diskussionen 
om verksamheten vid fackhögskolorna. 

Dagen med Lars Lejonborg på besök 
blev minnesvärd, i positiva termer, och 
den lovar gott inför fortsättningen. Från 
vår utgångspunkt har inte tillräckligt 
mycket hänt under det senaste året för 
att bereda vägen för en fortsatt sund ut-
veckling för forskningen och den högre 
utbildningen i Sverige. Därtill har den 
starkt efterlängtade resursutvärderingen 
inte framkommit med några klara rikt-
linjer för hur politiken på området bör 
förbättras. Det kan finnas anledning att 
dra sig till minnes att utredningen från 
början tillsattes i hög grad mot bakgrund 
av vikten av att kritiskt granska hur da-
gens modell för fördelning av vetenskaps-
områden och forskningsresurser hämmar 
förnyelsen i högskolesystemet, aktualise-
rad av vår framgångsrika uppbyggnad av 
JTH, Tekniska Högskolan i Jönköping. 
Nu har en utredning lagts på bordet som 
föreslår en rad åtgärder vilka ytterligare 

skulle försämra återväxten. Det är av stor 
betydelse att ministern inhämtar olika 
synpunkter och att reda kan bringas i 
ambitionen att vidta åtgärder som höjer 
kvaliteten i forskningen och den högre 
utbildningen i Sverige. 

De många representanter som under 
dagen visade hur vi gått tillväga i Jönkö-
ping bidrog också till att klargöra värdet 
av en modell som i vissa avseenden av-
viker från vad vi ser på andra håll. Stort 
tack till alla, personal och studenter, som 
delade med sig av sin kunskap och sina 
erfarenheter. 

Nystart och utmaningar
Vi genomgick på många sätt ett spän-
nande år i fjol, med en rad nya lovande 
initiativ. Samtliga fackhögskolor såg en 
nystart i vissa avseenden, under en ny 
ledning, och flera nya initiativ togs inte 

VIkTIga daTUm 2008

Lördag 29 mars 
kl. 10-14 är det öppet Hus på 
högskoleområdet.

oNsdag 2 aPrIL 
kl. 14.30-18 i Traversen ges informa-
tion om masterutbildningar och övriga 
utbildningar på avancerad nivå.

oNsdag 20 aUgUsTI 
kl. 13.15-17 är det akademisk intro-
duktion för nya studenter i kinnarps 
arena. Informationen ges på svenska 
och engelska. 
 
Lördag 20 sePTemBer
är det  professorsinstallation och 
doktorspromovering i konserthuset 
på elmia.

minst i att stärka forskarutbildningen 
och forskningen. I slutet av året kunde 
vi för första gången sammanställa en 
gemensam strategiplan för hela verksam-
heten och vi har därmed formulerat ett 
starkare avstamp mot framtiden. 

Vi har nu ett nytt spännande år 
framför oss, med många möjligheter i 
antågande. Vi möter också utmaningar, 
i undervisningen, kvalitetsgranskning-
arna, kommunikationen av forskningen, 
bostadssituationen och campus utveck-
ling, för att nämna några. Men håller vi 
fast i vår konstruktiva anda lovar det här 
att bli ett framgångsrikt år.
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– Det finns ett stort behov av att öka 
utvecklingen inom arbetslivets olika 
områden genom en kompetensutveckling 
som är vetenskapligt grundad, fortsätter 
Per Risberg. Genom att öka samarbetet 
mellan arbetslivet och den akademiska 
världen är den här rörelsen en satsning 
för att starta och sprida exempel sådant 
samarbete.

Det här har Per Risberg själv praktise-
rat under sin tid som vd för Saab Combi-
tech i Jönköping och vet att den fungerar.  
Genom att unga nyutbildade akademiker 
och äldre medarbetare lärde av varandra 
kunde man säkra produktionen och båda 
grupperna utvecklades.

Kunskapsutbyte
När det sker ett kunskapsutbyte mel-
lan generationerna skapas ett forum 
och bättre arbetsklimat för alla parter. 
De yngre, nyanställda akademikerna 
med sina färska kunskaper och de äldre 
medarbetarna med sina  erfarenheter och 
sitt stora kunnande lär av varandra. De 
nyanställda kommer snabbare in i det 
nya jobbet och de äldre medarbetarna får 
ny kunskap utan att behöva åka på kurs 
och kan vara kvar längre i arbetslivet. 
Resultatet blir att båda grupperna ut-
vecklas snabbare, något som är till gagn 
för hela företaget. 

Encell - värd för sekretariatet
I slutet av januari hölls en kick-off för den 
nya rörelsen på Högskolan i Jönköping, 
där Encell är tänkt att vara värd för det 
nationella sekretariatet för rörelsen. 
Encell kommer därför att förstärkas 
personellt.

I kick-offen deltog ett 80-tal repre-
sentanter från företag, myndigheter och 

organisationer i hela Sverige. Vid mötet 
berättade fem deltagare om hur man 
strategiskt har arbetat med kompetens-
försörjning enligt den nu presenterade 
modellen. 

Det bildades också en styrgrupp 
som kommer att börja sitt arbete under 
våren. 

T e X T  &  F o T o :  L e N a  H a L L d o r F

Lärande i Arbetslivet

eNceLL är ett nationellt kompetens-
centrum för livslångt lärande med fokus 
på vuxnas lärande. encell har stiftelsen 
Högskolan i Jönköping som huvudman och 
Högskolan för lärande och kommunikation 
som värdorganisation. sedan starten 2001 
drivs encell med anslag från regeringen och 
externt erhållna anslag för forskning.

Bicky Chakraborty, ledamot av stiftelsestyrelsen för Högskolan i 
Jönköping och hotellägare, har fått en förnäm utmärkelse. I början 
av januari fick han motta Pravasi Bharatiya Divas, PBD, som är den 
indiska regeringens förnämsta utmärkelse som en indier verksam 
utanför Indien kan få. 

Chakraborty fick utmärkelsen med motiveringen ”för sin filantropiska verksamhet 
i Indien och Sverige och som den mest framgångsrika personen av indiskt ursprung 
i Sverige”. 

Utmärkelsen delades ut av Indiens president Pratibha Devisingh Patil. Bicky 
Chakraborty är vd och ägare till hotellkedjan Elite Hotels of Sweden som bland annat 
äger Stora Hotellet i Jönköping.

FörNäm UTmärkeLse

I samband med kick-offen träffades fr.v. professor Mohamed Chaib verksamhetsansvarig för Encell, 
högskolans rektor Thomas Andersson och Per Risberg som är en av initiativtagarna till Lärande i Arbetslivet. 

– Mycket kompetens och erfarenhet försvinner från företag, myndigheter och organisationer när 40-talist-
erna nu håller på att gå i pension. Det säger Per Risberg, en av initiativtagarna till rörelsen för Lärande i 
Arbetslivet (LiA). Per Risberg, tidigare ordförande för stiftelsestyrelsen, är bland annat styrelseledamot i 
Vinnova och medlem i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. 
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Institutet heter Experience Industries’ 
Development Institute, EIDI, och bedri-
ver forskning och erbjuder kompetens-
utveckling inom upplevelseindustrins 
utveckling.

– Upplevelseindustrin kallas ibland 
för den nya mirakelbranschen efter att 
IT-bubblan sprack. Det är en framtids-
bransch, men det gäller att se det för vad 
det är och inte blåsa upp det, säger David 
Rylander som är chef för EIDI.

David Rylander är även koordinator 
för det nationella FoU-programmet 
”Drivkrafter för nya näringar – design, 
upplevelser, kulturarv” som arbetar med 
upplevelseindustrins utveckling i fyra 
regioner i Sverige, däribland Gnosjöre-
gionen. Arbetet inom EIDI och FoU-
programmet är tätt sammankopplat.

– EIDI bedriver forskning och erbjuder 
kompetensutveckling och på sikt skräd-
darsydda utbildningar, något som efter-
frågas av näringslivet och kommunerna. 

Turism och kultur
Vad är egentligen upplevelseindustrin? 
KK-stiftelsen definierar det som ”…ett 
samlingsbegrepp för människor och 
företag med ett kreativt förhållnings-
sätt som har till huvuduppgift att skapa 
och/eller leverera upplevelser i någon 
form”.  Hälften av upplevelseindustrin i 
Sverige finns inom turism/besöksnäring. 

Andra områden är arkitektur, datorspel, 
design, foto, film, konst, mode, musik, 
måltid, scenkonst och upplevelsebaserat 
lärande.

Arbetet på EIDI fokuserar på Gnosjö-
området och man samarbetar med kom-
munerna i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd 
och Värnamo samt Regionförbundet 
och Länsstyrelsen. Kommunerna är både 
finansiärer och beställare.

Förändra attityder
– Utmaningen är att förändra attityder så 
att arbeten inom turism, kultur, och design 
får samma status som jobb inom tillverk-
ningsindustrin. I Gnosjöområdet lägger vi 
mycket tyngd på entreprenörskap.

Genom att skapa mötesplatser och 
samla olika parter främjas mötet mellan 
gamla och nya näringar, det vill säga den 
traditionella industrin och upplevelsein-
dustrin. Inom ett projekt för samverkan 
arrangeras kontinuerliga samlingar vid 
Anderstorps motorbana. 

– Vi finns med som en part att vända 
sig till – vi är ett stöd, kopplar samman 
olika aktörer i samhälle och näringsliv 
och inspirerar till interaktion. 

Ett annat projekt är ”Det goda värd-
skapet” där man utbildar lokalbefolkning 
och kommunanställda till att bli bra 
värdar för sitt närområde, genom guide-
teknik och berättarteknik.

Upplevelseindustrin – 
den nya mirakelbranschen?

EIDI – Institutet för Upplevelseindustrins 

Utveckling har tre uppdrag:

• att organisera, understödja och genomföra  

 högkvalitativ forskning om upplevelse-

 industrins utveckling.

• att bedriva forskning med fokus på 

 interaktion med det omgivande samhället.

• att medverka till att den kunskap som 

 forskningen genererar får en bred spridning 

 genom till exempel konferenser, öppna 

 seminarier, uppdragsutbildningar och 

 populärvetenskapliga artiklar. 

eIdI är ett av de institut som finns inom centre 

for Innovation systems, entrepreneurship and 

growth (cIseg) som invigdes i november 2007 

vid Internationella Handelshögskolan.

I nuläget är nio forskare knutna till eIdI.

www.ihh.hj.se/eidi

önskade du dig också en upplevelse i 

julklapp? en konsertbiljett, en resa eller 

kanske ett fallskärmshopp? Upplevelser 

är hett just nu och nyligen startade 

ett forskningsinstitut för upplevelse-

industrins utveckling på Internationella 

Handelshögskolan.

Den lokala nyttan som mål
I mars presenteras nya forsknings-
rapporter från EIDI, bland annat en 
kartläggning av upplevelseindustrins 
förutsättningar i Gnosjöområdet. Fors-
karna har intervjuat företagsledningar, 
politiker, tjänstemän, entreprenörer och 
allmänheten om vad de tror turism och 
kultur har för betydelse för regionen. En-
treprenörskap och upplevelseindustrins 
utveckling går hand i hand.

– Vi arbetar med den lokala nyttan 
som mål, säger David Rylander.

s o F I e  N o r r L U N d
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Inom loppet av en vecka har två ministrar besökt högskolan. statsminister Fredrik 

reinfeldt besökte Hälsohögskolan där han pratade med studenter. Högskole- och 

forskningsminister Lars Leijonborg träffade både studenter och högskolans lednings-

grupp under sitt besök. Leijonborg höll även en välbesökt öppen föreläsning.  

Intensiv dag för Leijonborg

Riksdagsledamot Tobias Krantz och Lars Leijonborg 
diskuterade med studentrepresentanter i Högskole-
biblioteket.

Lars Leijonborg höll en välbesökt föreläsning för 
studenter och personal.

Lars Leijonborg, högskolans rektor Thomas Anders-
son och riksdagsledamot Tobias Krantz innan 
överläggningarna med ledningsgruppen började.

Högskole- och forskningsminister Lars 
Leijonborg hade vid sitt besök på hög-
skolan överläggningar med rektor och 
högskolans ledningsgrupp och fick en 
snabb information om Högskolebibliote-
ket. Läs mer i rektors artikel på sid. 2-3 i 
det här numret av Högskriften. 

Leijonborg träffade också studentkå-
rens ledning och studentrepresentanter 
för de fyra fackhögskolorna. Flera, ur 
studentperspektiv, viktiga frågor diskute-
rades som t.ex. kårobligatoriet och högre 
studiemedel. När det gäller kårobligato-
riet kommer en utredning att presenteras 
inom kort.

Högskole- och forskningsministern 
höll också en välbesökt föreläsning för 
studenter och personal där han bland 
annat sa att regeringen har tillsatt en 
frihetsutredning för att ta reda på vad 
den ökade frihetsgraden har betytt för 
de båda stiftelsehögskolorna Chalmers 
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och Högskolan i Jönköping. Leijon-
borg menade också att kunskap är den 
viktigaste tillväxtfaktorn och att det är 
kvaliteten på forskningsprojekt som ska 
avgöra hur stort anslag man erhåller och 

inte lärosätets ålder. 
– Tack för ett inspirerande besök på en 

imponerande institution, skrev Lars Lei-
jonborg i högskolebibliotekets gästbok.

L H

Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg, högskolans rektor Thomas Andersson och riksdagsledamot 
Tobias Krantz tillsammans med delar av högskolans ledningsgrupp och representanter för fackhögskolorna 
innan överläggningarna började på Mariedal.
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Projektledare Jan Domelid började sina 
studier på IHH hösten 2006. Redan för-
sta terminen tog han kontakt med Mike 
Danilovic, Associate Dean för utbildning 
på IHH, för att höra om ett börsrum 
kunde vara av intresse för skolan. Jan 
fick då löfte om att skolan kunde bistå 
med en lokal. Sedan började den jobbiga 
biten för Jan, då projektet behövde en 
finansiär.

– Det var många telefonsamtal till 
många företag. Men Nordnets mäklar-
chef Martin Andersson nappade direkt 
och kom till Jönköping för ett möte. Man 
märkte att de ville satsa långsiktigt och 
det känns som ett ungdomligt företag så 
det passar oss väldigt bra. 

Inspiration från Linköping
Jan har handlat med aktier sedan han 
var 16 år och har varit ordförande i Unga 
aktiesparare i Linköping. Det är hans 

Statsminister Fredrik Reinfeldt 
träffade den 4 februari studenter 
vid Hälsohögskolan för att sam-
tala om utmaningar inom svensk 
sjukvård.

Besöket var initierat av statsministern 
själv då han ville ha en diskussion med 
studenter från tre av Hälsohögskolans 
utbildningsprogram: arbetsterapeutpro-
grammet, röntgensjuksköterskeprogram-
met och sjuksköterskeprogrammet. 

Patienten i fokus
Samtalet fördes bland annat kring fram-
tidsutsikter, könsfördelning på framtida 
arbetsplatser, var jobben finns samt på 
vilken nivå ingångslönen ligger och 
hur löneutvecklingen ser ut. Reinfeldt 

statsministern träffade studenter vid Hälsohögskolan

Börsrum ger studenterna verklig miljö att lära i

eget intresse som drivit projektet. 
– Linköpings universitet har ett börsrum, 
så jag har sett att möjligheten finns.

I börsrummet finns tio datorer med 
samma program som bankerna använder. 
Studenterna får allt-
så ett försprång i ar-
betslivet. Jan under-
styrker att rummet 
främst ska användas 
i utbildningssyfte, 
men man får även 
placera pengar.

Stort intresse 
bland studenter
De studenter som 
anmält sitt intresse 
kommer att få sina 
passerkort så snart 
det administrativa 
arbetet är avklarat. 

Philip Harrison och Jan Domelid har sedan december arbetat hårt med att ställa i 
ordning Nordnet Trading Room.

poängterade att arbetsterapeuter är en 
arbetsgrupp som det framöver kommer 
att finnas ett stort behov av. 

Framtidens förändringsagenter
Studenterna beskrev betydelsen av att få 
patienter att känna sig trygga och att det 
är en stor utmaning. Det är viktigt att de 

får vara delaktiga samtidigt som man kan 
frigöra resurser inom vården.

Statsminister Reinfeldt avslutade sam-
talet med att uppmana studenterna till att 
bli framtidens förändringsagenter inom 
vården. Det finns möjligheter till att göra 
förändringar, det gäller bara att våga.

k a r I N  F Lyg a r e

Statsminister Fredrik Reinfeldt träffade på egen begäran Hälsohögskolans studenter.

Daniel Ignjatovic är en av dem.
– Det är en kanonbra idé. Det är perfekt 
att man kan omsätta sina teoretiska 
kunskaper i praktiken. Miljön är ju inte 
virtuell, utan riktig.    
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I början av februari invigdes Nordnet Trading Room på Internationella Handelshögskolan. Intresset för 
börsrummet var stort och redan första dagen anmälde sig 200 studenter för att få tillgång till rummet.

m a r I e  o L o F s s o N
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A new era in JIBS’s history has 
begun with the launching of the 
Business Creation Department 
on December 1, 2007. The pur-
pose of this new department is 
to explore, initiate, develop, and 
implement new and lucrative bu-
siness opportunities for JIBS.  

One of the major challenges facing hig-
her educational institutions not only in 
Sweden but also around the world is how 
to adequately fund their activities. Public 
universities especially must now become 
more entrepreneurial and develop ways of 
creating their own money since the con-
tributions provided by their governments 
are being cut back. JIBS is no exception 
– if we are going to compete as a top bu-
siness school, we must generate more of 
our own income in order to deliver first 
rate educational programs and conduct 
research of the highest quality.

Business Creation Department 
off and running
The first aim of the Business Creation 
team is to be the motor behind new 
income generation projects – in other 
words, to help bring more money to JIBS. 

In addition to this, our group will focus 
on branding JIBS as a top, international 
business school. This will include, but 
not be limited to, such things as lifting 
JIBS in the world rankings of business 
schools as well as organising and en-
suring successful application and then 
accreditation to international bodies such 
as EQUIS and AACSB-International. In 
short, raising JIBS to a whole new level.

International Focus 
JIBS is already renowned as a very inter-
national business school having built up 
over the last 12 years a network of 200 
partner universities around the world. 
Furthermore, JIBS official language is 
English, and about one-third of JIBS’s 
personnel are non-Swedish making us 
unique in relation to other Swedish bu-
siness schools. In addition, JIBS offers 
the majority of its programs and courses 
in English allowing us to accept both 
exchange students and full internatio-
nal program students from around the 
world.

Indeed, JIBS has done such an out-
standing job in recruiting full interna-
tional program students so much so that 
today at the master level, over 75 percent 

of our program students are internatio-
nal! During our current period of under-
production, this has contributed a large 
amount of income to our budget in the 
way of HÅS and HÅP payments from the 
government, not to mention making our 
business school even more diverse.

The next step in JIBS’s international 
development, however, is to use our 
international networks and our inter-
national profile to generate new and 
entrepreneurial income streams to JIBS 
– thus why the Business Creation group 
was created.   

Even though this group has only been 
recently formed, we are already using and 
developing our international contacts 
to initiate new ventures. These include, 
but are not limited to, partnering with 
Pakistan companies to help upgrade the 
education of their workforce, working 
with Libya to westernise their business 
education, exploring the possibility to 
offer tuition-paid programs, and creating 
JIBS’s campuses abroad.

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   

Bold, New Initiative at JIBs is Launched

The Prime Minister met with Students at the 
School of Health Sciences
The Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt visited the 
School of Health Sciences on 4 February to meet with students 
and Dean Gerd Ahlström to discuss challenges within Swedish 
healthcare.

The Minister for Higher Education and Research 
visited the University
The Swedish Minister for Higher Education and Research 
Lars Leijonborg visited Jönköping University on 11 February. 
He met with President Thomas Andersson and held a lecture 
for students and staff.

Trading room opened at JIBS
Nordnet Trading Room has been inaugurated at Jönköpings 
Business School. The trading room gives students the 
opportunity to use their theoretical knowledge in practice. 

Badge for Merit 2008
At the celebration of Spring on 30 April 2008, Jönköping 
University will give the Badge for Merit for the seventh time. 
Proposals for receivers of the Badge for Merit can be sent to the 
President’s Office by 2 April.

sUmmary IN eNgLIsH
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Högskolans studenter sprider ljus på Ishotellet
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I december packade John Pettersson  
och Martin Klippel väskorna fulla med 
varma kläder för att arbeta på Ishotellet, 
som byggts upp för artonde året i rad av 
is från Torne Älv.

Ishotellet ligger 20 mil norr om polcir-
keln – hur kallt var det egentligen? 
– Ibland nollgradigt men ibland nästan 
30 minusgrader. Inne i Ishotellet är det 
5-8 minus och det var skönt att komma 
in i ”värmen”.

Vad är speciellt med att ljussätta 
just is? 
– Det är ett material som bjuder på 
många överraskningar. Isen förändras 
i olika temperaturer och alla isblock är 
olika.

Får man i utbildningen lära sig ljussätt-
ningar av olika material/utrymmen – 
eller går man på sin egen känsla? 
– Vi får mycket tips och möjligheter att 

testa olika tekniker för varierande mate-
rial. Det finns inte mycket av rätt och fel 
när det gäller belysning. Vi har alla olika 
smak och referenser.

Hur fick ni uppdraget? 
– Av ren nyfikenhet kontaktade vi hotel-
let och frågade hur de arbetar med ljus-
sättning. Efter många telefonsamtal och 
besök hit och dit blev det till slut bestämt 
att vi fick uppdraget.

Hur var det att arbeta med konstnä-
rer från hela världen? 
– Vi diskuterade varje svit med konst-
nären och kom med idéer. Alla kunde 
inte engelska, så det blev mycket gesti-
kulerande och testande innan alla var 
nöjda.

Vad är det bästa med Jukkasjärvi? 
– När vi satt på hotelltaket på kvällarna 
och tittade ut över älven med norrskenet 
över huvudet. Vilken inspiration!

Ni har en termin kvar på högskolan 
– vad gör ni sedan? 
– Vi kommer att satsa på vårt eget fö-
retag, Inwhite ljusmiljö. Bland annat 
har vi ett nytt kul projekt för Ishotellet  
– vårterminen blir allt annat än lugn.

s o F I e  N o r r L U N d

LJUsdesIgN PÅ TekNIska 
HögskoLaN
oavsett om det gäller kontor, skylt-
fönster, badhus, kyrkor eller teatrar 
behövs ljus och en väl fungerande 
teknisk lösning. På den tvååriga 
utbildningen Ljusdesign, som ges av 
avdelningen för Belysningslära, lär 
sig studenterna att arbeta med ljus. 
studenterna kan ta två vägar genom 
programmet genom att specialisera 
sig antingen på ljus för inne- och 
utemiljö eller ljus för events.

Två studenter från utbildningen Ljusdesign på Tekniska Högskolan spenderade 

i slutet av förra året en hel månad på Ishotellet i Jukkasjärvi. Uppdraget var att 

ljussätta hotellets 35 sviter, bar, kyrka och en utställning om Linné.

John Pettersson och Martin Klippel från Ljusdesign på Tekniska Högskolan ljussatte Ishotellet.
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Vi måste agera nu för att kunna vända klimatut-
vecklingen och årets klimatkonferens på Högskolan 
i Jönköping kommer att visa på olika möjligheter att 
gå från ord till handling. Årets konferens, den femte i 
ordningen, har titeln ”Dags att agera i klimatfrågan 
– resor, mat och energi” och hålls den 8 april.

Nytt för i år är att man har ett inledande gemensamt pass och  
sedan kan deltagarna välja att delta i något av tre olika teman; 
resor och klimat, mat och klimat eller energi och klimat. 

Landshövdingen inleder
Konferensen inleds av landshövding Lars Engqvist och sedan 
kommer frilansjournalisten och författaren Johan Tell att prata 
om ”100 sätt att rädda världen” följt av Svante Bodin från Mil-
jödepartementet som ställer frågan ”Vad krävs av oss för att 
stabilisera klimatet?”. 

Under temat ”Energi och klimat” talas bland annat om ef-

dags att agera i klimatfrågan!

Några andra förslag från Charlie Karlsson 
var att inrätta ett forskningsinstitut för 
nyföretagande som gärna kan placeras 
på Högskolan i Jönköping eller varför 
inte en tv-gala för duktiga entreprenörer/
nyföretagare. 
 
Inrätta en 
nyföretagarombudsman
I rapporten lyfts betydelsen fram av att 
nya företag startas för att öka sysselsätt-
ningen, produktiviteten och BNP vilket 
i förlängningen ökar välståndet. Charlie 
Karlsson menar att det svenska nyföreta-
gandet är lågt och man måste underlätta 
för de som vill starta företag. Ett exempel 

det behövs fler nya företag i sverige

på detta vore att inrätta en nyföretagar-
ombudsman (NYO) som bland annat 
kan granska lagar och förordningar, 
hjälpa de som är på väg att starta företag 
men även befintliga företag och organi-
sationer i olika frågor och bevaka hur de 
regleringar som skapas på internationell 
nivå påverkar företagen i Sverige. 

Andra åtgärder för att öka nyföretagan-
det är till exempel att se över starta-eget-
bidragen så att det ges till dem som har 
realistiska idéer, förbättrade språkkun-
skaper, en skattepolitik för ett produktivt 
nyföretagande, ökad arbetskraftsinvand-
ring och att göra det lättare för utländska 
studenter att stanna i Sverige. 

– Vi  behöver också ha en näringspo-
litik ur ett regionalt perspektiv, menar 
Charlie Karlsson, och inte bara en na-
tionell sådan. Det är inte samma sak att 
driva ett företag på en mindre ort som 
på en större.

Medförfattare till rapporten är Kristina 
Nyström, KTH och Ratio, som dispute-
rade i nationalekonomi vid Högskolan i 
Jönköping 2006.                               L H

FO
T

O
:  

IH
H

fektiv energianvändning och energieffektivisering i befintliga 
fastigheter. Temat ”Resor och klimat” kommer att ta upp frågor 
om regional satsning på biogas och digitala möten i stället för 
resor. Matval för att minska klimatpåverkan och klimatmärk-
ning av mat är två av de ämnen som behandlas under temat 
”Mat och klimat”. 

Minimässa och miljövänliga bilar
Under dagen arrangeras också en minimässa och möjlighet finns 
att titta på miljövänliga bilar innan dagen avslutas med mingel i 
Arken, Högskolan för lärande och kommunikation.

Arrangörer är, förutom Högskolan i Jönköping, Jönköping 
Energi, Regionförbundet Jönköpings län, Jönköpings kommun, 
Landstinget i Jönköpings län, Länsförsäkringar Jönköping, Läns-
styrelsen i Jönköpings län och Vägverket.

Mer om konferensen finns att läsa på www.hj.se/doc/1704 
där man också kan anmäla sig. Sista anmälningsdag är fredag 
28 mars.   

Professor 
Charlie Karlsson, 

Internationella 
Handelshög-

skolan

LH

– Inrätta en särskild nyföretagarombudsman (NYO). Det är ett av de 
förslag som professor Charlie Karlsson tror kan öka nyföretagandet 
i länet. Förslaget framfördes i samband med att han presenterade 
rapporten ”Nyföretagande, näringslivsdynamik och tillväxt i den nya 
världsekonomin” som är den femte underlagsrapporten till Globali-
seringsrådet.
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Linn Fernström är Sveriges mest 
betydande yngre konstnär. Hon 
har tilldragit sig stor uppmärk-
samhet även utomlands och spås 
en lysande framtid.

När Statens Konstråd i april 2001 pla-
cerade ut konst på högskolan ingick i 
samlingen en av Fernströms numera 
mest kända monumentalmålningar, 
nämligen ”Pigtittaren” som har det 
ansenliga formatet 140 x 220 cm. Den, 
liksom Fernströms övriga verk, väcker 
en hel del känslor hos betraktaren. Det 
är inte konstigt att målningen med sina 
absurda och groteska inslag snabbt blev 
kontroversiell på högskolan.

Med anledning av klagomål från 
några studenter på den Fernströmska 
målningen och diverse annan konst på 
högskolan genomfördes på sin tid en 
enkät. Den visade att en majoritet upp-
skattade målningen och ville ha den kvar. 
Högskoleledningen beslutade sig för att 
följa upp enkäten genom att anordna en 

Tavlan som avlägsnades

debatt i högskolans aula om konsten i 
största allmänhet på högskolan. I de-
batten, som stundtals var livlig, deltog 
konstkännare, anställda, studenter och 
allmänheten. Debatten kom att befästa 
den Fernströmska målningens värde och 
ställning på högskolan.

En dag i januari 2008 avlägsnades 
Fernströms målning diskret och stilla. 
Den här gången utan tjafs om vad folk 
egentligen tycker.

Så kan det gå när inte haspen är på.

L a r s - e r I k  e N g s T r a N d 

Rektors ställföreträdare
Rektors ställföreträdare under 2008 är  
Eva Björck-Åkesson, vd för Högskolan 
för lärande och kommunikation.

Ytterligare en tavla 
nertagen

marIe oLoFssoN har anställts som 
vik. journalist vid Informations- och 
marknadsföringsenheten vid HS sedan 1 
februari. Marie, som vikarierar för Sofie 
Norrlund under hennes föräldraledighet,  
kommer bland annat att arbeta med 
eNyhetsbrevet och Högskriften.

Ny skribent i Högskriften

Det är inte bara på Tekniska Hög-
skolan som en tavla plockats ner. 
Statens Konstråd har också tagit 
ner en tavla på Högskolan för lä-
rande och kommunikation. 

Det är ett fotografi av konstnären John 
Copland där han fotograferat sig själv 
naken för att visa en hur en gammal 
manskropp ser ut. Fotot associerades till 
pedofili när den hängdes brevid några 
foton av unga pojkar där en hade gylften 
halvt neddragen.

I skrivande stund, den 8 februari har 
Statens konstråd ännu inte bestämt var 
varken tavlan ”Pigtittaren” eller foton av 
John Copland ska hänga.                  L H

Den 22 februari invigs Akademin för skol-
nära forskning och utveckling på Högsko-
lan för lärande och kommunikation. 

Det är ett nätverk för regional och 
praktiknära skolutveckling på vetenskap-
lig grund och konstitueras nu via avtal 
mellan HLK och 14 kommuner. Ansvarig 
är professor Tomas Kroksmark.
http://www.hlk.hj.se/doc/4679&zoom
channelitemid=20746&channelid=33

http://www.hlk.hj.se/doc/5541

akademIN För skoLNära 
ForskNINg ocH UTVeckLINg
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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 9 000 
studenter, ca 750 anställda och omsätter 
ca 620 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 1 2008

Högskriften

PosTTIdNINg B

Det var det, det. Det är bara att konstatera 
faktum – tiden är ur led. Och inte bara 
tiden förresten, det gäller vädret också. 
För vem har väl hört talas om vårkänslor i 
mitten av februari?

Jag är, som bekant, ingen vän av vinter 
och snö men till och med jag tycker att det 
har saknats något de senaste månaderna. 
En centimeter snö och två minusgrader, 
det räcker för att jag ska tycka att det är 
vinter och jag får klaga lite på att det är så 
kallt. Visst, det har varit några dagar med 
snö men något liknande årets vinter har 
jag inte upplevt – vad jag kommer ihåg. 
Jo, jag vet att jag sticker ut hakan, det kan 
fortfarande bli mycket snö och många mi-
nusgrader men det kan väl ändå inte bli så 
långvarigt? Hoppas jag…

Vad jag önskar mig är en tidig vår så jag  
hinner med i naturens alla växlingar. Det är 
underbart när man kan se hur knopparna 
blir lite större nästan varje dag, känna hur 
gott det luktar efter ett stilla vårregn. Men 
som sagt, jag har redan haft vårkänslor trots 
att vi bara är i februari. 

En dag för någon vecka sedan började jag 
inte jobba förrän vid 11-tiden. Solen sken, 
när jag gick förbi förskolan HallonEtt på 
Gjuterigatan var barnen ute och lekte och 
stojade på barns härliga vis, jag hörde lite 
fågelkvitter och plötsligt var känslan där: 
det är vår! Och så tidigt på året har jag 
aldrig haft vårkänslor förut.

En annan föraning om vår är att det 
nu är dags att lämna förslag till motta-
gare av högskolans förtjänsttecken som vi 
skrivit om på sidan 3 i det här numret av 
Högskriften. Förtjänsttecknet delas ut på 
högskolans traditionella vårfirande som i år 
äger rum på Valborgsmässoafton, ett annat 
säkert vårtecken. 

En av mottagarna av högskolans för-
tjänsttecken 2005 var Gudrun Engstrand, 
vd för Högskoleservice, som fick tecknet 
bland annat ”för sitt långvariga och starka 
engagemang vid bildandet av Stiftelsen 
Högskolan i Jönköping”. Gudrun kommer 
att gå i pension till hösten men lämnar vd-

tjänsten i början av mars. Jag, som sedan 
länge tillhör inventarierna på högskolan, 
har arbetat med Gudrun sedan hon anställ-
des som avdelningsdirektör för Administra-
tions- och ekonomienheten 1984. Och när 
Gudrun nu ska sluta inser jag hur fort tiden 
går. Det känns som om det inte alls är så 
länge sedan hon började 
och vi har båda upplevt 
hur högskolan har för-
ändrats och utvecklats 
på ett otroligt sätt. 

Ett annat säkert vårtecken är Öppet Hus 
på högskolan den 29 mars. Det är en dag 
för blivande studenter, ofta i sällskap med 
föräldrar eller/och vänner, där man får en 
bild av hur det är att studera på Högskolan 
i Jönköping och jag lär mig något nytt 
varje år. 

Att tiden rusar iväg märkte jag förresten 
i måndags morse. Jag slog min närmaste 
omgivning med häpnad – jag var på job-
bet strax efter klockan 07.30  – det händer 
ungefär en gång vartannat år att jag är så 
tidig. Under min morgonpromenad hit till 
högskolan slog det mig hur ljust det var, 
det tog några sekunder innan jag fattade 
vad jag just tänkt och sedan kände jag hur 
livsandarna sakta men säkert vaknade till 
liv igen. Det kanske inte är helt fel att få 
vårkänslor i februari ändå?

Så gå ut och njut av ljuset, leta efter 
vårkänslorna som finns där någonstans. 
Var rädda om er och varandra och kom 
ihåg reflexerna för kvällarna är fortfarande 
mörka.

Kram

I gömmorna hittade undertecknad detta foto på 
Gudrun, taget 1984 när hon började på högskolan.


