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Antalet helårsstudenter
har ökat

Hur blir man den
perfekta grannen?

Organisationsförändring
vid rektors kansli

Efter den första
prognoskörningen av antalet
nya studenter visar resultatet
positiva siffror för Högskolan i
Jönköping.
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Cecilia Henning,
Hälsohögskolan, forskar kring
grannkontakter och ger några
råd om hur man håller sig väl
med sina grannar.
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För att stärka högskolans
strategi- och utvecklingsarbete
har vissa organisatoriska
förändringar skett vid rektors
kansli.
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Vilken jubileumsfest!

Trots otur med vädret var stämningen
hög på campus hela kvällen, fredagen
den 21 september. Ju mer regnet tilltog
desto högre blev jublet från publiken
framför den stora utomhusscenen där
både lokala och nationella artister höjde
temperaturen i höstkvällen med flera
grader. Från scenen bjöds även på tal av
bland annat Studentkårens ordförande
Magnus Larsson som fokuserade på
högskolans studenters medverkan till
campus utveckling, och en intervju
med HÖFAB:s vd Göran Carlsson som
berättade mer om hur campus hamnat
just där det ligger i dag.
Tidigare under kvällen hade jag
under trivsamma former träffat många
för högskolan viktiga och betydelsefulla
personer och fått tillfälle att prata om
framtida samarbete och utvecklingsmöjligheter. Det var en fin känsla att
mingla på högskoleområdet bland 3000
studenter, personal och inbjudna gäster
bland uppspända paraplyer och ta del
av den glädje som genomsyrade hela
området.
Jag vill framföra ett varmt tack till
alla som deltog och samtliga inblandade
för ett mycket väl genomfört arrangemang.
Framåt genom nytänkande
Högskolan har ett inspirerande campusområde. Här förenas tillvaratagandet
av industri- och byggnadshistoria med
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Högskolans campus är en plats
för innovationer och kreativitet.
Här föds och utvecklas ny kunskap och det var med glädje och
stolthet jag för några dagar sedan
firade att campus fyllde 10 år. En
solig eftermiddag övergick till en
regnig höstkväll men vad gjorde
väl det, vårt jubileumsfirande
blev en mycket uppskattad och
välbesökt fest.

Rektor Thomas Andersson

rötter i stadens speciella historia med
djärva och framåtblickande arkitektoniska triumfer. Nu har vi samlat ihop
de första tio åren på högskolans campus
och vi kan se tillbaka på ett gott arbete
och många framgångar. Men Högskolan i Jönköping har inte en karaktär av
att vila på tidigare vunna segrar, vi vill
ständigt vidare framåt genom utveckling
och nytänkande.
Fördelar och utmaningar
Högskolan åtnjuter stora fördelar av
sitt läge i stadens centrum, men möter
också utmaningar för vidareutveckling.
Det är väsentligt att sammanbinda
Hälsohögskolan bättre med högskolans
övriga delar, åtgärda Munksjögatans
sträckning, ta till vara Munksjöns vackra
vattenlinje, skapa fler grönområden och
ytterligare utveckla relationerna med
staden. Ett viktigt gemensamt arbete
pågår med Jönköpings kommun inom
dessa områden.
Högskolans förmåga att skapa utrymme för nya kunskapskombinationer
och inspiration på campus kommer att
ha den allra största betydelse som grund
för framtiden.

Viktiga beslut för högskolans
framtid
Vi möter nu en höst full av utmaningar
och intensivt arbete på flera plan inom
högskolans verksamhet. Viktiga beslut
som rör högskolans framtid, ja framtiden
för all högre utbildning i Sverige, väntas.
I november redovisas resultatet av den
pågående utredningen av resurstilldelning och nya villkor för forskning och
forskarutbildning vid universitet och
högskolor. Utredningen leds av Dan
Brändström och direktiv för uppdraget
är behovet av hög vetenskaplig kvalitet
samt ökad profilering och närmare samarbete mellan olika lärosäten. Resultatet
av utredningen kommer att påverka
förutsättningarna för våra framtida insatser.
På fackhögskolorna och rektors kansli
pågår ett viktigt projekt med att ta fram
en forsknings- och utbildningsstrategi
för Högskolan i Jönköping. Strategin ska
lämnas till regeringen vid årsskiftet.
Bolagens informations- och marknadsföringsansvariga har inlett ett arbete
med att vidareutveckla högskolans logotyper och uppdatera högskolans grafiska
manual, något som planeras vara färdigt
under nästa år.
En stiftelsehögskola med klart
uttalad profilering
Högskolan i Jönköping är ett annorlunda och spännande lärosäte. Här
utvecklas forsknings- och utbildningsprofiler som man inte hittar någon annanstans. Entreprenörskapet studeras
och odlas bland studenter och forskare
och all verksamhet har en internationell
prägel. Vi är en stiftelsehögskola med
en klart uttalad profilering kring ett
antal viktiga områden. Centrala ledord
är entreprenörskap och innovationer,
livslångt lärande, helhetssyn på hälsa,
nära samverkan med små och medelstora företag, samt intensiv samverkan i
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partnerskap globalt, nationellt, regionalt
och lokalt i verksamheter som spänner
över både forskning, utbildning och
angelägna samhällsprojekt.
Sikta ännu högre
Vi måste stärka vår gemensamma profil
som stiftelsehögskola, i än högre grad
understödja våra styrkeområden och
ha en stor förmåga att identifiera och
åtgärda områden som behöver förbättras. Arbetet fortsätter för att Högskolan
i Jönköping ska utveckla nya mål och
sikta ännu högre.

Thomas anderssoN
s e pt e m b e r 2 0 0 7

Rektor Thomas Andersson och HÖFAB:s vd Göran Carlsson höjer en jubileumnsskål för campus tillsammans
med Studentkårens ordförande Magnus Larsson.

Summary in English
Campus 10th Anniversary
On 21st September, Jönköping University celebrated the 10th anniversary of
its campus.
During the day, researchers and professors held interesting lectures, open
for public. Later, almost 2,000 students,
staff and specially invited guests gathered
on campus for an evening of speeches,
music and entertainment.
Reorganisation at the President’s
Office
To strengthen the University strategy and
development work, some organisational
changes have been made at the President’s
Office.
• Anita Hansbo is University Director
as of 1 September. The University
Director will work with strengthening
the University’s internal organisation as

well as clarifying the communication
towards the Swedish Government and
the Swedish National Agency for Higher
Education.
• Helena Streijffert is Senior Advisor to
the President and will focus on strategy
work within prioritised areas.
• Lars Birging is Development Director.

number has increased, says Gerd Engström, Head of Student Services.
The University is commissioned by
the Government to enroll 7,365 fulltime equivalents and the prognosis is
7,066. Britt-Marie Bergman, Finance
Manager, believes that the prognosis will
be reached.

Increased Number of Students
The number of students, full-time
equivalents, at Jönköping University
has increased by 395, and the number of
students enrolled in a study-programme
has increased by 6 percent, since last year.
Also the number of late applications for
programmes and courses has increased.
Last year the number of late applications
was 700, this year it is 3,000.
- We think that the possibility to apply
on the Internet is the reason why the

Changes in the University’s
Logotypes
The size of the name Jönköping University in the School’s and University Services’ logotypes has been increased. The
new logotypes shall be used on all new
material, but already existing material
can still be used. For more information,
please contact the person responsible for
information at your School/University
Services.
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Fler studenter vid högskolan
Efter den första prognoskörningen av antalet nya studenter visar resultatet positiva
siffror för Högskolan i Jönköping. Antalet helårsstudenter har ökat med 395 och
programstudenterna har ökat med 6 procent.
Fler efteransökningar än tidigare
Efter att antagningen var slutförd till
program och fristående kurser kunde
man via högskolans webb göra en så
kallad efteransökan. Där har en markant
ökning skett sedan förra året. Då var
antalet efteransökningar för program
och fristående kurser drygt 700 och i år
är samma siffra drygt 3 000.
– Vi är övertygade om att möjligheten
att göra efteransökan via webben har
gjort att ökningen är så stor, säger Gerd

Förändring av
högskolans
logotyper
En mindre justering av bolagens logotyper som innebär att storleken på
”Högskolan i Jönköping” ökats något genomfördes nyligen. De nya logotyperna
skall användas på allt nytt material som
tas fram, men redan framtaget material
behöver inte slängas.
En grupp arbetar med uppdatering av
den grafiska manualen och vidareutveckling av logotyperna, vilket planeras vara
klart under 2008.
För mer information, kontakta informationsansvarig på respektive fackhögskola/
Högskoleservice.
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Engström, chef för Studerandeenheten
vid Högskoleservice.
Hur fyller högskolan platserna?
Högskolan har ett uppdrag från staten
om 7 365 helårsstudenter och prognosen
är 7 066. Just nu finns det 6 918 helårsstudenter vilket är 147 från prognosen
men Britt-Marie Bergman, högskolans
ekonomichef/controller, räknar med att
prognosen skall klaras.
År 2006 fick Högskolan i Jönköping

HLK deltar i unikt
transatlantiskt lärarutbildningssamarbete
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) har fått det glädjande
beskedet att en ansökan till EU:s Atlantisprogram har beviljats. HLK är
tillsammans med Luleå tekniska universitet de enda lärosätena i Sverige som
fått ansökningar beviljade.
I projektet, som kommer att pågå
2008-2011, medverkar förutom HLK
Penn State University i USA och University of Chichester i Storbritannien.
HLK kommer att ha det övergripande
ansvaret för de europeiska lärosätenas
deltagande och har för detta erhållit 3,8
mkr. Motsvarande summa har beviljats
Penn State University i USA. Projektet
är fyraårigt.

en ökning av antalet platser med 810.
En ökning av programstudenterna tar ca
tre år innan den är totalt genomförd då
man har en större volym i varje årskull.
År ett och två kan man använda sig av
möjligheten att fylla de tomma platserna
med fristående kurser.
– Nästa år räknar vi med att tangera
vårt takbelopp, då ska utbyggnaden vara
klar säger Britt-Marie Bergman.
Lena Halldorf

Nationellt uppdrag
till Luppen
kunskapscentrum
Regeringen har gett Socialstyrelsen ett
uppdrag som rör familjecentraler. En
del i uppdraget, som ska genomföras av
IMS (Institutet för utveckling av metoder
i socialt arbete), är att sammanställa de
utvärderingar och rapporter som finns
om dessa verksamheter samt undersöka
vad det finns för internationell forskning
på området.
Det uppdrag som IMS ska genomföra
har Luppen kunskapscentrum, Jönköping, blivit ombedda att utföra. Luppen
har blivit tillfrågade att göra denna
översikt nationellt och internationellt,
då projektledare Sofia Enell redan har
sammanställt delar av översikten utifrån
ett uppdrag från barnhälsovården i Jönköpings län.
Uppdraget ska redovisas till regeringen den 1 april 2008
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Högskolecampus firade10 år
Den 25-27 september 1997 invigdes det nya högskolecampuset i Jönköping. Nästan
på dagen 10 år senare, den 21 september, firades detta med föreläsningar och en stor
fest på campus. I festen deltog personal, studenter och speciellt inbjudna gäster.
Under dagen hölls öppna föreläsningar av högskolans forskare
och även inbjudna talare. Föreläsningarna visade bredden på
forskning och fokusering vid Högskolan i Jönköping.
Vet Bäst live
På eftermiddagen kunde åhörare få uppleva radioprogrammet
”Vet Bäst” live, då forskare från alla fyra fackhögskolorna sam-

”Högskolor är inte som
utvecklingsavdelningar
på ett företag, vi ska
hitta morgondagens nya
lösningar”
Peter Olsson,
Tekniska Högskolan

”Entrepreneurship is
about passion”

lades för populärvetenskapliga diskussioner om cykelhjälmar,
gäspningar, arbetsterapeuter, design, låg- och hög status inom
forskning och mycket mer.
Speciell gäst var folklivsforskaren Bengt af Klintberg som
bland annat avslöjade ursprunget till att man enligt skrock inte
ska lägga nycklarna på bordet. Programledare var, precis som i
Radio Jönköping, Dan Ekström.

”Om du får höra att du
kör som en kärring kan
du ta det som en komplimang – de är faktiskt
de bästa bilförarna”
Torbjörn Falkmer,
Hälsohögskolan

”Vi arbetar 9 procent av våra
liv, 50 procent har vi fritid och
en tredjedel sover vi”
Charlotta Mellander,
Internationella Handelshögskolan

Lex de Lange,
vd Zernike Group BV,
Nederländerna

FOTO: sofie norrlund

”Den bästa föreläsningen är den som
inte tar slut när föreläsningen tar
slut, utan den man tar med sig hem
och fortsätter fundera på”
Tomas Kroksmark,
Högskolan för lärande och kommunikation
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Mingelbilder från festen
den 21 september

Det blev snabbt fullt vid borden i Studenternas., där trubadurer, studenter från HLK underhöll
med sång och musik

Till vänster: Matbordet står uppdukat. I mitten: Studenter utnyttjar alla sittplatser, här i trappan på IHH.Till
höger: Rektor Thomas Andersson tillsammans med Studentkårens ordförande Magnus Larsson som överlämnar en av de fyra spadar som användes när det första spadtaget togs på campusområdet 1995.

Till vänster: Den för dagen specialdesignade tårtan. I mitten: James Norris One World, John Ahlnér JTH, tillsammans
med hustru Gerd Ahlnér. Till höger: Bodil Nätt och Handelskammarens vd Göran Kinnander.
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Till vänster: Britta Petri, hedersdoktor Carl-Axel Petri och Stefan Attefall, riksdagsman och ledamot i stiftelsens styrelse.
Till höger: Hälsohögskolans vd Gerd Ahlström och professor Birgitta Sidenvall, HHJ.

Till vänster: Högskolans utvecklingschef Lars Birging tillsammans med sin hustru Ann-Charlotte Birging och Marita Hilliges
prorektor, Högskolan i Halmstad.Till höger: Ann-Britt och Arne Hübsch tillsammans med högskolans ekonomichef Britt-Marie
Bergman med make Gunnar Bergman.

Rektor Thomas Andersson hälsar professor Karl Erik Gustafsson, IHH, och Lovisa Hamrin,
Herenco AB, välkomna.

Britt Svensson, Bertil & Britt Svenssons Stiftelse, och
Lena Gustavsson.

Högskolans rektor Thomas Andersson
uppvaktas med ett ishockeyspel av Emil
Danielsson, FMJ.

Jönköpings kommunalråd Peter Persson tillsammans med Bertil Johansson och
Margareta Persson, riksdagsledamot och ledamot av stiftelsens styrelse.
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Från vänster: Högskolans rektor Thomas Andersson, HÖFAB:s vd Göran Carlsson, Studentkårens ordförande Magnus
Larsson och kvällens konferencier Ann-Sofie Karlman skålar för campus.

Foto mingelbilder: Lena Halldorf HS, jonas ström, leif Ljung

Kvällens final på den stora utomhusscenen var bejublade framträdanden av Sarah Dawn Finer och Markoolio, tillsammans
med Coverlands. Stämningen var hög och publiken glad trots det dåliga vädret.

Kvällen avslutades med Student SM i fyrverkeri över Munksjön.
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Hur blir man den
perfekta grannen?
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Hälsa i trappuppgången, men håll dig på
din kant och sköt dig när du använder
tvättstugan. Det är några tips för hur du
håller dig väl med dina grannar. Råden
kommer från Cecilia Henning, Hälsohögskolan, som forskar kring grannkontakter.
Cecilia Henning, docent och lektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan.

Det är bara en vägg som skiljer er åt,
men hur väl känner du egentligen din
granne? Förmodligen inte så väl, vi gillar
nämligen att ha en lagom sval relation till
våra grannar.
– Vi är ofta väldigt försiktiga innan vi
släpper någon över tröskeln och strävar
efter att hålla en viss distans till våra
grannar. Däremot vill vi gärna ha koll på
vilka som bor i huset, säger Cecilia Henning, docent och lektor i socialt arbete
vid Hälsohögskolan.
Tunna band
Cecilia Henning har i flera forskningsprojekt gjort intervjuer och enkätstudier
med grannar i olika delar av Sverige. Hon
kallar den speciella relation som framför
allt utmärker grannkontakter för ”tunna
band”.
– Det är inte starka band som vi har till
exempel till familj eller vänner, men det är
inte oviktiga relationer. Vi söker trygghet
där vi bor och vill känna samhörighet
till grannskapet. Det ger en känsla av
bekräftelse och identifikation.
Vänligt men på avstånd
Men vi vill inte ha våra grannar alltför
nära utan själva välja villkoren för relationen. I arbetslivet och andra sammanhang
kan vi bli tvungna att umgås och samarbeta med människor vi kanske egentligen
inte trivs med. När vi kommer hem till

vår egen borg vill vi kunna välja hur, när
och på vilket sätt vi ska umgås.
– För om det inte skulle fungera, var
skulle vi då ta vägen? Hemmet är det enda
stället vi så gott som helt kan välja vårt
umgänge. Däremot tror jag ingen mår
bra av alltför mycket ensamhet, den lilla
kontakten mellan grannar är viktig.

– Platsen är halvprivat och det är svårt
att dra gränser. Det är min tvättstuga men
samtidigt inte en del av mitt hem och
där kan det lätt uppstå konflikter. Då är
det viktigt med tunna band, har man en
relation till den som glömmer att tömma
luddet är det lättare att ha överseende,
säger Cecilia Henning.

Äldre och barnfamiljer
För att bli en uppskattad granne ska man
enligt Cecilia Henning ha om en lagom
balans av hänsyn och tolerans. Inte störa
för mycket, och inte klaga för mycket på
andra. Att hälsa är viktigt, särskilt om det
bor äldre människor i huset.
– För äldre människor kan ett enkelt
”Hej” betyda mer än man kanske kan
tror.
Generellt är äldre och barnfamiljer
mer beroende av och värdesätter en bra
kontakt med grannarna. Barnfamiljer är
ofta de som kan komma varandra närmast som grannar, men Cecilia Hennings
undersökningar visar att även till exempel
unga män tycker att det är viktigt att
hälsa i trappuppgången och ha lagom koll
på vilka som bor i huset.

Äldres boendesituation
Lokala sammanhang har alltid på olika
sätt varit en röd tråd i forskningen. Just nu
arbetar Cecilia Henning för att förbereda
en studie kring grannrelationer i förhållande till boendesituationen för äldre.
– Numera skär vi ner på institutionsvården och satsar mer på att alla ska bo
i ett ordinärt boende. Då blir grannkontakterna oerhört intressanta. Klarar
grannarna att leva nära människor som
är i behov av stöd? Hur gör man äldre
människor mer delaktiga i sitt boende?
Hur skapas nätverk och kontakter som
gör att äldre inte blir fångar i sitt hem?
Det är många frågor som väcks, säger
Cecilia Henning.
Det handlar visserligen om ytliga relationer men Cecilia Hennings tidigare
forskning har visat att det finns en styrka
i tunna band. De är betydelsefulla för
att människor ska känna tryggheten i en
lokal förankring.

Glöm inte luddet
Och glöm för allt i världen inte att tömma
luddet i torktumlaren. Tvättstugan är ett
av de känsligaste områdena när det gäller
grannkontakter.

SOFIE NORRLUND
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Focus on International Recruitment is Successful
JIBS’s focus on recruitment of
international program students
for intake fall 2007 has paid off.
For this coming fall, JIBS has
recruited 140(!) new incoming
international program students,
up from just over 50 last year.
– We felt we had a good strategy, we
stubbornly kept at it and worked hard
throughout the year, and it is great to
see the number of new international
program students now on campus,says
Tomas Bengtsson, recruitment coordinator at JIBS.
International program students are
those international students that are
coming to JIBS for a whole program
(either at the Master or Bachelor level)
and are officially JIBS students and will
earn a JIBS degree unlike international
exchange students who come to JIBS for
a semester or two and then return to their
home university.
Of these 140 new international program students, 59 are Master level students who will be here for either a one
year or two year Master program and 81
are Bachelor level students who will be at
JIBS for one of our three year Bachelor
programs.
– We would have had even more
international Master students this year
but two master programs were cancelled
and postponed until next year. We hope
that some of those students may re-apply,
says Bengtsson.
Record number of International
Students at JIBS
Due in large degree to this huge intake
of new international program students,
JIBS has a record number of international
students on campus this semester. The
total number of international program
students is 224 since along with the new
crop of 140, we also have 84 “old” inter10

national program students returning to
carry on with their degrees. In addition,
we have 238 international exchange
students giving us 462 international
students on campus. About 180 of these
exchange students will return home after Christmas but will be replaced by
another 180 or so new international
exchange students coming in January.
Recruitment Campaign for 2008
already in Full Swing
Despite the success of the 2007 recruitment campaign, there is no time to be
complacent as the recruitment campaign
for intake 2008 already began in May.
There will be an extra push to recruit
more international Master students since
the pool of Swedish Master students is
still developing.
– We hope to be able to also recruit
more Swedish Master students in 2008,
but the value of the Master degree to
Swedish students is still developing,
and it may take 2-3 years more until
there is a surge in that target group, says
Bengtsson.
National Agency for Master
Student Admission
There are still some wrinkles to be
ironed out for the 2008 campaign. One
major worry is that the admissions of
international Master students will now
take place nationally in Stockholm for
all universities in Sweden and not done
locally at Jönköping University. One
of the main reasons for our success in
2007 has been the tireless work of own
admissions department.
– We are now very worried that this
new National Agency for Master Student
Admissions will not have a system in
place that will allow students in their
last year of their Bachelor program to
supplement their application with their
Bachelor degree when they graduate in

June. If they do not allow this, then none
of these studens will be able to apply. A
sure recipe for failure, says Bengtsson.
Lastly, although the campaign for
recruitment for 2008 is the main focus,
we must also be looking at 2009, when
the preliminary plan is that JIBS will
begin to charge tuition for international
students from outside the EU. Much
work and planning needs to be done to
ensure that this too will be a success.
P e t e r H i lt o n
D i r e ct o r o f Int e r n at i o n a l
R e l at i o n s a n d R e c r u i t m e nt , J IBS

Professor Richard Florida
öppnar kreativitetsinstitut
i Sverige
Den berömde amerikanske forskaren och
populäre föreläsaren Richard Florida,
författare till boken ”Den kreativa klassens uppgång”, har startat ett institut med
säte vid Rotman School of Management
i Toronto, Kanada, och Internationella
Handelshögskolan i Jönköping (IHH).
I september startade The Prosperity
Insitute of Scandinavia vid IHH. Professor Richard Florida kommer att vara
forskningsledare för verksamheten i både
Kanada och Sverige.
Institutet vid Internationella Handelshögskolan kommer att ledas av Charlotta
Mellander.
I potten ligger till att börja med 120
miljoner kanadensiska dollar. Målsättningen är att skapa större kunskap kring
hur man får regioner att blomstra. Just nu
pågår diskussioner med olika finansiärer
för att stärka upp den skandinaviska och
europeiska verksamheten.
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Organisationsförändringar vid rektors kansli
För att stärka strategi- och utvecklingsarbetet vid högskolan har vissa organisatoriska förändringar skett
vid rektors kansli.
En intensiv samhällsdebatt förs om högskolesystemet och hur
förutsättningar för excellens vid olika institutioner ser ut, samt
förestående beslut av regeringen om en förändrad resursfördelning. Högskolan i Jönköping står starkt på flera sätt, bland
annat genom ställningen som stiftelsehögskola vilken ger viktiga
fördelar. Men flera områden och särskilda frågor kräver större
gemensam initiativkraft.
Organisatoriska förändringar
För att stärka strategi- och utvecklingsarbetet vid högskolan har
vissa organisatoriska förändringar skett vid rektors kansli.
• En ny tjänst som högskoledirektör har inrättas. Anita Hansbo,

se artikel nedan, har tillförordnats på tjänsten.
• Helena Streijffert är rektors rådgivare med fokus på understöd
av strategiarbetet inom prioriterade områden, samtidigt som
hon fortsätter hantera vissa remissärenden.
• Lars Birging övergick till tjänst som utvecklingschef den 1
augusti.
• Grundutbildnings- och kollegierådet genomför en översyn för
att stärka grundutbildningens kvalitet. Rådet har bland annat
inlett en granskning av högskolans utbildningsplaner med utgångspunkt i ett antal kvalitetskriterier. Man ska också beakta
och tydliggöra studenternas möjligheter att läsa kurser och få del
av kunskapsutbudet från andra fackhögskolor än den egna.

Nytillträdd högskoledirektör berättar
Det är intressant att fundera över vilken bild folk har av en högskola
och dess verksamhet. I våras tog jag tåget hem från ett besök i Jönköping med anledning av högskoleverkets masterexamensrättsprövning.
I samma vagn satt några studenter och pratade om sin utbildning och
sin fackhögskola. De var väldigt nöjda.

FOTO: LENA HALLDORF

Min egen bild av Högskolan i Jönköping, sedd utifrån, är också positiv. En
högskola med tydlig profil, både som
helhet och genom sina fackhögskolor. En
högskola som är attraktiv för studenterna.
En högskola där man satsar ambitiöst på

att bygga upp välrenommerad forskning.
Där skulle jag gärna jobba! För att inte
tala om Jönköpings fina läge, inte så långt
från Åsenhöga socken i Gnosjö kommun
där jag växte upp på 60- och 70-talet.
Smålands natur och landskap har kvar

sin dragningskraft.
Och nu jobbar jag alltså sedan några
veckor som högskoledirektör på rektors
kansli. Spännande! Det närmsta halvåret
kommer jag främst att arbeta med strategier för utbildning och forskning som ska
lämnas in till regeringen i december, och
att utveckla och synliggöra kvalitetsarbetet vid högskolan. Jag kommer närmast
från Högskolan Väst där jag varit vicerektor de senaste åren. I grunden är jag lektor
i matematik men halkade in på det mer
administrativa spåret gradvis från mitten
av 90-talet genom att bli invald i diverse
beslutande organ inom högskolan.
På helgerna framöver kommer jag att
åka hem till Trollhättan där familjen bor
än så länge. Då kommer jag att minnas
de där studenterna på tåget. Orsaken
till att de var så väldigt nöjda var att de
ansåg att deras utbildning var nationellt
och internationellt konkurrenskraftig.
De jämförde sin egen utbildning med
motsvarande utbildningar vid andra
universitet och högskolor – inte med övrig
utbildning inom Högskolan i Jönköping.
Så bör vi nog också tänka, både när det
gäller utbildning och forskning.
An i ta H a n s b o
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Högskolan i Jönköping är en stiftelse
och verksamheten innefattar utbildning, forskning och forskarutbildning
samt uppdragsverksamhet vid fyra
fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation,
Internationella Handelshögskolan och
Tekniska Högskolan.
Högskoleservice är högskolans serviceorganisation och driver gemensam verksamhet 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
omvärldsrelationer
• Entreprenörskap, innovationer och
kreativitet

Det var det, det. Återigen har högskolan
haft en stor fest och jag var naturligtvis där
med kameran i högsta hugg.
Jag tänker på festen för en vecka sedan
när vi firade att campus fyllde 10 år. Det är
så roligt att vara med om dessa stora fester,
att få känna att man är en liten, liten kugge i
det som är Högskolan i Jönköping. Jag gick
runt på campus med uppspänt paraply och
jag såg bara glada miner och hörde många
skratt. Det här var förresten den första utomhusfesten som vi hade dåligt väder.
När jag gick runt och upplevde glädjen
blev jag plötsligt lite nostalgisk. Och inte
så lite heller. Jag mindes min första arbetsdag den 1 december 1978 som rektors
sekreterare och hur rektor Yngve Glennow
skojade om att jag skulle vara kvar här till
pensionen. Då hade Högskolan i Jönköping bara funnits sedan 1 juli 1977 när
den stora högskolereformen genomfördes.
Det slår mig plötsligt att egentligen har vi
en anledning till att fira – högskolan har
funnits i Jönköping i 30 år! För många
”vanliga” Jönköpingsbor upplever nog att
högskolan bara funnits sedan vi flyttade
in på campus.
Men nog kan man med rätta säga att jag
tillhör inventarierna här. Då, 1978, kände
jag alla anställda och kände igen alla studenter, åtminstone de som fanns i högskolans dåvarande lokaler vid Västra Torget,
lokaler som idag är studentbostäder.
Högskolan fanns på f lera ställen i
Jönköping då, teknikutbildningarna nere
på öster i Erik Dahlbergsgymnasiet och
ekonomiutbildningarna i lokaler på Brahegatan på Torpa. Så småningom byggdes
ett nytt hus på Erik Dahlsbergsgymnasiet
och då flyttade ekonomiutbildningarna dit.
Sedan blev lokalerna vid Västra Torget för
små och under några år satt den dåvarande
administrationen i det som numera heter
Bauerhuset vid Östra Torget tillsammans
med delar av ekonomiutbildningarna.
Naturligtvis letade både högskolan och
Jönköpings kommun efter en lämplig plats
där hela högskolan kunde samlas. Valet föll

på den gamla JMW-tomten och i oktober
1995 togs det första spadtaget av fyra studenter. Självklart var jag med då också med
min kamera som vanligt i högsta hugg.
Så visst var lyckan stor när flyttlasset gick
till campus på sommaren 1997! Dåvarande
Ingenjörshögskolan kom ett halvår senare,
HLK flyttade hit år 2000 och Hälsohögskolan blev en del av stiftelsen Högskolan
i Jönköping år 2002. Och nu har vi alltså
firat 10 år på campus.
Det kanske inte är så konstigt att jag
kände mig nostalgisk den där regniga
fredagskvällen när jag gick runt med mitt
paraply på campus, lite frusen och lite våt av
regnet. Jag kände vilken otrolig utveckling
jag fått vara med om och – hoppas jag – får
vara med om ett tag till.
Nåväl, efter att ha sett högskolans rektor Thomas Andersson och HÖFAB:s vd
Göran Carlsson skåla för campus på den
stora utomhusscenen, hört Sarah Dawn
Finer och Markoolio var det äntligen dags
för min personliga höjdpunkt på kvällen. Festligheterna skulle avslutas med
fyrverkeri över Munksjön, något som jag
är mycket förtjust i. Dessutom var det
student-SM så det skulle bli fyra olika fyrverkerier. Jag uppskattade alla fyra inslagen
och vann gjorde lag nummer två som kom
från Luleå.
Nu bankar hösten på dörren men jag
hoppas på vackra höstdagar, att kunna
vara på landet några dagar och jag ser
fram emot några inplanerade teater- och
konsertbesök
Ha det riktigt bra, ta vara på varje dag
och var rädda om varandra. Och kom ihåg
att alla betyder något för någon.
Kram

