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HÖGSKRIFTEN
Internationalisering har länge varit en viktig del av Högskolan i Jönköpings verk-

samhet. Vi är bland de bästa när det gäller studentutbyte. Dels anser vi att det är 

berikande att våra svenska studenter får uppleva en ny kultur och förbättra sina 

språkkunskaper, dels är det berikande att ta emot internationella studenter här på 

campus. Det har lett till att det idag finns tre kandidatprogram och 13 masterpro-

gram, samt ett stort antal kurser som ges på engelska med både svenska och interna-

tionella studenter. 

I våras beslutade regeringen att de studenter som inte är medborgare i EU/EES-län-

der eller Schweiz måste betala avgifter för att studera i Sverige från och med hösten 

2011. Många duktiga utomeuropeiska studenter kommer då inte ha ekonomisk 

möjlighet att studera vid Högskolan i Jönköping utan finansiellt stöd i form av 

stipendier. 

Genom att stå bakom stipendier kan ditt företag ge en talangfull internationell 

student chansen att utbilda sig och bidra till att den internationella prägeln vid Hög-

skolan i Jönköping kan fortsätta att utvecklas. Samtidigt blir studenten som erhåller 

stipendiet en resurs för företaget under studietiden och på så sätt finns möjlighet att 

bygga nätverk och kontakter mot en marknad i ett annat land – stipendiet blir ett 

sätt att investera i nya marknadsmöjligheter.

I detta nummer av Högskriften kan du bland annat läsa om förberedelserna med att 

ta emot betalande studenter vid Högskolan i Jönköping. 

Jag vill önska alla Högskriftens läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år!
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N OT I S E R

”Jag vill gratulera studenterna på 

Högskolan i Jönköping. Fler lärosät-

en borde rikta blicken dit för att se 

efter hur de gör för att få så nöjda 

studenter” säger Louise Adelborg, 

Juseks vd. 

Juseks undersökning oktober 2010. 

Läs rapporten på http://jusek.se/templates/

JK_PressPage.aspx?id=55624

”
Projektet ”DGN-1 Digital Guitar Effects Proces-

sor” som utvecklats av tre studenter vid Tekniska 

Högskolan i Jönköping fick innovationsutmär-

kelsen Swedish Embedded Award i Studentka-

tegorin i samband med Embedded Conference 

Scandinavia under Tekniska Mässan i Stockholm i 

slutet av oktober.

De tre studenterna; Tomasz Henisz, Dominik 

Stozek och Tomasz Kaczmarczyk, har 

”utvecklat en FPGA-baserad effektpro-

cessor för elgitarrer som ger helt nya 

möjligheter att skapa effekter utan risk 

för fördröjning”. Processorn ger helt nya 

ljudmöjligheter som kan komma att 

utveckla gitarrspelandet över hela 

världen. Pristagarna får dela på 

50 000 kronor. 

Återigen har Högskolan i Jönköping de två mest 

sökta kurserna i Sverige.  Vid Högskolan för  

lärande och kommunikation ges Digital bildbe-

handling och Fotografi – Visuell kommunikation. 

Den första ansökningsstatistiken från VHS för 

vårterminen 2011 visar att Digital bildbehandling 

har fått 1 235 sökande i första hand och Fotografi 

– Visuell kommunikation har fått 901.

Noterbart är att de två ovan nämnda kurserna 

är de enda kurserna som tagit sig in på 20-bästa 

listan både vad gäller antalet förstahandsval och 

det totala antalet sökande - övriga på listan är 

program.

Gitarrspel kan utvecklas 
genom studentvinst

Sveriges populäraste 
kurser finns i Jönköping

Mattias Karlsson är kursansvarig för Digital bildbehandling och Fotografi - Visuell kommunikation.
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Högskolan förbereder 
sig för betalstudenter
Redan till hösten kan Högskolan i Jönköping börja ta emot betalstu-

denter.  Ansvaret för att rekrytera dessa studenter vilar på fack-

högskolorna. Internationella Handelshögskolan har fått ett speciellt 

uppdrag från stiftelsestyrelsen när det gäller rekrytering av betal-

studenter, men också Tekniska Högskolan satsar stort på denna 

målgrupp.

Per Hallerstig är vd för Högskoleservice och 
ansvarig för det administrativa planeringsar-
betet inför att högskolan från och med höst-
terminen 2011 får lov att ta betalt av studenter 
från länder utanför EU, EES och Schweiz.

– Förberedelserna har pågått sedan 2006 
då införandet av avgifter aviserades av reger-
ingen. När studierna har varit gratis har det 
varit relativt enkelt att rekrytera utländska 
studenter, men nu handlar det om att få hit 
studenter från tredje land som kan betala 
100 000 – 130 000 SEK per år för sin ut-
bildning, säger Per Hallerstig. 

ALLA ENHETER PåvERKAS

Alla enheter på Högskoleservice kommer 
påverkas, men initialt är det antagnings- och 
ekonomienheterna som påverkas mest. De 
kommer att ha ett tryck på sig att arbeta 
effektivt med till exempel kontrollen av an-
mälnings- och studieavgiftsbetalningen. An-
tagningsenheten har ansvaret att på ett säkert 
sätt göra bedömningen om studenten kan 
antas med stöd av de dokument som lämnas 
in. Dessutom tillkommer det många nya ar-
betsuppgifter och kontroller som ska göras 
internt men även externt med Verket för 

Högskoleservice (VHS). 
Högskolan har en bostadsgaranti för alla 

internationella studenter. Det är ett omfat-
tande arbete med att  hitta rum och lägenhe-
ter och ta emot studenterna när de kommer 
inresande till Sverige. Ansvaret för att detta 
fungerar har Bostadskontoret som jobbar i 
nära kontakt med fastighetsägare i Jönkö-
ping. 

WEBBEN KOMMER ATT Få 

EN äN STÖRRE ROLL

Anmälan till högre studier sker via studera.nu, 
det gäller även internationella studenter, 
vilket betyder att webben är den viktigaste 
kanalen för att nå både internationella och 
svenska studenter. Högskolans webb har fått 
en ny layout och struktur men det är ett på-
gående arbete att hålla informationen aktuell 
och korrekt. 

– Alla internationella erfarenheter visar på 
att det kommer att bli en nedgång i antalet 
utländska studenter nästa höst när vi börjar 
med studieavgifter, det är något vi måste 
räkna med. Satsning måste få ta tid, det kan 
ta flera år innan vi ser några resultat, säger 
Per Hallerstig

I april i år beslutade Sveriges riksdag, 

efter en proposition från regeringen, att 

svenska lärosäten ska införa anmälnings- 

och studieavgifter för programstudenter 

från länder utanför EU, EES och Schweiz 

höstterminen 2011.

För dessa kommer det fortfarande vara 

gratis:

Svenska studenter och studenter från 

EU, EES och Schweiz 

Utbytesstudenter via partneruniversitet

Samt några undantagskategorier*

Dessa studenter påverkas:

Studenter som är medborgare i ett land 

utanför EU, EES och Schweiz (så kallat 

”tredje land”) kommer hösten 2011 

bli avgiftsskyldiga. Dock finns det vissa 

undantag*

*Läs mer om undantag och om avgif-

terna på www.si.se 

Studieavgifterna kommer införas för stu-

denter från vad som kallas för ”tredje 

land”, vilket innebär att studenter från 

länder utanför EU, EES och Schweiz 

kommer bli avgiftspliktiga. Två avgifter 

kommer införas; dels en anmälningsav-

gift på 900 SEK som antingen betalas 

centralt till vHS eller lokalt direkt till 

högskolan. Sedan kommer själva pro-

gramavgifterna ligga på mellan 100 000 – 

130 000 SEK på Högskolan i Jönköping. 

Läs mer på www.hj.se
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Internationella Handelshögskolan har fått 

ett speciellt uppdrag från högskolan att 

agera draghjälp i rekryteringen för de andra 

fackhögskolorna. 

2009 var ca 10% av högskolans studenter 

inresande studenter, antingen utbytes-

studenter, från ett partneruniversitet, eller 

så kallade free-movers. Free-movers är 

internationella studenter som väljer att 

läsa ett program vid Högskolan i Jönköping. 

Dessa kommer från och med hösten 2011 

delas upp i de som ska och de som inte ska 

betala studieavgifter. 

Högskolan i Jönköping medverkar i Svenska 

Institutets projekt ”Studiedestination 

Sverige”, som är en gemensam plattform 

för marknadsföring av högre utbildning och 

forskning i Sverige.
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Så ska betalstudenterna 
lockas till Jönköping

Rekryteringen av internationella studenter till Högskolan i 
Jönköping har gått in i en ny, intensiv fas. Ett ökat fokus på 
betalstudenter innebär både utmaningar och möjligheter 
för de fyra fackhögskolorna. 

nternationella Handelshögskolan 
(JIBS) och Tekniska Högskolan 

(JTH) hör till dem som satsar hårdast på 
marknadsföring mot betalstudenter. Till-
sammans arbetar de med att göra Jönköping 
till det självklara valet för studenter från hela 
världen.

väLPLANERAD MEDIEMIx

Mixen av medier är viktig i arbetet och in-
kluderar såväl nya sociala medier och webb 
som mer traditionella lösningar. Högskolans 
nya webb är ett viktigt element och JIBS 
kommer även att lansera en egen kampanj-
webb med fokus på sociala medier. 

– Vi vill visa upp vår internationella stu-
dentmiljö och fokusera på de positiva si-
dorna av Sverige som ett säkert land med 
vacker natur och givande fritidsaktiviteter, 
säger Tomas Bengtsson som är ansvarig för 
studentrekryteringen vid JIBS. 

Men samtidigt satsar man också på en 
tryckt katalog, främst på engelska och kine-
siska. Även på JTH har man valt denna gyl-
lene medelväg. John Ahlnér, som är ansvarig 
för det internationella rekryteringsarbetet 
vid JTH, har erfarenheten att detta är särskilt 
viktigt vid kinesiska kontakter. 

– De unga studenterna är uppkopplade 

och kollar internet men deras familjer vill se 
informationen på ett mer traditionellt vis, 
konstaterar John Ahlnér. 

KONTAKTER På PLATS

För att etablera sig i nya världsdelar måste 
man dock ha goda kontakter – och vara be-
redd på att finnas på plats. JIBS deltar på 
mässor i bland annat Kina, Pakistan, Ryss-
land och Indien. Nästa år packar man för 
USA. Högskolan i Jönköping skriver också 
kontrakt med agenter som ska arbeta aktivt 
med rekrytering i olika länder och fung-
era som de blivande studenternas hjälpande 
hand.  

Samarbete med partneruniversitet är 
en annan givande väg. JTH har till exem-
pel startat ett samarbete med Changzhou- 
universitetet i Kina som omfattar studentut-
byten och mottagande av masterstudenter. 
John Ahlnér besökte Changzhou så sent som 
i november och har gott hopp om att de ki-
nesiska studenterna nu ska välja Jönköping 
framför Irland och Kanada, vilka annars är 
de populäraste målen: 

– Under besöket berättade jag för stu-
denterna om Tekniska Högskolan och om 
Sverige som studieland. Jag visade också 
Högskolans i Jönköping video, ”Truly Inter-

national”, och den var mycket uppskattad, 
berättar John Ahlnér. 

INTERNT ARBETE  vIKTIGT

För att rekryteringen ska bli framgångsrik 
krävs också att arbetet utvecklas internt. En 
arbetsgrupp inom högskolan arbetar löpande 
med antagningsfrågor och med det nya re-
gelsystemet på engelska. 

Ett välfungerande stipendiesystem och ett 
integrerat karriärcenter är andra viktiga in-
slag, poängterar Tomas Bengtsson.

– Det är av stor betydelse att vi får regio-
nens företag att se möjligheterna i de utländ-
ska studenterna. Praktikplatser och sommar-
jobb som är vikta åt internationella studenter 
kan hjälpa regionens företag att bredda sin 
marknad. 

Även alumnerna är viktiga i marknadsfö-
ringen. 

– Nätverket av internationella studenter 
som har tagit sin examen vid Högskolan i 
Jönköping får större betydelse i rekryterings-
arbetet. För varje år som går kommer fler 
alumner att spridas ut i världen och tala väl 
om oss. På så sätt färdas vårt goda rykte och 
det blir lättare att rekrytera rätt studenter, 
slår Tomas Bengtsson fast. 

I
John Ahlnér, JTH Tomas Bengtsson, JIBS
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På Högskolan i Jönköping fanns det hösten 
2010 ungefär 600 inresande studenter. De 
kontaktfamiljer som fanns räckte tyvärr inte 
till alla de studenter som gärna ville ha en 
kontaktfamilj. IA söker alltid nya familjer 
och Elin tycker inte man ska tveka i beslutet. 

– Kanske är man orolig över vad man ska 
hitta på tillsammans, aktiviteterna kan skilja 
sig stort mellan de olika familjerna, dels på 
grund av studenternas önskemål och dels 
på grund av hur familjen ser ut och vad de 
har för intressen. Det vanligaste är en kött-
bullemiddag eller en kanelbullefika hemma 
hos familjen eller på stan. Att åka till kända, 
lokala utflyktsmål är också populärt, säger 
Elin.

POSITIvA REAKTIONER

Det är andra året Elin arbetar med kontakt-
familjsprojektet och hon får till största de-
len positiva reaktioner från studenterna och 
familjerna. Men det behöver inte nödvän-
digtvis handla om just en ”kärnfamilj”, utan 
par eller ”kompisfamiljer” fungerar också. 
Elin menar att man måste försöka tänka sig 
in i utbytesstudentens situation. Det är en 
trygghet att ha någon som kan hjälpa en in 
i en gemenskap och öka förståelsen för en 
ny kultur. 

– Många tycker det är roligt att få visa 
upp Sverige, även om en del oroar sig för 
att kommunikationen ska vara svår så har vi 
aldrig haft några större problem, alla gör sig 
förstådda. Att vara kontaktfamilj för en stu-
dent är en chans att återupptäcka Sverige, få 
se ställen som man kanske inte har sett sedan 
man var liten och att se dem genom utbytes-
studentens ögon. Det kan vara allt ifrån pol-
kagristillverkningen i Gränna till trandansen 
vid Hornborgasjön, säger Elin.

vill du bli kontaktfamilj?

För mer information besök www.i-a.se eller 

kontakta Elin Edvardsson, ordförande för IA, 

tfn: 036 – 10 11 56, mobil: 0703 – 31 28 64, 

e-post: elin.edvardsson@karen.hj.se

Det behövs alltid fler kontaktfamiljer
Att vara kontaktfamilj innebär bland annat att ta chansen att få nya vänner från andra 
länder, lära sig om andra kulturer och öva upp sin engelska. Elin Edvardsson är ordfö-
rande för International Association (IA) på Studentkåren, Högskolan i Jönköping, där hon 
arbetar bland annat med kontaktfamiljer. 

Elin Edvardsson, ordförande för International Association på Studentkåren
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Ett trevligt sätt att lära känna andra kulturer

– Vi har fyra barn och det är också för de-
ras skull som vi är med som kontaktfamilj. 
De hör engelska på tv:n men det är inte 
samma sak som att träffa en person och lära 
känna honom eller henne. En del studenter 
har man kontakt med ofta och en del bara 
ett par gånger under terminen, säger Ingrid 
Öhrnell. 

EN FAMILJäR KäNSLA

Emilee Walker är utbytesstudent på Interna-
tional Management-programmet vid Inter-
nationella Handelshögskolan. Hon kom till 
Sverige från Kanada i augusti och tyckte att 

det var väldigt spännande att få ha en kon-
taktfamilj.

– När jag träffade familjen Öhrnell första 
gången för en fika på stan var det en familjär 
känsla direkt. Det är så bra att ha en kon-
takt utanför universitetet, någon som kan 
visa mer av den lokala kulturen så att man 
inte bara ser den akademiska världen, säger 
Emilee.

LUCIA OCH JULBORD

Ingrids familj försöker ordna med olika akti-
viteter för studenterna. Emilee och några av 
hennes kompisar följde med Carl Olof på en 

fotbollsmatch i Borås i början av terminen. 
Nu planerar Ingrid att visa Emilee och även 
en tysk student ett Lucia-firande och de ska 
även ta med dem på ett traditionellt julbord. 

– Det är kul att visa upp de svenska tra-
ditionerna. Världen är verkligen inte så stor 
längre, man kan hålla kontakt med personer 
på ett enkelt sätt med internet. Jag har märkt 
att ibland är det bra om studenterna bara har 
någon som de kan ringa till, någon som kan 
förklara den nya kulturen och stötta dem, 
säger Ingrid.

Ingrid Öhrnell och hennes man Carl olof har varit kontaktfamilj i fyra år och har på 
så sätt lärt känna studenter från jordens alla hörn.  Att vara kontaktfamilj innebär ett 
visst ansvar men framför allt tycker Ingrid att det är givande att öva sin engelska och att 
kunna vara till hjälp.

Utbytesstudenten Emilee Walker t.v. och Ingrid öhrnell, från hennes kontaktfamilj.
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Olika högtidstraditioner på campus
Det finns närmare 1 200 internationella studenter på 
Högskolan i Jönköping från 64 olika länder.  Alla har 
de olika syn på firandet kring jul och nyår. Här berätt-
ar några av studenterna om sina traditioner.

Tyskland
Många tyska och svenska traditioner liknar 

varandra. Mycket av det vi tar för givet runt 

jul härstammar från Tyskland, exempelvis 

julgranen och kommersialiserade julgransde-

korationer. Men visst finns det skillnader. En 

sådan är 6 december som är ”Nikolaoustag”, 

St. Nicholaus dag. De barn som har varit snälla 

får då godis eller presenter. Under veckorna 

innan jul är det vanligt med vackra julmarkna-

der i alla små och stora städer. 

– De viktigaste sa-

kerna på julmarknader 

är att dricka Glühwein 

eller Punsch mit Rum 

och äta Bratwürste, 

Nürnberger, Schnupf-

nudeln och även andra 

mer internationella 

maträtter som crêpes 

eller langos. Syftet med 

speciellt de mindre marknaderna är att träffa 

vänner, säger Fabian Stammler utbytesstudent 

från University of Aalen.

Jul firas 24 december (Heiligabend) då en 

del går till kyrkan på morgonen. Julen är en fa-

miljefest och maten är en viktig del av firandet. 

– Efter vi har varit i kyrkan på Heiligabend 

äter vi i min familj en enklare måltid med 

potatissallad och korv. 

Den stora julmåltiden 

kommer på juldagen. 

Då äter vi gås med 

rödkål och detta njuter 

vi av varje dag till gåsen 

tar slut, vanligtvis i tre 

dagar, säger Annegret 

Fromke, utbytesstudent 

från Technische Univer-

sität Dresden.

Kanada
En blandning av olika kulturers traditioner har 

påverkat det kanadensiska julfirandet. Julgran, 

jultomte, julklappar och julkort är dock självklara 

inslag för de flesta. En del öppnar sina pre-

senter den 24 december, andra tömmer bara 

julstrumpan då och väntar med presenterna till 

juldagen. Perioden 

26 december 

till och med 6 

januari kallas the 

Twelve Days of 

Christmas.

– Det vikti-

gaste är familjen, 

speciellt den 25 

december. Under 

the Twelve Days 

of Christmas åker många runt till släkten. Vår 

julmiddag består alltid av den traditionsenliga 

kalkonen serverad med potatis och tranbärssås 

och efterrätten är äppel- eller blåbärspaj, säger 

Emilee Walker utbytesstudent från Bishop’s 

University, Lennoxville, Kanada.

Vanligt i större städer i Kanada är en Santa 

Claus parade, en stor parad till tomtens ära, i 

november eller december. 

– och så ishockey så klart, det är väldigt 

vanligt. Många spolar upp egna isar i sina träd-

gårdar och så spelar hela grannskapet hockey 

tillsammans, säger Emilee med ett stort leende 

på läpparna.
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Indien är ett multireligiöst land vilket gör att det 

finns många traditioner som uppmärksammas vid 

olika tidpunkter på året. Många kristna indier firar 

den kristna julen med dess traditioner i december 

men de muslimska och hinduiska traditionerna följer 

månkalendern och ändras därför ofta år från år. 

De hinduiska högtiderna har ofta olika namn i 

olika delar av landet. Olika traditioner uppmärk-

sammas dessutom på olika platser. Deepak Koneri, 

student vid Internationella Handelshögskolan, ber-

ättar om några av de hinduiska traditionerna.

– Den viktigaste hinduiska högtiden är Durga 

Puja, efter den kommer Diwali som är ljusets festival 

och på tredje plats HOLI som är färgernas högtid, 

säger Deepak. 

Diwali firades i år den 5 november och mot-

svarar ungefär ett nyårsfirande. Diwali firas med 

stor entusiasm av 

hinduer världen över. 

Man anordnar fester, 

ger bort presenter och 

skjuter fyrverkerier. 

Diwali firas bland annat 

till minne av att guden 

Rama återvände från 

exil. Fyrverkerierna 

och ljusen symboliserar 

kunskap och Diwali är en högtid då man ska dela 

glädjen med varandra.

Sydafrika
I Sydafrika firar man jul under den vackraste delen 

av sommaren och traditionerna bygger därför ofta 

på utomhusaktiviteter för hela familjen. Julgranar är 

vanligt förekommande i Sydafrika och de blandas 

med alla vackra blommor 

som blommar vid den tiden. 

– På juldagen samlas hela 

släkten; föräldrar och syskon 

med familjer och fastrar och 

mostrar och farbröder och 

morbröder och självklart är 

de äldre med. Jag bor fem 

minuter från Atlanten så vi 

brukar ta en promenad ner 

till stranden för att njuta av det vackra Taffelberget i 

bakgrunden, säger Wayne Small utbytesstudent från 

University of the Western Cape, Bellville, Sydafrika.  

Det som verkligen läggs pengar på under julen är 

maten. En stor blandning av rätter serveras, exem-

pelvis rätter från havet, lammstek eller någon annan 

stek, pastarätter, någon curry- eller kryddig rätt och 

ett par, tre efterrätter. 

– Maten njuts tillsammans med olika sorters 

drycker men det viktigaste är ändå samtalen och 

vänskapen mellan alla. Efter maten och strandpro-

menaden är det vanligt att vänner åker och hälsar 

på varandra. Den sydafrikanska julen börjar tidigt på 

morgonen och slutar alltid sent på natten, avslutar 

Wayne. 

Indien

Flytande rosljus tända för Diwalihögtiden i Indien.
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Fler studenter 
stannar kvar i 
länet efter examen

esultatet av högskolans senaste 
alumnundersökning är nu klart. 

Den avser de som tog examen vid Hög-
skolan i Jönköping 2006 samt var bosatta i 
Sverige såväl året innan studierna påbörjades 
som i januari 2009, vi kallar dem svenska 
alumner. Data som användes var olika re-
gisterdata från SCB samt data från en enkät 
våren 2010 på vilken 84 procent av de totalt 
1 445 svenska alumnerna svarade. I det föl-
jande gör vi några nedslag i årets rapport. 

ÖKANDE NETTOINFLyTTNING TILL LäNET  

Av de svenska alumnerna 2006 bodde 46,6 
procent i länet året innan studierna påbör-
jades, medan en högre andel, 52,2 procent, 
bodde i länet i januari 2009. Det skedde allt-
så en nettoinflyttning till länet till följd av 
högskolestudier med 5,6 procent och netto-
inflyttningen ökade, bland alumnerna 2005 
var den 3,2 procent. Som diagrammen visar 
kom nettoinflyttningen till övervägande del 
från östra Sverige. 

NETTOINFLyTTNING vID 

ALLA FACKHÖGSKOLOR

Samtliga fackhögskolor hade en nettoinflytt-
ning. Tekniska Högskolan hade högst med 
10,3  procent, Internationella Handelshög-
skolan 7,8; HLK 6,5 och Hälsohögskolan 

0,9. Men nettoinflyttningarna på fackhög-
skolenivå varierar mycket år från år. 

En vanlig kritik mot nya lärosäten är att 
de utbildar studenter som flyttar till grönare 
arbetsmarknader efter examen, att det netto 
sker en utflyttning av examinerade. Hög-
skolan i Jönköping har som siffrorna visar 
en nettoinflyttning för alumnerna 2006 och 
2005. Så är det trots att både antalet studen-
ter och andelen som rekryteras utanför Jön-
köpings län ökat starkt sedan 1994. Troliga 
orsaker till utvecklingen är att arbetsgivarna 
i länet successivt vant sig vid att anställa hög-
skoleutbildade och att de alltmer uppskattar 
alumner från just Högskolan i Jönköping. 
Förhoppningsvis har det att göra med kva-
liteten i högskolans utbildning, till exempel 
de goda yrkeslivskontakter studenterna får i 
utbildningen.

LÖNELäGET I LäNET SOM I RIKET

Medianinkomsten för 2006 års alumner var 
23 800 kronor per månad. De alumner som 
bodde i Jönköpings län hade ett par procent 
(400-600 kr) lägre medianinkomst än de 
som bodde i andra delar av Sverige. Lönelä-
get i länet var alltså i stort sett detsamma som 
i övriga delar av Sverige. Man kunde väntat 
sig större skillnader, man brukar räkna med 
att en individ får en viss ”premie” för att flyt-

ta längre avstånd, och storstadsregionerna 
anses ofta ha ett betydligt högre löneläge.  

LIKA NÖJDA SOM NäR DE vAR STUDENTER

Som ett övergripande index för om de svens-
ka alumnerna så här i efterhand är nöjda 
med sin utbildning gavs i enkäten påståendet 
”Jag skulle rekommendera andra att börja på 
den utbildning jag själv genomgått”, med en 
sjugradig svarsskala där 1=nej, absolut inte 
och 7=ja, absolut (ingen åsikt kunde också 
anges). Andelen som svarade positivt (skal-
värde 5, 6 eller 7) var 82 procent, med gan-
ska små skillnader mellan alumner från olika 
fackhögskolor och mellan kvinnor och män. 
Andelen som svarade positivt var ett par pro-
cent högre än för 2005 års alumner. Medel-
värdet var 5,70.   

En likartad (inte exakt lika frågeformu-
lering, men samma svarsskala) fråga ställs 
i Studentbussen, högskolans årliga under-
sökning av programstudenter. De tre vår-
terminerna 2004-2006 var medelvärdet av 
medelvärdena på den frågan 5,72. Nöjd 
alumnindexet för 2006 års alumner mätt 
2010 var alltså i stort sett detsamma som det 
nöjd studentindex som mättes under deras 
studietid vid högskolan.
CLAS WAHLBIN   JAN JoHANSSoN 
PRoFESSoR EMERITUS  UTREDARE, HÖGSKoLESERVICE 

19 NoVEMBER 2010

R
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Boende året före studierna

Boende januari 2009

Andel som bodde i olika delar av 
Sverige före respektive efter studierna 
(procent). Nettoinflyttningen för 
Högskolan i Jönköping är 5,6 procent. 

Jönköpings län

Södra Sverige

västra Sverige

Östra Sverige

Norra Sverige

46,6%

18,9%

26,1%

6,6%

7,5%

25,1%

13,5%

52,2%

1,8%

1,7%

Jönköping
Nässjö

Eksjö

vetlanda

värnamo

Bor

Sävsjö

vaggeryd

Gnosjö

Gislaved

Mullsjö Aneby

Hillerstorp

Skillingaryd

Bredaryd

Forsheda

Rydaholm

Tranås

Habo Gränna

Ljungby
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Spännande utbyte med 
svenska företag i Kina

Kina har utvecklats till ett viktigt produktionscentrum för regionens företag – och flera 
har också startat egna tillverkningsenheter i landet. Nyligen besökte Magnus Taube från 
Internationella Handelshögskolan (JIBS) Husqvarnas fabrik i Changzhou och John Ahlnér 
från Tekniska Högskolan (JTH) reste till Mastecs fabrik i Shanghai.

agnus Taube ansvarar för närings-
livskontakterna på JIBS och berättar 
att samarbetet med Husqvarna syftar 

till att arrangera utbyten för Husqvarnas ki-
nesiska medarbetare:

– Tanken är att sända personal till Jönkö-
ping för ett tvåårigt masterprogram. Detta ska 
också inkludera ett traineeprogram och som-
marjobb på fabriken i Huskvarna. Projektet 
ska bidra till ett fördjupat samarbete mellan 
produktionsenheterna, ett utvecklat tänkande 
kring ledarskap och chefskap och även ge en 
bredare kulturell bas, säger Magnus Taube.

Man räknar med att kunna överbrygga 
många kulturella skillnader och att det blir 

lättare för både administrativ personal och 
produktionspersonal i de båda länderna att 
förstå varandra. Fabriken i Changzhou ligger 
18 mil nordväst om Shanghai och produce-
rar huvudsakligen motordrivna trädgårds-
produkter. 

INGENJÖRSALUMNER I KINA

Också Mastec har sin svenska tillverkning 
i Huskvarna men även i Ulricehamn. Fö-
retagets kinesiska dotterbolag är förlagt till 
Shanghai och det var hit som John Ahlnér, 
marknadsföringschef på JTH, reste för att 
starta samarbetet. Mastecs fabrik i Shanghai 
är en sammansättningsfabrik och har på två 

år ökat sin omsättning 
med 300%. Enheten jobb-
ar bland annat mot Tetrapak och 
ABB. Under besöket mötte John Ahlnér 
Mastecs svenske vd, Tobias Lindahl.

– Vi hoppas kunna starta ett samarbete 
med Mastec redan i vår. Det skulle vara en 
fantastisk möjlighet för våra studenter att 
göra sina examensarbeten på plats i Shang-
hai, säger John Ahlnér.

En av Mastecs ingenjörer i Shanghai är 
alumn från JTH, liksom Tobias Lindahls 
hustru. 

– Det är häftigt att se hur våra ingenjörer 
sprider sig i världen!

John Ahlnér, Tekniska Högskolan (t.h.) tillsammans med 
Mastecs svenske vd Tobias Lindahl.
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José Talamantes i Jönköping 
tack vare Science Park

José Talamantes läste Computer Science Engineering på ett universitet i Mexiko och stude-
rade även en tid i Kanada. Han kom tillbaka till Mexiko med idéer om att starta ett företag och 
2007 kunde han förverkliga sina idéer med hjälp av Science Park Jönköping.

nder det sista året på kandidatexa-
men i Mexiko började José Tala-
mantes och hans blivande affärs-

partner Héctor Cárdenas undersöka olika 
masterprogram utomlands.
– Högskolan i Jönköping verkade tidigt 
intressant för oss. På en internationell ut-
bildningsmässa fick vi veta mer om de olika 
fackhögskolorna och Science Park och detta 
motiverade oss ytterligare att åka till Jönkö-
ping, säger José.

Han kom till Jönköping 2005 och läste 
först ett engelskt masterprogram i Compu-
ter Engineering på Tekniska Högskolan. 

När han och Héctor skulle starta företaget 
Kyne Solutions insåg de att de saknade af-
färsterminologin. José läste därför ytterligare 
ett engelskt masterprogram, Entrepreneurial 
Management, den här gången på Internatio-
nella Handelshögskolan. 

– Det var en hektiskt tid när jag skulle 
skriva både min masteruppsats och arbeta 
med företaget men det har varit värt allt ar-
bete. Jag har lärt mig hur man prioriterar. 
I Mexiko ser man annorlunda på deadlines 
och tid, i Sverige har jag bland annat lärt 
mig att både tidsplanering och att få saker 
gjorda innan de blir brådskande är nyckeln 

till framgång, säger José. 
Kyne Solutions är ett företag som utveck-

lar mjukvara för företag med fokus på skräd-
darsydda system och webbapplikationer. De 
erbjuder även utveckling av webbsidor, från 
idé till färdig produkt. Kunderna finns i Sve-
rige och i Mexiko, något som gör att José och 
Héctor ibland jobbar dygnet runt.   

– Jag tycker det känns bra. En av anledning-
arna till att jag stannar kvar i Jönköping är att 
jag tycker om utmaningar, jag vill inte hamna 
i en allt för trygg situation. Nu får jag utmana 
mig själv och mina idéer och kan samtidigt 
direkt förverkliga mina projekt, säger José.
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”Forskningsutbyten skapar 
möjligheter för Hälsohögskolan”
Internationella kontoret vid Hälsohögskolan i Jönköping har ett unikt kontaktlärarsystem 
för internationella utbyten med ett 40-tal engagerade lärare. Hälsohögskolan har lärar- 
och studentbyten med ett 70-tal partneruniversitet runt om i världen.

– Självklart är det viktigt med student- och 
lärarutbyten, men det är forskningen som 
verkligen skapar nya beröringspunkter och 
möjligheter för oss i samarbetet med part-
nerskolorna. Att skapa forskningssamverkan 
och gemensamma publikationer ser vi till-
sammans med lärar- och studentmobilitet 
som vår viktigaste uppgift, säger Karl Hed-
man, internationaliseringskoordinator på 
Hälsohögskolan.

På Hälsohögskolan arbetar man med 
olika internationella stipendiefonder men 

framförallt Minor Fields Studies (MFS) och 
Linnaeus-Palme (LP), båda Sidafinansierade 
stipendier. Hälsohögskolan och Högskolan i 
Jönköping har de senaste åren varit ledande i 
Sverige i att få LP- och MFS-medel.

Inför införandet av avgifter hösten 2011 
satsar Hälsohögskolan på webbaserade dis-
tansutbildningar, BSc i Nursing och MSc i 
Nursing och Occupational Therapy. Utbild-
ningarna är främst riktade till yrkesverksam-
ma från olika länder och ges på halvfart. De 
ger fördjupade akademiska kunskaper och 

uppmuntrar upptäckandet av kunskap som 
är gemensam över landsgränser. 

INTERNATIONELLA PROJEKT

Projekt pågår kontinuerligt med olika part-
neruniversitet över hela världen. Sedan 1998 
har samverkansprojektet med University of 
Limpopo, Medunsa Campus i Sydafrika på-
gått. Forskningssamverkan har varit dels ett 
projekt med fokus på barns smärta och dels 
att titta på utbytet i sig, att ta vara på studen-
ters och lärares erfarenheter.

Karin Enskär, docent i omvårdnad på Hälsohögskolan föreläser på University of Limpopo Gunilla Ljusegren på plats i Sydafrika
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Forskning kring barns handikapp lockade skotte till Jönköping
Gregor Maxwell är MURINET-stipendiat och doktorand vid Högskolan för lärande och kommunikation 
(HLK). Han hamnade i Sverige, efter att ha bott i Paris i två år efter sina studier i Skottland, för att han 
ville ta del av det stora forskningsfältet kring handikapp som finns här. Han sökte sig så till MURINET 
som är ett prestigefyllt EU-projekt inom Marie Curie Research Training Network som arbetar för att 
utbilda unga forskare inom just handikappområdet.

Ett syfte med MURINET är att forskare ska 
ha möjlighet att flyttas runt och dela med 
sig av sina forskarerfarenheter. Forskarna får 
inte arbeta i sitt hemland vilket kan skapa 
viss språklig problematik. Gregor, som kan 
väldigt lite svenska, samlar inte in data själv 
utan arbetar med redan insamlad informa-
tion. Han klarar sig långt med att skriva på 
engelska.

– Som engelskspråkig är det lättare att 
flytta runt och ta olika typer av jobb i olika 
länder. Det märkte jag tydligt när jag bodde 
och jobbade i Paris där man måste tala fran-
ska. Den akademiska världen öppnas för 
den som kan tala, skriva och göra sig för-
stådd på engelska, säger Gregor. 

BRINNER FÖR SIN FORSKNING

När Gregor gjorde sin master hade han 
en arbetsförlagd praktik som speciallärare 
vilket motiverade honom att föra samman 
ideal och idéer om hur man i allmänhet 
ser på funktionshindrade barn och deras 
handikapp i samhället. Han tycker det vik-
tigaste i den egna forskningen är att föra 
samman yrkesutövande personer och få 
dem att arbeta tillsammans och förstå svå-
righeter och problematik i varandras yrken 
och synsätt. 

ICF-Cy - EN INTERNATIONELL 

KLASSIFIKATION

Gregor arbetar även med ICF-CY vilket 
är en internationell klassifikation av funk-

tionstillstånd, funktionshinder och hälsa för 
barn och ungdom. En nationell konferens 
genomfördes 2 december på Högskolan för 
lärande och kommunikation i Jönköping 
med syfte att presentera den svenska version-
en av ICF-CY, belysa dess användning och 
kritiskt granska de möjligheter som klassi-
fikationen ger inom olika områden. Den 2 
december är för övrigt ”MURINET Day”, 
då ges föreläsningar över hela Europa av 
forskare och doktorander inom MURINET. 

HLK deltar i det europeiska samarbetet 
genom att arbeta med tillämpningar av ICF-
CY inom bland annat specialpedagogik, 
habiliteringsverksamhet, barn- och skolhäl-
sovård, forskningsdesign- och metodkurser 
samt etik.

– Med internationella erfarenheter ser 
man helt annorlunda på både studenter och 
sin egen undervisning. För mig har samver-
kansarbetet med Sydafrika gett en djupare 
dimension till arbetet och till den globali-
sering som skapas, säger Gunilla Ljusegren 
som är en av de projektansvariga.

international Week

11-13 maj 2011 anordnas International 

Week på Hälsohögskolan under temat 

Utmaningar i internationalisering.  Alla 

partneruniversitet är inbjudna och utvalda 

lärare ombedda att hålla föredrag. För 

mer information kontakta Karl Hedman, 

karl.hedman@hhj.hj.se 
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Användningstiden för en dator 

idag sjunker ju snabbare 

utvecklingen går. En del 

köper en ny när olika 

program kommer i nya 

versioner, andra uppgra-

derar befintlig dator. 

På Internationella Handelshögskolan skänker 

man datorerna vidare till organisationen Com-

puter Aid Sweden. De har skänkt nästan 200 

datorer, många tangentbord, skrivare, faxar och 

en scanner. 

Computer Aid Sweden är en ideell orga-

nisation med bas i Örebro som samlar in och 

reparerar bland annat datorer och samtidigt 

raderas hårddiskarna med särskilda säkerhets-

klassade program. UNICEF och Erikshjälpen är 

samarbetspartners till Computer Aid Sweden och 

svarar för att utrustningen kommer till rätt ställen. 

Utrustningen från Internationella Handelshögsko-

lan kommer troligen att användas i Etiopien. 

Datorerna lever vidare

H. E. Mr. Ashok Sajjanhar, Indiens ambassadör 

för Sverige och Lettland,  har besökt Interna-

tionella Handelshögskolan. Mötet var start-

skottet för dels ett samarbete som under 

våren kommer utmynna i ett seminarium och 

dels ett projekt för svenska och indiska företag 

att bygga nätverk för import/export. 

Indiens ambassadör på besök

Studenterna Deepak Koneri, Vishal Mehta och Prabha-
karbabu Torreti pratar med H. E. Mr. Ashok Sajjanhar

Mexikos ambassadör i Sverige Norma 

Pensado Mo-

reno har besökt 

Internationella 

Handelshögskolan 

(JIBS). Tanken 

med besöket var 

dels att informera 

studenter och 

personal om 

Mexiko och den turbulens som är i landet 

för närvarande och dels att lära sig mer 

om JIBS och möjliga samarbeten med 

mexikanska universitet.

Hälsohögskolans styrelse har beslutat att tillsätta 

professor Ewa Wigaeus Tornqvist som vd och 

akademisk ledare. Ewa Wigaeus Tornqvist kom-

mer närmast från Skolan för teknik och hälsa 

vid Kungliga tekniska högskolan där hon har en 

gästprofessur i Vårdergonomi.

Rolf A. Lundin, professor och tidigare vd för Inter-

nationella Handelshögskolan 

har tilldelats IPMA Achieve-

ment Award 2010. 

Lundin får priset för sina 

insatser inom projektforskning 

och organisationsteori med 

inriktning mot temporära 

organisationer vilket innebär att driva och styra 

projekt på ett effektfullt och framgångsrikt sätt. 

IPMA (Internatinal Project Management Asso-

ciation) är en internationell organisation för pro-

duktionsledare och syftar till att främja insatser 

inom projektforskning. Priset har bara delats ut en 

gång tidigare, då till den engelske professorn inom 

bygg- och projektledning Peter W. G. Morris.

Pris till forskare 
vid Internationella 
Handelshögskolan

Ny vd utsedd för 
Hälsohögskolan

Mexikos ambassadör 
besökte Internationella 
Handelshögskolan

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) ar-

rangerade i år sitt höstmöte i samarbete 

med Studentkåren i Jönköping. Universi-

tetskansler Lars Haikola närvarade och 

syns till höger på bilden tillsammans med 

Studentkåren i Jönköpings ordförande 

Gabriel Garancz.

Vid Studentkårens senaste 

Kårfullmäktige beslutades 

att man ska verka för att 

bibehålla kårobligatoriet vid 

Högskolan i Jönköping. 

Arbetet ska påbörjas 

under våren 2011. Kårobligatoriet är garanterat 

till och med våren 2011 enligt ett tidigare beslut 

från Stiftelsestyrelsen vid högskolan.

Kårobligatoriet vid 
Högskolan i Jönköping
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Disputationer vid Högskolan i Jönköping

Att lindra barns smärta med musik
Barns smärta eller oro i samband med en 

undersökning eller operation kan dämpas 

med musik eller dataspel. Det visar en ny 

doktorsavhandling som lades fram vid Hälso-

högskolan i Jönköping av Stefan Nilsson den 

19 november.

Avhandlingen, med titeln ”Procedural and 

postoperative pain management in children”, 

är baserad på fyra studier på 212  barn i åldrarna 5-18 år. 

– Både dataspel och musik borde vara ett komplement till 

läkemedel av olika slag, säger Stefan Nilsson. Om barn vaknar 

upp efter en operation till lugn musik behöver de mindre morfin 

än barn som vaknar utan musik.  Även barn som går igenom en 

undersökning eller behandling av något slag blir lugnare om det 

finns något som engagerar och distraherar dem, det är viktigt att 

de känner att de har kontroll över situationen. 

Fakultetsopponent var docent Ingrid Berg, Högskolan i Skövde.

Johanna palmberg

internationella 

Handelshögskolan

Disputerade den 22 oktober med 

avhandlingen ”Family ownership and 

Investment Performance”.

Fakultetsopponent var B. Burcin Yurto-

glu,  Associate Professor of Economics, University of  Vienna.

emma pihl

Hälsohögskolan

Disputerade den 22 oktober med 

avhandlingen ”The couple’s experiences 

of patient’s physical limitation in daily life 

activites and effects of physical exercise in 

primary care when having chronic heart 

failure”.

benedikte borgström

internationella 

Handelshögskolan

Disputerade 29 oktober med avhandling-

en ”Supply chain strategising: Integration 

in practice”.

Fakultetsopponent var Luis Araujo, 

Professor, Lancaster University, UK.

beatrix Algurén

Hälsohögskolan

Disputerar den 10 december med 

avhandlingen “Functioning after stroke - a 

longitudinal application of the International 

Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF)”.

Fakultetsopponent är professor Lotta Widén-Holmquist
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