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HeDerSDOKtOrer

BArBArA Green, professor emerita, 

University of Wales, Swansea

GUnnAr HAllinGBerG, docent 

SerGe MOScOvici, professor, Director of 

the european laboratory of Social Psychology

rOGer r. StOUGH, professor, George 

Mason University, USA

Bertil SvenSSOn, företagsledare

HöGSKriften SPeciAlnUMMer 2006

Hälsohögskolan
GerD AHlStröM, professor i  

omvårdnad, vd

MAtS GrAnlUnD, professor i psykologi 

med inriktning mot funktionshinder, 

intervention och hälsa

Högskolan för lärande och  

kommunikation

evA BJörcK-åKeSSOn, professor i  

pedagogik med inriktning mot  

specialpedagogik och habilitering, vd

Ingenjörshögskolan

Peter leiSner, adjungerad professor i 

inbyggda system

JOHAn StAHre, gästprofessor i  

produktionssystem 

Internationella Handelshögskolan
P-O BJUGGren, professor i  

nationalekonomi

tOMAS Müllern, professor i  

företagsekonomi

HUBert HAMAeKerS, adjungerad  

professor i internationell skatterätt

Ulf JAcOBSSOn, adjungerad professor i 

nationalekonomi 

JAnne SAnDAHl, adjungerad professor i 

regional planering, inriktning centrum-

funktion

HAnS StenBerG, adjungerad professor i 

europeisk marknads- och integrationsrätt

PierO fOrMicA, adjungerad professor i 

nationalekonomi, inriktning innovationer och 

entreprenörskap

Ytterligare namn kan tillkomma.

i samband med den akademiska högtiden 

anordnar Högskolebiblioteket en utställning 

med bland annat doktorshatten och andra 

attribut kring högtiden. Även verk av de 

professorer och doktorer som installeras och 

promoveras kommer att finnas samlade.

   Utställningen ”ett dukat bord” pågår 

20-30 september i Högskolebiblioteket.

tA en titt På DOKtOrSHAtten

PrOfeSSOrer
PrOGrAM
fredag 22 september
Akademisk fredag då hedersdoktorer håller 

föreläsningar på högskoleområdet. 

Studenter och personal är välkomna.

lördag 23 september
Kl. 9.00 - 12.00
De professorer som ska installeras håller 

populärvetenskapliga föreläsningar på 

högskoleområdet. Studenter, personal och 

allmänhet är välkomna.

Kl. 16.00
installation och promotion 

Hammarskjöldsalen, Jönköpings 

Konserthus, elmia.

För att delta i ceremonin krävs 

entrébiljett.  Anställda vid 

Högskolan i Jönköping och 

Odontologiska Institutionen bjuds in, 

för studenter finns i mån av plats 

möjlighet att beställa biljetter.

Kl. 19.00 
Middag för inbjudna gäster, 

norra entrén, elmia

Installation och promotion 
23 september 2006
I år firar Högskolan i Jönköping att det är 10 år sedan högskolan installerade sina första professorer. Årets 
akademiska högtid blir den femte i ordningen och det är fjärde gången doktorer som avlagt doktorsexamen 
vid högskolan och hedersdoktorer, promoveras.

HenriK AGnDAl, företagsekonomi

OlOf eJerMO, nationalekonomi

JeSPer BArenfelD, handelsrätt

MAriA HillinG, handelsrätt

OlOf BrUnninGe, företagsekonomi

AnnA BlOMBÄcK, företagsekonomi

MAttiAS nOrDqviSt,  företagsekonomi

tOMAS KArlSSOn, företagsekonomi

AnDreAS JOHnSOn, nationalekonomi

KriStinA nyStröM, nationalekonomi

cArlO SAlvAtO, företagsekonomi

UrBAn GråSJö, nationalekonomi

som skall installeras 23 sept. 2006

DOKtOrer
som skall promoveras 23 sept. 2006

som skall promoveras 23 sept. 2006
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redan som barnpsykolog kom eva 

Björck-åkesson i kontakt med barn med 

funktionshinder på barnhabiliteringen. i 

dag är hon professor i pedagogik med 

inriktning mot specialpedagogik och 

habilitering – och dessutom tillträdande 

vd vid Högskolan för lärande och  

kommunikation.

Intresset för barn med funktionshinder och 
dessa barns utvecklingsmöjligheter väcktes 
alltså tidigt och sedan dess har det blivit 
mycket forskning kring barn och ung
domar i behov av särskilt stöd, särskilt små 
barn. 

– De senaste fem åren har jag, förutom 
att vara prorektor, varit forskningsledare 
inom CHILD, ett tvärvetenskapligt forsk
ningsprogram vid Mälardalens högskola. 
Programmet handlar om processer och 
interventioner för barn i behov av särskilt 
stöd i hemmet, förskolan och den vanliga 
skolan, berättar Eva BjörckÅkesson.

Barnet i centrum
Forskningen rör både barn och ungdomar. 
Det unika är att man sätter barnet i cen
trum och ser till faktorer i barnets om
givning som påverkar hälsa, lärande och 
utveckling och studerar insatser som görs 
för att befrämja positiv utveckling. Man 
tittar på hur barnet utvecklas i nära sam
spel med omgivningen på olika nivåer. 
Den första nivån är föräldrar och familj, 
sedan kommer förskolan och skolan och  
kontakten med lärare och andra barn. Den 
tredje nivån handlar om hur professionella 
experter till exempel specialpedagog, sjuk
gymnast, arbetsterapeut, psykolog, logoped 
och läkare ger stöd till barnet och familjen. 
Den fjärde nivån rör samhällets insatser 
genom ekonomiska resurser, utformning 

av lagar och förordningar och inte minst 
attityder i samhället. 

fascinerande samspel 
– Det är intressant att se hur faktorer på 
de olika nivåerna påverkar barnets utveck
ling, hur samspelet mellan familjen och 
experterna fungerar. Vissa insatser görs di
rekt till barnet medan andra riktar sig mot 
föräldrar eller andra som finns nära barnet i 
vardagen. Ibland är det bättre att ge stöd till 
de som finns runt omkring barnet. Det är 
fascinerande att se hur t.ex. förskolläraren 
genom att skapa lockande leksituationer 
kan få barn att börja leka med varandra 
och på så sätt skapa delaktighet för barn 
med svårigheter att samspela med andra 
barn.

Inom CHILD ser man arbetet med des
sa barn ur ett systemteoretiskt perspektiv 
som innebär att analysera olika faktorers 
påverkan och samspel med varandra i bar
nets utveckling och lärande. Det syftar till 
att utveckla teorier och forskningsmetoder 
som leder att praktiken vidareutvecklas. 

– Specialpedagogikens roll är att skapa 
god kunskap om hur barn lär sig och  att 
anpassa lärandet till varje barns individuel
la behov. Det handlar om att se både barnet 
och miljön och samspelet dem emellan.

ny klassifikation av hälsa
Inom CHILD har Eva BjörckÅkesson äg

nat mycket tid åt att arbeta med utveck
ling av en barn och ungdomsversion av 
ICF, WHO:s nya klassifikation av hälsa. 
ICF står för International Classification of 
Functioning, Disability and Health eller 
Klassifikation av funktionstillstånd, funk
tionshinder och hälsa. 

Denna undertecknades av WHO:s 
Världshälsoförsamling �00� i Turin av �9� 
länder. Det är en biopsykosocial modell 
som ger en ny syn på hur olika kompo
nenter, kroppsliga faktorer, aktivitet, del
aktighet och miljö påverkar en människas 
livssituation och hälsa. Klassifikationen 
syftar till att skapa ett språk som är gemen
samt för att beskriva hälsa och hälsorelat
erade tillstånd och att göra det möjligt 
att jämföra data mellan länder och utgör 
också en god grund för samarbete mellan 
olika yrkesgrupper. Arbetet genomförs av 
en mindre grupp med representanter för 
olika länder.

flyttlasset går
I sommar flyttar Eva tillsammans med 
maken Mats Granlund, professor i 
psykologi vid Hälsohögskolan från augus
ti, och yngsta dottern Cajsa till Jönköping 
och ett nyinköpt hus. 

– Jönköping har utvecklats mycket sedan 
jag flyttade härifrån. En del har jag tagit del 
av men det ska bli spännande att lära känna 
det “nya” Jönköping.

evA BJörcK-åKeSSOn, professor i pedagogik med inriktning mot 
specialpedagogik och habilitering, är en av 12 professorer som installeras 
den 23 september 2006

“Det ska bli spännande 
att lära känna det nya Jönköping”
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“Ju mer man läser, desto mer  
upptäcker man att man inte vet”
Anna Blombäck disputerade i juni �005 
med doktorsavhandlingen “Supplier brand 
image – a catalyst for choice” som visar 
hur begreppet varumärke kan appliceras på 
legotillverkande underleverantörer. 

flera projekt på gång
Efter disputationen fick Anna Blombäck 
ett stipendium från Handelsbanken som 
täcker fortsatt forskning vid Internationella 
Handelshögskolan i tre år.

– Nu arbetar jag med ett antal projekt 
som på olika sätt anknyter till min avhand
ling. I ett forskningsprojekt tittar jag på 
gjuteribranschen. Gjuteriföreningen finns 
ju här i Jönköping och kan ge en nära in
blick. Jag vill förstå varför det går så bra för 
branschen, liksom hur små och medelstora 
företag upplever och tacklar förändringar 
på marknaden.

familjeföretag som varumärke
Ett annat av Anna Blombäcks forsknings
projekt rör företags identitet, inriktar sig 
på familjeföretaget som varumärke och är 
kopplat till CeFEO, Center for Family En
terprise and Ownership, vid Internationella 
Handelshögskolan. Forskningen rör kom
munikationsfrågor, varför vissa familjeföre

tag lyfter att de är ett familjeföretag redan 
innan de presenterat affärsidén (t.ex. SIBA), 
medan andra väljer att inte alls nämna det 
(t.ex. Stena Line).

– Jag är intresserad av varför företagen 
behandlar det olika. Tycker de olika? Har 
det att göra med företagets ålder? Spelar 
detta någon roll för konsumenten, de an
ställda, eller de som söker jobb på företaget? 
Anna säger att hon har en pragmatisk syn 
på forskning. 

– Företagsekonomi ligger väldigt nära 
praktiken och jag vill att min forskning ska 
komma samhället, människor och företag, 
till nytta. Ju mer man läser desto mer upp
täcker man att man inte vet. Det finns så 
många intressanta frågeställningar att ta 
upp.

HSS 07
Deltid arbetar Anna Blombäck på rektors 
kansli som projektledare för konferensen 
Högskolor och Samhälle i Samverkan �007 
(HSS 07) som äger rum på Högskolan i 
Jönköping 8�� maj �007. Konferensen har 
temat ”Samverkan för kompetensutveck
ling” och arrangeras i samarbete med ett 
antal regionala och nationella aktörer. 

– Min uppgift är bland annat att söka 

finansiärer, knyta intressenter och organi
sationer till konferensen. Genom HSS 07 
får jag många kontakter att bygga vidare på 
i min forskning. Läs mer om HSS 07 på 
www.hss07.se

Trots att Anna har två kontor på högsko
lan och många olika projekt på gång hinner 
hon med lite fritid också.

– Jag har alltid varit aktiv inom olika    
idrotter. Sedan �997 har jag varit instruktör 
för gruppträning, som aerobics, boxning 
och spinning. Träning är ett effektivt sätt 
att  skingra tankarna och hitta ny energi.

nya mål att nå
Vad betyder den akademiska högtiden för 
en ung doktor i dag?

– Promotionshögtiden ser jag som en 
högtidlig tradition, lite som prisutdel
ningen efter en tävling. Loppet är redan 
sprunget, prisutdelningen är en symbolisk 
handling. Och efteråt finns nya mål att 
sträva efter.
Och framtiden?

– Framtiden är ljus. Det finns mycket 
inom forskningen jag vill göra om jag får 
möjlighet. Till exempel tillbringar jag gärna 
en tid utomlands för att göra en jämförande 
studie mellan länder.

Hur fungerar familjeföretag som 

varumärke? Och hur kan man se på 

samverkan för kompetensutveckling? 

Anna Blombäck, ekonomie doktor, 

har två kontor på högskolan och 

fullt både upp som forskare och som 

projektledare för samverkans-

konferensen HSS 07.

AnnA BlOMBÄcK, Ekonomie doktor i företagsekonomi, är en av 
12 doktorander som promoveras den 23 september 2006
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Bertil Svensson 
- en HeDerSDOKtOr SOM lySer UPP tillvArOn

Bertil Svensson har många års erfarenhet av belys-
ningsbranschen och har stor del i att utbildning i ljus-
design kan hållas på Ingenjörshögskolan. Nu utses han 
till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping.

Bertil Svensson utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping 
för en nationellt framstående livsgärning som pionjär, entreprenör 
och ledande företagare inom belysningsbranschen i Sverige samt 
för betydelsefullt stöd till utbildning och forskning inom belys
ningsområdet vid Ingenjörshögskolan.

�9�5 startade Bertil Svensson belysningsföretaget Fagerhult AB 
som utvecklades till ett ledande företag i branschen nationellt 
och även blev internationellt framstående. Bertil Svensson har 
också varit delaktig i att utveckla branschföreningen Ljuskultur 
och därigenom bidragit till den svenska belysningsbranschens in
ternationella ställning. 

�98� bildade han ”Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belys
ningsteknik” med ändamålet att ”främja utbildning, utveckling 

och vetenskap inom belysningsområdet”. Sedan mitten av 90
talet har Bertil Svensson deltagit i utvecklingen av Ljushögskolan, 
som med sina ljusutbild
ningar fått mycket stor 
uppmärksamhet i landet.

– Att bli utnämnd till 
hedersdoktor är natur
ligtvis mycket trevligt och 
hedrande. Det är över
raskande att bli vald, men 
jag tackar och tar emot! 
säger Bertil Svensson om 
utmärkelsen.

Ljushögskolan, det vill säga den mycket populära tvååriga utbild
ningen Ljusdesign på Ingenjörshögskolan, är den enda av sitt slag 
i Sverige. Utbildningen är tvåårig och har två inriktningar, ljus för 
inne och utemiljö och ljus för butik, museum, scen och mässa.

Utbildningen kan leda fram till arbeten som kon
sult eller samarbeten med arkitekter, inredare, 
landskapsarkitekter, armaturtillverkare, mäss och 
eventföretag, uthyrningsfirmor, butiker, musei
verksamhet samt film och TVbolag. Man kan 
också komma att arbeta med belysningsplaner
ing av privat och offentlig miljö eller försäljning, 
utveckling och tillverkning av armaturer och an
nan belysningsutrustning.

Med det ekonomiska stödet från Bertil och Britt 
Svenssons Stiftelse planerar Ingenjörshögskolan 
att utvidga verksamheten med bland annat ett 
nytt magisterprogram på �0 poäng i Ljusdesign 

som vänder sig till exempelvis högskoleingenjörer, arkitekter, land
skapsarkitekter och inredare. I samband med detta kommer en del 
av stödet att användas för att finansiera två doktorander inom be
lysningsområdet.

Ljushögskolan - UniK i SveriGe

Rätt ljus kan förändra din vardag. Ljus kan vara form och funktion, trygghet och säkerhet, och ge upphov till olika 
sinnesstämningar. Studenterna från Ljushögskolan belyser allt från parker och broar till butiker och teaterscener.

Bertil SvenSSOn, är en av fem hedersdoktorer vid 
Högskolan i Jönköping som promoveras 23 september 2006

HöGSKriften SPeciAlnUMMer 2006
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fakulteten vid Högskolan i Jönköping skiljer sig från 

fakulteter vid statliga högskolor och universitet. Det 

är en och samma fakultet för de fyra fackhögskolorna 

i stället för en för varje vetenskapsområde. vidare 

fördelar inte fakulteten pengar, det gör stiftelsen.  

Detta innebär att högskolan på ett unikt sätt söker 

balansera och kombinera modern strategi och orga-

nisation med professionell genomlysning av kvalitets-

aspekterna. 

   fakultetens huvuduppgift är att kvalitetsgranska 

och verka för att säkra den vetenskapliga kvaliteten i 

forskning och forskarutbildning.

 Medlemmar är alla disputerade forskare och lärare 

vid Högskolan i Jönköping och sedan 2004 omfattar 

fakulteten även alla disputerade vid Odontologiska 

institutionen.

Levande traditioner förändras 
– Den AKADeMiSKA HöGtiDen viD HöGSKOlAn i JönKöPinG

Förr i tiden var akademiska högtider myck
et noggrant reglerade. Numera är det frivill
igt för doktorer och professorer att delta 
i ceremonierna och det finns inte längre 
några förordningar om hur en akademisk 
högtid ska vara utformad. 
   
Den akademiska högtiden vid Högskolan 
i Jönköping äger rum vartannat år i sep
tember och följer ordningen installation, 
promotion. Det är en högtidlig tillställning 
med många gäster, vackra högtidsdräkter, 
tal och presentationer och levande musik. 
Leder ceremonin gör övermarskalk Göran 
Wahlgren.

installation av rektor
När en ny rektor skall installeras vid 
Högskolan i Jönköping sker det i sam
band med professorsinstallation och dok
torspromotion. I ceremonin överlämnas 

rektorskedjan till tillträdande rektor från 
avgående rektor. Högskolan i Jönköping 
har hittills haft två rektorsinstallationer; 
�99� då rektor Clas Wahlbin installerades 
vid högskolans första akademiska högtid 
och �00� då nuvarande rektor Thomas 
Andersson installerades.

installation av professorer
Professorsinstallationen är ett slags kol
legialt välkomnande och det tillfälle då 
en professor intar sin tjänst. Det är också 
ett tillfälle att uppmärksamma det ämnes
område professorn företräder. De profess
orer som ska installeras håller tidigare på 
dagen en offentlig populärvetenskaplig 
föreläsning om sin forskning.

Promotion av doktorer
Vid promotionen hedrar högskolor eller 
universitet med vetenskapsområden dok

torer efter avlagda prov. Ordet promotion 
kommer från latinets promovere, som 
betyder föra fram. Promotionsceremonin 
symboliserar att doktoranden blir doktor 
och får rätt att bedriva akademisk under
visning. Promotorn, som är fakultetens 
dekanus Benny Hjern, leder promotio
nen, hälsar doktoranden, sätter på perso
nen doktorshatten, överlämnar diplomet, 
och tar farväl med ett handslag. Att köpa 
och bära doktorsringen är valfritt för varje 
doktor. 

Promotion av hedersdoktorer
Att utse hedersdoktorer är Fakultets
nämndens uppdrag och tills den tillfrå
gade accepterat utmärkelsen råder full 
sekretess. Hedersdoktorn ska ha anknyt
ning till  högskolan eller på något sätt ha 
bidragit till verksamheten. En person kan 
endast vara hedersdoktor vid ett lärosäte 
i Sverige. Hedersdoktorer vid Högsko
lan i Jönköping blir automatiskt heders   
medlemmar i fakulteten. Vid ceremonin 
tilldelas hedersdoktorn diplom, doktors
hatt och doktorsring som gåva. 

HöGSKriften SPeciAlnUMMer 2006

De akademiska ceremoniernas historia går långt tillbaka i tiden, den 
första dokumenterade promotionen hölls år 1600 i Uppsala. Det 
finns många seder att följa, men en levande tradition förändras och  
Högskolan i Jönköping skapar sina egna traditioner.

fAKUlteten
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DiPlOMet
Diplomet är ett bevis på att man är promoverad/installerad och även de 
doktorer och professorer som inte deltar i ceremonin får ett diplom. 
Högskolans diplom är skapat av konstnären Rune Karlzon. 

Insignierna 
– De föreMål SOM Är en Del i cereMOnin för 

PrOfeSSOrSinStAllAtiOn OcH DOKtOrSPrOMOtiOn

HöGSKriften SPeciAlnUMMer 2006

cereMOniStAven
Högskolans ceremonistav är gjord av småländska träslag; körsbär, björk, asp och masur
björk, med inslag av svartek och ebenholz. Staven är två meter lång och har högskolans 

logotyp inlagd i toppen. Den är utformad och tillverkad av Ulf Malmqvist, Malmbäcks
verken AB i Nässjö, och är en gåva från Stiftelsen Träcentrum i Nässjö.

reKtOrSKeDJAn
Högskolans rektorskedja har en �8K guldmedalj med högskolans logotyp. I bakgrunden 
finns symboliserat Vätterns vattenyta och sandbankar. Kedjan består av guldlänkar som 

symboliserar högskolans samarbete regionalt, nationellt och internationellt. Rektors 
kedjan är skapad av konstnären Rune Karlzon, Jönköping, känd för sina Nobelmedaljer, 

och tillverkad av guldsmed Thomas Snarberg, Jönköping.

DOKtOrSHAtten
Doktorshatten symboliserar frihet men även makt. Högskolans doktors
hattar tillverkas av hattmakare Lisa Fransén i Göteborg, en av få verk
samma hattmakare i Sverige. Hatten är svart och veckad med ett spänne 
i guld som ser olika ut beroende på inom vilket ämne man doktorerar. 
Spännet på doktorshatten på bilden tillhör Ekonomie doktor. 

DOKtOrSrinGen
Ringen symboliserar trohet och tidigare sa man ibland att doktoranden genom promo

tionen ingått äktenskap med vetenskapen. Från och med i år finns en speciell doktorsring 
framtagen för Högskolan i Jönköping. Initiativtagare till ringen är doktor Caroline 
Wigren, promoverad �00�, som tyckte det vore lämpligt att högskolan har en egen 

doktorsring.  Guldsmed Björn Blomquist, Jönköping, står för utformningen. Ringen 
består av �8K guld och är utsmyckad med en traditionell lagerkrans och inuti högskolans 

logotyp (ugglan). Doktorsringen ser likadan ut för kvinnor som för män.

7
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inStAllerADe PrOfeSSOrer, 2002-09-21

Ingenjörshögskolan

Kennet AxelSSOn, geoteknik 

BenGt HenOcH, tillämpad elektronik, inriktning kretselektronik 

rOy HOlMBerG, installationsteknik, inriktning inneklimat, vd 

SHASHi KUMAr, inbyggda system, inriktning elektronikbyggsätt 

AnDerS lilJefOrS, belysningslära 

BenGt MAGnHAGen, inbyggda system, inriktning  

elektronikbyggsätt 

KArl G rOSell, organisk kemi, inriktning bioanalys 

Ken tinDell, inbyggda system inriktning datorarkitektur 

Internationella Handelshögskolan 

BJörn AxelSSOn, företagsekonomi, inriktning marknadsföring 

MAtS åKe HUGOSOn, informatik, adjungerad 

einAr HÄcKner, företagsekonomi, inriktning ekonomistyrning 

Sven-eriK JOHAnSSOn, företagsekonomi, inriktning 

redovisning och ekonomistyrning, adjungerad 

eliSABetH SUnDin, företagsekonomi, inriktning småföretag och 

entreprenörskap 

BO SöDerSten, nationalekonomi, inriktning internationell 

ekonomi 
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Rektorsinstallation 

clAS WAHlBin, företagsekonomi 

Högskolan för lärande och kommunikation 

tHOrBJörn BrODDASOn, medie- och kommunikations-

vetenskap, adjungerad 

Gert Z nOrDStröM, medie- och kommunikationsvetenskap, 

adjungerad

Ingenjörshögskolan 

inGvAr l SvenSSOn, komponentteknologi 

Internationella Handelshögskolan

Per DAviDSSOn, företagsekonomi 

GörAn GOlDKUHl, informatik 

Benny HJern, statsvetenskap 

BörJe JOHAnSSOn, nationalekonomi 

leif linDMArK, företagsekonomi, vd 

DAn MAGnUSSOn, rätt och samhälle, adjungerad 

leif Melin, företagsekonomi 

OlOv OlSOn, företagsekonomi 

clAS WAHlBin, företagsekonomi  

Hälsohögskolan 

StiG BerG, psykologi med inriktning mot äldre 

BirGittA lUnDGren-linDqUiSt, arbetsterapi, vd 

GerDt SUnDStröM, socialt arbete 

Steven ZArit, adjungerad 

tOMMy öBerG, biomekanik och rörelselära 

Högskolan för lärande och kommunikation

Ann AHlBerG, pedagogik inriktning specialpedagogik 

MOHAMeD cHAiB, pedagogik 

lArS-åKe enGBlOM, medie- och kommunikationsvetenskap 

inGeMAr HJOrtH, biologi 

HenninG JOHAnSSOn, pedagogik, vd 

tOMAS KrOKSMArK, pedagogiskt arbete 

HAnS AlBin lArSSOn, historia, inriktning historiedidaktik 

Ingenjörshögskolan

BO BenGtSSOn, komponentteknologi, adjungerad 

BenGt HAGStröM, komponentteknologi, adjungerad 

KUrt SAnDKUHl, informationsteknik, inriktning medieteknik 

yOUZHi xU, datakommunikation, inriktning datatransmission 

Internationella Handelshögskolan

Sven cArlSSOn, informatik 

SUSAnne HertZ, företagsekonomi, inriktning logistik 

cHArlie KArlSSOn, nationalekonomi 

rOlf A lUnDin, företagsekonomi, vd 

1996 - 2006

inStAllerADe PrOfeSSOrer, 1996-10-12 inStAllerADe PrOfeSSOrer, 1999-09-25
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1999-09-25 

POntUS BrAUnerHJelM, nationalekonomi 

Per frAnKeliUS, företagsekonomi 

tHOMAS MArMefelt, nationalekonomi 

AnDerS MelAnDer, företagsekonomi 

JOHAn WiKlUnD, företagsekonomi

2002-09-21 

eleOnOr AlHAGer, handelsrätt 

etHel BrUnDin, företagsekonomi 

eMiliA flOrin-SAMUelSSOn, företagsekonomi 

ABDUlnASSer HAteMi-J, nationalekonomi 

Peter HUGOSOn, nationalekonomi 

Helene JOnSOn AHl, företagsekonomi 

JOHAn KlAeSSOn, nationalekonomi 

HAnS WiKlUnD, statsvetenskap

2004-09-18 

vOlKer BrUnS, företagsekonomi 

verOnicA GUStAvSSOn, företagsekonomi 

AnniKA HAll, företagsekonomi 

Ulf nilSSOn, företagsekonomi 

MicHAel OlSSOn, nationalekonomi 

tHOMAS PAUlSSOn, nationalekonomi 

lArS PetterSSOn, nationalekonomi 

MiKAel SAMUelSSOn, företagsekonomi 

cArOline WiGren, företagsekonomi 

1999

GöStA GUnnArSSOn

DAviD StOrey

2002

åKe e. AnDerSSOn

GerAlD MccleArn

cArl-Axel Petri

GUnnAr rAnDHOlM

2004

cHriStinA HAMrin

nAncy PeDerSen

JOSef ryDén

SHAKer A. ZAHrA

HöGSKriften SPeciAlnUMMer 2006

Rektorsinstallation

tHOMAS AnDerSSOn, nationalekonomi 

Hälsohögskolan 

MAGnUS HAKeBerG, oral hälsovetenskap 

BirGittA SiDenvAll, omvårdnad 

Ingenjörshögskolan

DAG HOlMGren, industriell design 

cHriSter JOHAnSSOn, flexibel produktion 

StAffAn SUnnerSJö, maskinkonstruktion 

Internationella Handelshögskolan 

Helén AnDerSSOn, företagsekonomi, inriktning marknadsföring 

tHOMAS AnDerSSOn, nationalekonomi 

åKe e. AnDerSSOn, nationalekonomi 

KArl eriK GUStAfSSOn, massmedieekonomi 

rOBert G. PicArD, media economics 

GHAZi SHUKUr, statistik 

BJörn WeStBerG, finansrätt 

JOHAn WiKlUnD, företagsekonomi, inriktning entreprenörskap

inStAllerADe PrOfeSSOrer, 2004-09-18 

PrOMOverADe DOKtOrer

Av HöGSKOlAn UtSeDDA HeDerSDOKtOrer
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AnStÄllDA SOM 
DiSPUterAt viD 
AnnAt lÄrOSÄte 

Vid höstens promotion kommer 
för första gången namnen på 
de anställda vid högskolan som 
disputerat vid annat lärosäte under 
senaste två åren läsas upp från 
scenen som en del i  
ceremonin.

Hälsohögskolan

BeritH HeDBerG  disputerade den 

13 januari 2006 vid Sahlgrenska akademin, 

Göteborgs universitet. 

Högskolan för lärande och  

kommunikation

leif cArlSSOn disputerade den 

16 februari 2005 vid lunds universitet. 

AnniKA DenKe,disputerade den 12 mars 

2005 vid Stockholms universitet. 

Ingenjörshögskolan

HAiPinG cAO disputerade den 12 april 

2005 vid tekniska högskolan vid linköpings 

universitet.

iZUDin DUGic disputerade den 9 juni 

2006 vid tekniska högskolan vid linköpings 

universitet.

KArin HellGren-HAveMOSe 

disputerade den 31 maj 2006 vid KtH.

DAniel HOlMGren disputerade den 

12 juni 2006 vid chalmers.

ADAM lAGerBerG disputerade den 1 

oktober 2004 vid chalmers.

Internationella Handelshögskolan

eWA BrAf disputerade den 10 december 

2004, vid linköpings universitet. 

BJörn KJellAnDer, promoverad 

24 februari 2006 på University of Sussex, 

england. 

Berith Hedberg, Hälsohögskolan, är nybliven doktor i vårdpedagogik. 
Hon disputerade i januari vid Göteborgs universitet med en avhand-
ling som behandlar hur kompetens visar sig i en sjuksköterskas  
arbete. Kommunikation är ett nyckelord.

– Jag har studerat hur olika aspekter av en sjuksköterskas kompetens kommer till 
uttryck i samtal. Beslutsfattande och kommunikation hänger ihop, säger Berith 
Hedberg.

Genom observationer, intervjuer och 
inspelade samtal mellan sjuksköter
ska och patient eller anhörig har Berith 
Hedberg tittat på vem som kommer till 
tals i konversationen, hur informationen 
byggs upp och används, och hur beslut 
fattas beroende på hur konversationen 
utvecklas. Titeln på avhandlingen är 
“Decision Making and Communication 
in Nursing Practice – Aspects of Nursing 
Competence”.

Brinnande intresse
– Jag utgår från ett samhällsvetenskapligt 
perspektiv när jag studerar vårdsamtalet.

Samtalsanalys är något av en ny nisch 
inom omvårdnad. Där tittar man oftast 
på kommunikation som en relation, jag 
har studerat själva interaktionen, vilka 
positiva och negativa konsekvenser ett 
samtal kan leda till. 

– Jag brinner för att sprida vad jag kommit fram till och just nu lägger jag mycket 
tid på att vara ute och tala om min avhandling. Samtidigt jobbar jag med att starta 
nya forskningsprojekt, inom samma spår.

Med hjärtat på Hälsohögskolan
Berith Hedberg har arbetat som adjunkt på Hälsohögskolan sedan �990 och trots 
doktorandtjänsten vid Göteborgs universitet de senaste åren har hon alltid haft ena 
foten kvar på Hälsohögskolan.

– Självklart vill jag vara kvar på Hälsohögskolan, här händer så mycket! Här finns 
spännande möjligheter att samarbeta med de andra fackhögskolorna, och så har vi 
allt det positiva med högskolans internationella fokusering.

Tidigare har Berith Hedberg varit utbyteslärare i både USA och Wales och nu 
återupptar hon gärna de internationella kontakterna för sin forskning. 

– Det jag gör kan göras över hela världen. Med vuxna barn och en sambo som 
gillar att resa hoppas jag att jag får chansen att forska en period utomlands. 

Golfgalen
Och så var det det där med golfen. Berith beskriver sig själv som galen i golf.

– Jag älskar golf! Just nu förbereder jag mig för årets Högskolemästerskap i golf, 
där är jag en trogen deltagare varje vår. 

”Jag brinner för att sprida 
vad jag kommit fram till”

HöGSKriften SPeciAlnUMMer 2006

BeritH HeDBerG, doktor i vårdpedagogik
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HöGSKOlAn i JönKöPinG
Högskolan i Jönköping bedriver grundutbildning, forskning, forskarutbildning och uppdragsverksamhet genom 
fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Ingenjörshögskolan samt  
Internationella Handelshögskolan. Högskolan har ca 9 000 studenter och erbjuder ca 60 program/inriktningar 
och närmare 350 kurser.  Läs mer på www.hj.se

frAMGånGSfAKtOrer 

• Tydlig fokusering att bli nationellt ledande och internationellt  
 erkänd inom ett antal specifika områden. 

• Högskolan har ett spektrum av dynamiska forskningsverksamheter  
 inom sina profilområden och starka internationella forskningspartners.

• Forskningen är nära förknippad med den för Jönköping 
 speciella närmiljön.

•  Högskolan i Jönköping har den högsta andelen 
 externfinansierad forskning och uppdragsforskning.

• Högskolebiblioteket utsågs till Årets bibliotek �005.

•  Högskolan i Jönköping är en av de främsta 
 högskolorna inom internationellt studentutbyte.

•  Entreprenörskapet bland högskolans studenter är högst   
 i landet. Varje år startas 50�0 företag av studenter.

•  Högskolans studenter får snabbast jobb efter examen visar en  
 rapport från Högskoleverket (november �005).

fOrSKninG OcH fOrSKArUtBilDninG

Hälsohögskolan fokuserar på hälsa och välfärd i alla 
åldrar. Äldreforskningen håller högsta internationella 
klass och bedrivs i nära samarbete med forskare vid 
Pennsylvania State University och Karolinska Institutet.

Högskolan för lärande och kommunikation 
fokuserar på innovativt lärande. Fackhögskolan har en 
gemensam forskarskola med Helsingfors universitet och 
är värdinstitution för Encell, Nationellt centrum för 
vuxnas lärande.

Ingenjörshögskolan fokuserar på teknisk kompetens
försörjning för främst små och medelstora företag och 
har etablerat ett flertal starka forskningsmiljöer inom 
ramen för fokusområdet industriell produktframtagning 
i nära samarbete med industri och forskningsinstitut.

Internationella Handelshögskolans fokusering på 
entreprenörskap och näringslivsförnyelse har result
erat i att dess forskare, ett 80tal seniora forskare och 
doktorander, är framträdande inom den internationella 
entreprenörskaps och småföretagsforskningen.
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I centrum för verksamheten vid Högskolan 
i Jönköping står satsningen på entrepre
nörskap, produktion och produktutveck
ling med särskild inriktning på mindre och 
medelstora företag, det innovativa och livs
långa lärandet, samt helhetsgreppet inom 
hälsa och åldrande. Därtill renodlar vi en 
unik kombination av internationalisering, 
inom både studentutbytet och forskning
en, och samverkan med vår närliggande 
omvärld, i dess olika skepnader. 

Specialisering kombinerat med öppenhet 
En nyckel till framgång är förmågan till 
specialisering inom konstruktivt utmejsla
de profilområden. Djup och kvalité i forsk
ningen måste samtidigt kunna utvecklas i, 
och bidra till, en miljö som andas öppenhet 
och kreativitet. Framgång i detta avseende 
utgör i längden en grundbult för styrka 
inom utbildningen och i omvärldsrelatio
nerna. 

God forskning gräver hela tiden på dju
pet för att uppnå högre spetskompetens 
inom ett specifikt område. Vetenskaplig 
granskning och publicering av forskningens 
resultat utgör en viktig del av den framgång 
som eftersträvas. För att lyckas måste forsk
ningen till en stor del ha möjlighet att leva 
sitt eget liv och stimuleras av mötet med 
de angelägna frågor som uppstår i sökan
det efter kunskap. Samtidigt krävs att den 
omkringliggande miljön uppbär strukturer, 

förmår tillhandahålla nätverk, mötesplatser 
och resursflöden, samt uppvisar karriärvä
gar och framgångsrecept, på ett sätt som 
kan stärka just de utvecklingsspår som kan 
gro ur högskolans specifika profilområden.

Partnerskap och nya satsningar
Viktigt är att högskolan förmår göra goda 
val vad avser större satsningar inom fors
karmiljön och gällande fördjupningen av 
externa relationer. Inom det samhällsveten
skapliga området har Högskolan i Jönkö
ping starka partners belägna på skilda håll i 
världen, inom skilda kultur och språkom
råden, samtidigt som konstruktivt samar
bete etablerats också på nära håll, särskilt i 
Västsverige i samband med utvecklingen av 
nya mastersutbildningar. Inom teknik har 
ett unikt samarbete ingåtts med Chalmers i 
Göteborg och KTH i Stockholm kring eta
bleringen av Jönköpings Tekniska Högsko
la. Industriforskningsinstitut, i synnerhet 
Gjuteriföretagen, Acreo och Fraunhofer i 
Tyskland, har vidare inbjudits och etablerat 
starka baser vid Högskolan i Jönköping. 

I gränslandet mellan kompletterande 
kunskapsområden, och i interaktionen mel
lan forskningen å ena sidan och utbildnin
gen eller det omkringliggande samhällslivet 
å andra sidan, måste det finnas öppenhet 
för nysatsningar. En särskild centrum
bildning som kombinerar ekonomi och 
teknik inom IT är på väg att ta form mel

lan Internationella Handelshögskolan och 
Ingenjörshögskolan. En gemensam språk
plattform finns nu på plats. I gränslandet 
mellan hälsa och lärande, liksom vad gäller 
hälsa och ekonomi eller hälsa och teknik, 
växer nya projekt fram. 

De statliga grundanslagen till såväl ut
bildningen som forskningen är inne i en 
expansionsfas och därtill är Högskolan i 
Jönköping en av de mest framgångsrika i 
Sverige vad avser förmågan att komplettera 
de egna forskningsresurserna med externa 
forskningsmedel. 

fördjupning och utveckling
Skicklighet i pedagogisk förmåga, fram
gång i att lansera patent och i att lyckas i 
kommersialisering av nya produkter, behö
ver kunna möta sin uppskattning och be
löning i miljön i och omkring högskolan. 
Högskolan i Jönköping arbetar vidare för 
att kontinuerligt fördjupa sina styrkeom
råden, understödja kraften i sina ledande 
forskningsgrupper, liksom för att stärka 
förutsättningarna för utvecklingen av mil
jön som helhet.

Forskningen vid Högskolan i Jönköping

POSttiDninG B

Producerad vid informations- och  
marknadsföringsenheten vid Högskoleservice. 
Ansvarig utgivare: thomas Andersson
Redaktörer: lena Halldorf, Sofie norrlund
Layoutredaktör: Ann-Sofie Svensson
Foto: lena Blomqvist, Håkan falk, lena Halldorf, Jenny Hedberg, 

Returadress: Högskolan i Jönköping 
Högskriften, Box 1026, 551 11 Jönköping

tHOMAS AnDerSSOn
rektor, Högskolan i Jönköping

HöGSKriften SPeciAlnUMMer 2006

Högskolan i Jönköping har under sin drygt 10-åriga historia genomgått en 
dynamisk utveckling, inte minst inom forskningen. Samverkan med andra 
lärosäten är av stor betydelse men värdet av att vi kan utse våra egna 
professorer, promovera våra egna doktorer, samt sätta vår egen prägel på 
forskarutbildningen vid högskolan, kan inte nog betonas.

Suvad Mrkjonic, Bengt nordgren, Patrik Svedberg
Tryck: 2 000 ex. 
Tryckeri: ArK-tryckaren i Jönköping
Omslagsfoto:  thomas Paulsson får doktorshatten av dekanus 
Benny Hjern vid doktorspromoveringen 18 september 2004. 
foto: Håkan falk


