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Vad är det för likhet mellan Moscow State University
och Bäckgårdens äldreboende i Gnosjö?
Tillsammans med Moscow State ska Internationella Handelshögskolan starta en två-

Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola
med tydligt profilerad verksamhet som präglas av
entreprenörsanda, internationella relationer och
samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning
och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor:

årig masterutbildning i entreprenörskap där ryska studenter läser första året i Moskva

• Hälsohögskolan

affärer i Ryssland. Utbildningen ska finansieras genom studieavgifter.

och andra året i Jönköping. Deras kompetens, och de kontaktnät som skapas, blir
värdefulla för svensk-rysk samverkan. Till exempel för svenska företag som vill göra

• Högskolan för lärande och kommunikation
• Internationella Handelshögskolan

I Gnosjö deltar Hälsohögskolan och teknikföretaget CombiQ i utvecklingen av

• Tekniska Högskolan

framtidens demensvård på Bäckgården. Äldreboendet byggs nu om för att bli

Högskoleservice är högskolans serviceorganisation.

Högskolan i Jönköping har ca 11 000 studenter,
ca 800 anställda och omsätter ca 740 mnkr (2009).

Högskriften är högskolans tidning som vänder
sig till personal och högskolans vänner.
Högskriften ges ut med fyra nummer per år.

Sveriges bästa demensboende. Hälsohögskolan genomför utbildning i modern
demensvård för personalen i Gnosjö. Samtidigt utvecklas distansutbildningar för en
internationell marknad, med Bäckgården som praktikfält. Gnosjöanda i ny tappning!
Stora ansträngningar krävs för att vår region ska kunna hävda sig mot storstadsregionerna framöver. Jönköpings län ligger dåligt till jämfört med andra regioner när det
gäller tillgången på högutbildad arbetskraft. Särskilt inom ekonomi och teknik. Bara
detta faktum räcker till för att motivera fortsatta satsningar på högskolan. Om inte
regionen får tillgång till den kompetens som efterfrågas så kommer tillväxten och

Ansvarig utgivare:

utvecklingen att hämmas. Vi ska göra vad vi kan för att hjälpa till att hindra detta.
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Vi tror att Region Jönköping på sikt har mest nytta av en högskola som är både
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starkt internationellt inriktad och som samverkar intensivt med företag och organi-

Upplaga: 1 500 ex.
Omslagsbild: Studentkören The Voice as An

Instrument Choir hälsar våren välkommen på högskolans vårfirande 30 april. Foto: Patrik Svedberg

sationer i regionen. Företag och organisationer blir alltmer kunskapsberoende, och
alltmer beroende av att göra affärer och att dela kunskaper över nationsgränserna.
Därför samarbetar vi både med Moscow State University, och med Bäckgården i
Gnosjö, och med många andra.

Adress: Högskolan i Jönköping

Högskriften, Box 1026, 55111 Jönköping

Trevlig läsning!
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N OT I S E R
Guldlaget HV71 en bra affär för Jönköping
Ny vd på Tekniska Högskolan
Foto: Daniel Wengel/HV71

Näringslivets intäkter ökar med
47 miljoner varje år tack vare det
lokala hockeylaget, visar en studie från
Internationella Handelshögskolan. Det
handlar inte bara om att matchbesökarna ger direkta intäkter för restauranger,
hotell och detaljhandel. Företaget HV71
köper också tjänster och varor, och
lagets framgångar medför skatteintäkter och nya arbetstillfällen.Till det
kommer också marknadsföringsvärdet
för regionen i och med den uppmärksamhet som
Jönköping får i media. Studien, som finansierats av

HV71, har genomförts av Johan Klaesson, docent
i nationalekonomi, och doktoranderna Mikaela
Backman och Pia Nilsson.

Forskare vid Hälsohögskolan får
medalj från Vietnams regering

Foto: kristofer rask

Och högskolans förtjänsttecken 2010 går till…
Högskolans förtjänsttecken tilldelades
i år Lena Halldorf och Anders Brandberg. Förtjänsttecknet är en utmärkelse
som varje år ges till personer som
gjort insatser av vikt för Högskolan i
Jönköping.
Ur motiveringarna:
”I egenskap av redaktör för Högskriften,
Högskolan i Jönköpings personaltidning, har Lena
Halldorf skildrat Högskolan i Jönköpings verksamhet på ett förtjänstfullt sätt genom ord och bild.”
”Anders Brandberg har bidragit till att utveckla
lärarutbildningen vid Högskolan i Jönköping till en

stark verksamhet som hävdat sig mycket väl i konkurrensen med övriga lärarutbildningar i landet.”
Förtjänsttecknet delades i år ut för åttonde
gången, i samband med högskolans årliga vårfirande 30 april. På bilden: Anders Brandberg, rektor
Anita Hansbo och Lena Halldorf.

Två av högskolans kurser bland de tio mest sökta i Sverige

Brittmarie Jacobsson och Thomas Ehn, Hälsohögskolan, har fått The Campaign Medal For Peoples
Health, från Vietnams regering, Ministry of Health.
De tilldelas medaljen för Hälsohögskolans utbyte
med National Technical College of Medicine No2
(NTCM) i Da Nang som pågått sedan början av
2000-talet.
Genom utbytet har lärare och studenter vid
Tandhygienistprogrammet och den tidigare utbildningen inom Medicinsk bildvetenskap medverkat.
Thomas och Brittmarie har bl.a. undervisat på
plats i Da Nang,Thomas främst inom nuklearmedicin och Brittmarie inom oral hälsa.

Rekord på ERSAkonferensen
Foto: fredrik holm

De nätbaserade kurserna Digital
bildbehandling och Fotografi - Visuell
kommunikation vid Högskolan för
lärande och kommunikation finns
med på listan över de tio mest sökta
utbildningarna i Sverige när det gäller
förstahandsval. Det visar den första
ansökningsstatistiken från VHS för ht
2010.
Mattias Karlsson är kursansvarig för Digital bildbehandling och Fotografi Totalt har 9 284 personer sökt
Visuell kommunikation som är två av Sveriges tio mest sökta utbildningar.
utbildning vid Högskolan i Jönköping
i första hand och 34 430 har angett högskolan
samtidigt som riksgenomsnittet var 11 procent.
som ett sökalternativ. 1 486 har sökt Digital
Jämfört med 2008 noteras dock en ökning och
bildbehandling i första hand och 1 092 har sökt
utbildningsplatserna kommer att fyllas.
Fotografi - Visuell kommunikation i första hand.
Siffrorna är inte definitiva eftersom många
Högskolan når inte upp till rekordåret 2009
sökande kommer in med efteranmälningar. Interdå antalet sökande ökade med 49,9 procent
nationella sökande ingår inte i VHS statistik.

Jörgen Birgersson
är ny vd på Tekniska
Högskolan (JTH),
enligt beslut av JTH:s
styrelse. Jörgen
Birgersson är tillförordnad vd sedan
november 2009 och har varit utbildningschef sedan 1998.

Regionalforskare från hela världen kommer till
Jönköping i augusti. Då är Internationella Handelshögskolan värd för den stora ERSA-kongressen, European Regional Science Association, den
femtionde i ordningen. Nu har man slagit rekord.
– Ja, det stämmer, säger Kerstin Ferrokhi på
Internationella Handelshögskolan. Aldrig tidigare
har antalet insända abstracts varit så stort – över
1 200 abstracts har sänts in. En anledning till
detta kan vara att vi har en mycket hög kvaliet
på programmet i dess helhet. I synnerhet gäller
detta på det vetenskapliga med keynotes som
förre nobelpistagaren i ekonomi Paul Krugman
och experten på EU-policies Mr Fabrizio Barca
med flera.
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Högskolan har fått sin
första kvinnliga rektor

Foto: patrik svedberg

”Högskolan i Jönköping har ett
gott rykte i högskolevärlden”

Styrelsen för Stiftelsen
Högskolan i Jönköping
har beslutat att utse Anita
Hansbo till ny rektor på
Högskolan i Jönköping från
och med 1 maj.
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Anita Hansbo är inget nytt ansikte på högskolan. Sedan september 2009 har hon varit tillförordnad rektor och innan dess har hon sedan
2007 arbetat som högskoledirektör. Tidigare
har hon varit vicerektor vid Högskolan Väst
och hon har en fil. dr i matematik från Göteborgs universitet.
1 maj 2010 tillträder hon posten som rektor
och vid högskolans akademiska högtid i september installeras rektor officiellt.
– Jag tycker det är roligt att jag har fått förtroendet att bli rektor vid Högskolan i Jönkö-

ping. Det är ett tufft jobb, men jag kommer
att göra mitt bästa. Högskolan i Jönköping är
en spännande arbetsplats med gott rykte i högskolevärlden, säger Anita Hansbo.

En längre presentation av Anita Hansbo
finns i Högskriften nr 4, 2009. Besök
gärna www.hj.se/hogskriften för att läsa
artikeln på webben.

Högskolan i Jönköpings verksamhet stannar inte på
campus i centrala Jönköping utan sträcker sig över
hela regionen. På kartan nedan finns exempel på
hur högskolan samverkar med kommunerna i länet
och finns på plats i hela regionen inom utbildning,
forskning och affärsutveckling.
Högskolan finns även ute i länet genom upp-

dragsverksamhet, det vill säga riktade utbildningar,
kurser, forskning och utredningar som ges på uppdrag av företag, myndigheter och organisationer.
Över hela regionen finns också alla de fadderföretag samt skolor, förskolor och institutioner inom
vård och omsorg som högskolan samarbetar med
för praktik och verksamhetsförlagd utbildning.

Hälsohögskolan är med och utvecklar Sveriges
bästa demensboende i Gnosjö.
Läs mer om projektet på sidan 16.

Tranås
Habo
Mullsjö

Gränna

Jönköping

JTH:s noder: JTH har
samarbetsavtal med noderna
Eksjö kommun, Nässjö kommun och Värnamo kommun
för utbildning, forskning och
utvecklingsarbete med satsning
på samproduktion med företag
i regionen.

Aneby

Nässjö
Eksjö

Vaggeryd
Skillingaryd

Gnosjö
Gislaved

Hillerstorp

Bredaryd

Sävsjö

Vetlanda

Värnamo
Forsheda

Bor
Rydaholm

Ljungby

Utlokaliserade utbildningar:
Vid IAA Eksjö (Industrial Art & Animation) ger JTH programmet Digital visualisering. Läs mer om utbildningen på sidan 6.

Lärcentra: Ett lärcentrum fungerar som
en länk mellan högskolan och studenter som
läser på distans. Högskolan erbjuder kurser
och hela program via distansutbildning.

Vid Träcentrum i Nässjö ger JTH
programmet Produktutveckling med
Möbeldesign.

Lärcentra Jönköpingsregionen:
Jönköpings kommun, Habo kommun,
Mullsjö kommun.

I Värnamo ger JTH programmet 3Dteknik.

Lärcentra Högskolan på hemmaplan (GGVV): Gislaved, Gnosjö, Hillerstorp,Vaggeryd, Skillingaryd,Värnamo (2 st.),
Forsheda, Bredaryd, Bor, Rydaholm.

Vid Centrum för Informationslogistik i
Ljungby medverkar JIBS i program inom
informationslogistik.

Lärcentra Högskolan Höglandet:
Aneby, Eksjö, Nässjö,Vetlanda.

Utvecklingsprojekt:
Ribbaskolan i Gränna blir modellskola i samarbete med Högskolan
för lärande och kommunikation. Läs mer på sidorna 10-11.

Foto: Pressbild

Hela länets
högskola

Hallå där!
Lars Engqvist, som varit landshövding
i Jönköpings län sedan 2004 och som i
sommar fyller 65 och blir pensionär.
Vilken betydelse har Högskolan i
Jönköping för regionen?
– Högskolan i Jönköping spelar en
mycket stor roll för regionens utveckling. Högskolans goda relationer med
såväl offentliga som privata, lokala och
regionala aktörer, stimulerar hela den
regionala utvecklingen. Under min tid
som landshövding har högskolans nätverk
förstärkts ytterligare, då Ingenjörshögskolan blev Tekniska Högskolan tack vare
en formidabel gemensam satsning från
näringslivet och den offentliga sektorn på
att utveckla forskningen på det tekniska
området.
Högskolan har också en stor social
och kulturell betydelse – Jönköping har
blivit en öppen och glad studentstad!
Varför är det viktigt att det finns
en högskola i länet?
– Geografisk närhet till en bra högskola
underlättar studierna. Med nära relationer mellan högskolan och företagen
i regionen, till exempel genom en
utvecklad ”fadderföretagsverksamhet”,
blir det lättare för studenterna att få bra
jobb efter studierna. Samverkan mellan
högskolan och företagsamheten när det
gäller forskning och utveckling förbättrar
dessutom regionens tillväxtmöjligheter.
Vad ska du göra nu?
– Mitt förordnande går ut den 1 augusti.
Efter det ska jag på olika sätt fortsätta
att verka för att utveckla regionen. Jag
kommer att stanna i länet, eftersom jag
stormtrivs som smålänning.
Jag kommer att ha kvar några offentliga uppdrag. Och så hoppas jag att
jag får möjlighet att återuppta mitt gamla
yrke – att skriva.
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Tåg i 3D med mattepaintings som bakgrund. Mattepaintings är ihopsatta bilder eller målade bilder och ska fungera som förlängning eller
ett sätt att ersätta bakgrunder med nya spännande miljöer.
Av: Mattias Lundberg, Per Johannes Björklund, Björn Bleckert, Niklas
Grahn, Malin Sundberg och Daniel Nilsson

Trädrot i 3D som är satt i en verklig miljö. Digital compositing innebär att man kombinerar olika bildelement till en helhet.
Av: Pontus Albrecht och Sebastian Rosso
6
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ANIMATION+EKSJÖ

=SANT

3D-design, visuella effekter, motion graphics – i Eksjö kan man det här med animering
och fotorealistisk produktion. Därför ger Tekniska Högskolan en utbildning i digital visualisering mitt på småländska höglandet.

Tre ingångar

IAA, Industrial Art and Animation, i Eksjö har
utbildning i tre olika inriktningar inom digital visualisering: 3D, Digital Compositing och
Digital Design. Tekniska Högskolan är huvudman för utbildningarna. Utbildningarna är
tvååriga och varje klass har 25 platser.
– Så gott som alla våra studenter får jobb i

Foto: SOFIE SÄÄF

I

de gamla regementeslokalerna i Eksjö
finns all den senaste utrustningen för
digital visualisering. Labbsalar med
aktuella dataprogram, filmutrustning, en lerstudio där studenterna kan skapa modeller
innan de digitaliseras, och en så kallad Chroma
key-studio för foto och film.
I en av datasalarna sitter studenterna Martin
Gunnarsson från Alingsås och Tobias Johansson från Halmstad som båda går första året på
inriktningen Digital Compositing.
– Jag trivs väldigt bra här i Eksjö. Eftersom
det är ganska litet blir det en bra sammanhållning bland oss studenter. Min dröm är att efter
utbildningen få jobba med långfilmsanimering
utomlands, till exempel på Pixar, säger Martin
Gunnarsson.

Studenterna Tobias Johansson och Martin Gunnarsson arbetar med texturering, det vill säga genom bland annat färgsättning
få ett objekts yta att se verklig ut.

branschen efter utbildningen. Vi har ett gott
rykte och det händer att studenter handplockas direkt av företag, säger Sofia Delis, programansvarig för inriktningarna 3D och Digital
Compositing.
Efter examen kan studenterna arbeta inom
till exempel reklam, tv-spel, tv och film eller
tillverkningsindustrin. Utbildningarna fokuseras på produktion av verklighetstrogna miljöer

och fotorealism.
– Ute i verkligheten jobbar 3D-artister och
compositors tillsammans och i Eksjö är de två
inriktningarna integrerade i många moment.
3D-studenterna skapar en bild som compositor-studenterna sätter i ett sammanhang, till
exempel i en rörlig film, säger Sofia Delis.
Den tredje inriktningen Digital Design är
en yrkeshögskoleutbildning som riktar sig mot
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industrin där studenterna efter examen blir
formbestämmare som arbetar som länken mellan designer och konstruktör.
Nära branschen

Man arbetar i nära samarbete med ledande
branschföretag. Studenterna har två längre
praktikperioder och man har nyligen startat
upp ett mentorskapsprojekt där varje student
har kontakt med en praktiker i branschen
under hela utbildningen. Utbildningen har
många internationella kontakter och flera av
studenternas mentorer finns på internationella
företag.
– Mentorskapsprojektet är ett sätt för studenten att få kontakter i branschen, feedback
utifrån, och kvalitetssäkra sin egen utbildning,
säger Sofia Delis.
Stöd till företagare

Digital visualisering är välkänt i mediabranschen, men inte lika känt inom industrin. I
Småland finns många små och medelstora fö-

retag inom till exempel tillverkningsindustrin
och även sådana företag skulle kunna ha mer
nytta av tekniken. Därför startades Visualization Park i Eksjö, en del av Science Park-systemet i länet som särskilt specialiserar sig på
digital visualisering.
– Vi vill sprida till regionens företagare hur
de kan ha nytta av de kunskaper våra studenter
och alumner har. Det är något hela kommunen och regionen vinner på – vi stöttar deras
ordinarie verksamhet, nya arbetstillfällen skapas och företagen kan spara tid och pengar,
säger Johan Fridell, projektledare Visualization
Lab.
Satsningen är ny. Visualization Park startade i augusti 2009 och redan finns fyra egenföretagare på heltid i parken, samtliga alumner
från IAA med verksamhet inom produktvisualisering, film och webb.
– Vi har även studenter som är på gång att
starta företag vid sidan av studierna, det finns
ett stort intresse, säger Johan Fridell.

Foto: iaa

Sofia Delis är programansvarig på IAA i Eksjö. Hon gick själv
utbildningen i Digital Compositing när den var ny och är även alumn från
Högskolan för lärande och kommunikation där hon läst media och kommunikationsvetenskap.

En animerad historia
I Eksjö finns en tradition inom animation
sedan mer än 20 år. 1986 startade Stig Lasseby, skaparen av bland annat Agaton Sax
och Pelle Svanslös, en filmstudio utanför
Eksjö och fick idén till en animationsutbildning. En utbildning i Komvux regi startades
1989 men lades senare ner. 2002 satsade
man på nytt men då som en KY-utbildning
med Tekniska Högskolan som huvudman
och med fokus på den digitala produktionen. Utbildning inom 3D och Compositing
startade 2005 och Digital Design 2008.

Vill du veta mer?
Utbildningarna på Industrial Art
and Animation: www.iaa.se
Visualization Park: www.vispark.se

TEXT: SOFIE SÄÄF

ALUMNER – Vad jobbar man med efter utbildningen?
Emelie Nilsson,Västervik
Utbildning på IAA: Digital Compositing,
examen 2008
Gör: Compositor på Molinare, London
Emelie har sedan examen jobbat på filmföretag
i Sverige, Norge och England och gjort visuella
effekter till filmer som Arn, Kenny Starfighter och
Lars von Triers Antichrist. Nu är Emelie inhyrd av filmföretaget
Molinare i London för att göra visuella effekter till en ny film.
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Alfred Lindahl, Linköping
Utbildning på IAA: 3D, examen 2006
Gör: Delägare i Upper First i Malmö
Efter att ha jobbat några år sammanstrålade sex
tidigare studenter från IAA och bildade företaget
Upper First som bland annat gör reklamfilm.
Alfreds specialkunskaper inom företaget är
teknisk 3D-programmering, tygsimulation och partikeleffekter. Nu
har företaget kontor i Sverige och Spanien och både svenska och
utländska kunder.

”Det är inga viktiga klagomål vi får in”
Pensionärer på äldreboenden har små möjligheter att bestämma över sin vardag, och
deras önskningar tas ofta inte på allvar. Det visar en doktorsavhandling om makt och
inflytande i äldreomsorgen skriven av Tove Harnett, Hälsohögskolan.
”Det är inga viktiga klagomål vi får in”. Så säger flera socialchefer i svenska kommuner om
de svar de får på klagomålsblanketter av äldre
som bor på äldreboenden. Klagomålen kan då
handla om att potatisen är överkokt, att personen inte får bestämma vilka kläder den ska ha
på sig eller vilken dag den vill duscha.
I sin forskning har Tove Harnett gjort intervjuer med socialchefer i flertalet kommuner,
vårdpersonal på äldreboenden, anhöriga och
hon har även gjort observationer på boenden.
– Vissa kanske tycker att det jag har studerat
inte handlar om makt eftersom maktbegreppet
ofta förknippas med våld och förtryck. Men
det finns massor av små val i vardagen som vi
tar för givna men som kan skapa konflikter.

göra. Personalen rättfärdigade sina handlingar
genom att hänvisa till
brist på tid och personal.
–   Jag tror absolut
att det behövs mer personal, men inte att det
löser alla problem. Även
om
personalstyrkan Tove Harnett
skulle utökas skulle det inte bli någon skillnad
i de äldres inflytande så länge inte arbetssättet
och kulturen förändrades, så länge normen är
att man ”lyckats” när man lagt alla äldre vid ett
visst klockslag.

Följa rutiner och normer

Mellan anhöriga och personal såg Tove Harnett ofta en tydlig spänning. De anhöriga ser
sig som den äldres röst som tycker sig veta bäst
hur den äldre vill ha det, något som personalen
ofta kan uppfatta som ”gnälligt”.
– Jag har inte skrivit min avhandling för att
ge svar och lösningar, utan för att visa hur det
ser ut i praktiken inom äldrevården och lyfta
frågan om vem som har legitimitet att avgöra
vad som är oviktigt eller viktigt.

Vem avgör vad som är viktigt?

Flera av de intervjuade socialcheferna uppgav
att äldres klagomål är viktiga för kommunens
kvalitetsarbete. Samtidigt kunde de flesta inte
ge något exempel på hur de använt klagomålen
för att förbättra verksamheten.
Boendets rutiner är något som också krockar med den äldres inflytande. Det viktigaste
för personalen var att vara effektiv genom att
följa rutiner och göra som man alltid brukar

Internationella frågeställningar

Tove Harnetts forskning har publicerats i flera
internationella tidskrifter.
– Resonemanget och problematiken går
absolut att överföra till hur det ser ut i andra länder, även om själva organisationen för
äldreomsorgen ser annorlunda ut, säger Tove
Harnett.
TEXT: SOFIE SÄÄF
Foto: Oskar Pollack

Makt och inflytande i
äldreomsorgens vardag
Tove Harnett disputerade vid Hälsohögskolan i mars med avhandlingen
"The Trivial Matters: Everyday power
in Swedish elder care" där hon undersöker makt och inflytande inom
äldreomsorgens vardag.
Vill du läsa mer? Alla avhandlingar
från Högskolan i Jönköping finns på
webben:
www.hj.se/diva
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Hösten 2010 blir Ribbaskolan i Gränna modellskola i Jönköpings kommun. I samarbete med
Högskolan för lärande
och kommunikation
(HLK) ska Ribbaskolans
personal vidareutbilda
sig på arbetstid, vilket ska
leda till bättre studieresultat hos eleverna.

N

yligen presenterade regeringen sin
proposition om en ny skollag. I
den står det att ”Utbildningen ska
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, något som aldrig funnits i en skollag
tidigare och som inte många skolor i landet
kan leva upp till.
Vid Högskolan i Jönköping och i Jönköpings kommun har man redan under ett par
års tid samarbetat kring hur man kan få in mer
forskning i skolverksamheten. I höst blir Ribbaskolan i Gränna en modellskola; en satsning
på kompetensutveckling där alla lärare ska studera på arbetstid och nå en magisterexamen i
lärande.
Något liknande finns inte i hela landet. Syftet är att utveckla skolan i kommunen, att öka
både lärarnas kompetens och kunskapskvaliteterna hos eleverna. Ett mål är att alla elever
ska nå minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9,
ett mål som just nu ingen grundskola i Jönköpings kommun når.
Forskning i praktiken

Tanken är att all undervisning och allt lärande
i modellskolan ska vila på vetenskaplig grund.
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– I lärarnas vidareutbildning vill vi utgå från
praktiken, låta lärarnas egna frågeställningar
leda väg och komplettera med teori, säger Pia
Åman, universitetsadjunkt på HLK.
– Att få ut den forskning som faktiskt finns
till den praktiska verksamheten är svårt. I
modellskolan vänder vi på det. Vi utgår från
praktiken och undervisningen blir mycket på
lärarnas villkor. De måste själva vara med själva

I vidareutbildningen
utgår vi från praktiken och låter lärarnas
egna frågeställningar
leda väg.
och skapa sin nya kunskap, säger Cristina Robertson, fil. dr och forskningsstrateg på Jönköpings kommun.
Cristina Robertson kommer att löpande utvärdera lärandet inom modellskolan. Hon är
anställd av kommunen men har sitt kontor på
HLK.
– Jönköpings kommun tycker det är viktigt

Foto: patrik svedberg

Unik
modellskola i Gränna

röster om
modellskolan
Lotta Johansson,

blivande rektor vid Ribbaskolan

foto: sofie sääf

Vad blir den största utmaningen med att leda modellskolan?

Pia Åman, universitetsadjunkt HLK, och Cristina Robertson, forskningsstrateg Jönköpings kommun, arbetar med projektet
modellskolan Ribbaskolan i Gränna.

att involvera forskning i sin verksamhet. Inte
många kommuner gör sådana satsningar, säger
hon.
En ytterligare forskningsaspekt är att projektet modellskolan är beviljat medel från
Länsstyrelsen och Regionförbundet för att en
forskningsassistent ska kunna följa och studera
arbetet.
Kommunen sätter inte in några extra pengar i projektet. Däremot satsar de strategiska
medel, inom de befintliga ramarna, som att
avsätta personal som arbetar med projektet.
– Ska modellskolan fungera som modell för
resten av kommunen och landet måste den
fungera under förutsättningar alla kan ha möjlighet att klara, säger Pia Åman.

En helt vanlig skola

Att det blev just Ribbaskolan i Gränna
är kommunens beslut. Ribbaskolan är en
skola med elever från förskola till årskurs
9. Cristina Robertson beskriver Ribbaskolan som en helt vanlig svensk skola,
där resultaten går upp ibland och ner
ibland. Alltså ingen elitskola med särskilt begåvade elever eller särskilda förutsättningar, utan
en helt vanlig grundskola.
– Eleverna kommer att få ännu mer engagerade lärare som vill utveckla sin undervisning.
Med en sådan lärare blir undervisningen mer
spännande och utmanande för eleverna, säger
Cristina Robertson.
text: Sofie Sääf

Tomas Kroksmark,

Foto: patrik svedberg

professor i pedagogiskt arbete vid HLK
och initiativtagare till modellskolan.
Vad är bakgrunden till din idé om
en modellskola?
– I kraft av egen och andras forskning tror jag
mig veta hur man ska arbeta i en lokal skola
i en kommun för att nå målen, och att det
i grund och botten handlar om att grunda verksamheten i lärarnas egen forskning.

Målen med modellskolan är tvådelade, dels att
alla elever ska nå de sociala målen och minst
betyget G i alla ämnen, och dels att lärarna ska
utveckla didaktiskt excellens och forskande
kompetens.

– Den största utmaningen i inledningsskedet är att få ihop en modell där personalens arbetssituation går att kombinera
med de studier som ska bedrivas.Vi har
tillsammans med personalen hittat en
modell där vi delar in hela styrkan i tre
grupper och kan på så vis bedriva en stor
del av föreläsningarna under skoltid. Även
de studier som på sikt ska ligga till grund
för den forskning som ska bedrivas ska
också ligga under skoltid.

Hur kommer eleverna märka
att de går på en modellskola?
– Min förhoppning är att skolans studiekultur på sikt förändras. Jag vill ha en skola
där eleverna alltid sätter sitt eget lärande
i fokus. Jag tror att modellskolan med dess
förutsättningar kan bli utmärkt för just
detta.

Stefan Pirard,

projektledare modellskolan,
Jönköpings kommun
Vad kommer modellskolan betyda för Jönköpings kommun?
– Vi får än mer kompetenta pedagoger
som kommer att befinna sig i framkanten
av skolutvecklingen.Vi får pedagoger som
är vetenskapligt skolade och som med god
didaktisk kompetens förbättrar elevernas
kunskapskvaliteter som därmed når
förbättrade studieresultat.
Vinnare är alla barn och elever som ges
denna chans att nå högre måluppfyllelse.
Jag är övertygad om att det inte dröjer
alltför länge innan alla grundskolor i Jönköping har en variant av modellskolan. Ska
skolan vila på vetenskaplig grund som det
står i nya skollagen måste skolorna knyta
sig närmare högskolan.
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Utländska medieinvesteringar undersöks:

Indien och Kina i fokus
för MMTC-projekt
Indien och Kina är två av de snabbast växande ekonomierna i världen och högintressanta för utländska investerare, även inom mediebranschen. Ett projekt med indiska och
kinesiska forskare, som koordineras av MMTC, fokuserar på just transnationella medieföretag i de båda länderna.

Ekonomier på frammarsch

De båda länderna i studien, Indien och Kina,
har flera likheter. De är två snabbt växande
ekonomier med stora befolkningar. I Indien
bor ca 1,2 miljarder människor och i Kina ca
1,4 miljarder. Tillväxtmässigt ligger Indien
snäppet efter Kina, som haft en kraftigare
utveckling. Historiskt sett har båda länderna
varit restriktiva med att släppa in utländska
investerare och de kämpar nu för att integreras i världsekonomin utan att behöva ge upp
sin kulturella och politiska suveränitet.
– De globala medieföretagen verkar ofta
inom flera områden, de har till exempel nyhetsredaktioner samtidigt som de producerar
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Foto: Marie Olofsson

– Vi vill förstå hur avregleringen av mediemarknaden i Indien och Kina har sett ut och
hur den påverkar utländska medieföretag som
investerar i länderna. Vilka regleringar finns
för utländska medieföretag som vill verka på
deras marknad och vilka strategier har dessa
företag antagit för att möta regleringarna?,
säger Zehra Sayed, doktorand vid MMTC,
Internationella Handelshögskolan.
I studien kommer forskarna att undersöka olika typer och mönster av utländska
direktinvesteringar, strategiska allianser, licenser och distributionssätt samt hur dessa
aktiviteter utvecklas. Projektet koordineras av
MMTC (Media Management and Transformation Centre vid Internationella Handelshögskolan) och är ett samarbete med MMTC
East Asia i Kina och MICORE (Mudra Institute of Communication Research Center)
i Indien.
Zehra Sayed är en av forskarna i ett projekt som undersöker transnationella medieföretag i Indien och Kina. Patrik Wikström är koordinator för projektet där även forskare i Indien och Kina ingår.

tv och film. Det finns en rädsla för att om
man släpper in dem på marknaden utan reglering så kommer de att ta över helt, säger
Zehra Sayed.  
Reglerade marknader

I Kina är medierna statligt ägda och landet
lättade motvilligt på det statliga monopolet
2001 när de gick med i Världshandelsorganisationen och blev tvungna att göra det. Kina
har till exempel en begränsning som säger att
enbart 20 procent av innehållet i medierna får
vara utländskt.
– Indien har inte sådana begränsningar,

men samtidigt är man inte hotad av engelska i Indien och man dubbar också utländska
program till hindi och andra språk. Man ska
också komma ihåg att det finns riktlinjer för
public servicebolagen i EU för att värna om
de europeiska språken och SVT har till exempel begränsningar för hur mycket utländskt
material de visar, säger Zehra Sayed.  
Det är ett fåtal transnationella medieföretag som verkar i länderna, bland annat Time
Warner, CNBC och Viacom. Majoriteten av
företagen är från USA och det enda europeiska undantaget är franska Vivendi.
– I vissa fall finns medieföretagen i båda

MMTC har kontor i Asien

Foto: Fotographica

I slutet av april 2009
öppnade MMTC sitt
östasiatiska kontor vid
Tsinghua University i Beijing. Chef för
MMTC East Asia är
Min Hang, som disputerade vid JIBS 2007.
Vilka är fördelarna för MMTC med en
filial i Kina/Asien?
– Medieindustrin i asiatiska länder, särskilt
i Kina har blomstrat de senaste åren. Det
finns en enorm efterfrågan på forskning
och utbildning för mediechefer. MMTC
East Asia kan hjälpa asiatiska medieinstitut
och organisationer att bättre genomföra
medieforskning och utbildning.

länderna och då kommer man att kunna jämföra hur de har fått anta olika strategier på
respektive mediemarknad, säger Zehra Sayed.  
Tuffare i Kina

Den kinesiska delen av projektet utförs vid
MMTC East Asia av dr Min Hang. Två masterstudenter från Tsinghua University som
även studerat vid Internationella Handelshögskolan håller just nu på med förarbetet där de
bland annat undersöker hur lagstiftningen ser
ut för utländska investerare i mediebranschen.
– Kina är tuffare mot utländska medier
och har strängare regler. Google lämnade till
exempel landet efter att de upptäckte att kinesiska staten hackat sig in i gmailkonton som
tillhörde kinesiska aktivister, säger Patrik Wikström, forskare vid MMTC och koordinator
för projektet.
Öppnare i Indien

I Indien samarbetar man med MICORE och
dr Tara Reid. Där kommer Zehra Sayed att göra
den jämförande delen av projektet. Förutom att
Indien är mer öppet mot omvärlden finns där

också flera stora inhemska medieföretag.
– Det blir intressant att jämföra de stora
inhemska medieföretagen med de utländska
medieföretagen som investerat i landet. Det
finns också exempel på allianser mellan dem
som kan vara intressanta att titta på, säger
Zehra Sayed.

Kina är tuffare mot
utländska medier och
har strängare regler.
Indiska investeringar i utlandet

Om det finns utrymme i projektet kommer
man även att gå vidare och titta på motsatsen,
det vill säga kinesisk och indisk media som investerat i utlandet.
– Indiska medieföretag finns bland annat i
Storbritannien som ägare till radiokanaler. Kinesiska medieföretag har än så länge inte gjort
några större investeringar utomlands. Men jag
gissar att inom en tioårsperiod kommer vi att
se det också, säger Patrik Wikström.
Projektet beräknas avslutas hösten 2011.
Text: Marie Olofsson

Media Management and Transformation Centre (MMTC) vid Internationella Handelshögskolan är ett globalt forsknings- och utbildningscentrum med huvudkontor i Jönköping
och kontor i Asien (MMTC East Asia, förlagt till Tsinghua University i Beijing, Kina)
och Latinamerika (MMTC Latin America vid University of the Andes i Santiago, Chile).
Centret fokuserar på frågor som rör hur ekonomisk och teknisk utveckling, policyförändringar och globalisering förändrar medieindustrin.

Vilka aktiviteter anordnar MMTC East Asia?

– Varje år arrangerar vi internationella
konferenser, doktorandforum om media
management och besök på medieföretag.
Vi sponsrar studenters mediestudier och
finansierar publikationer inom media
management.
Hur samarbetar ni med MMTC i Jönköping?

– MMTC skickar forskare till Tsinghua
University varje år och hjälper oss också att
bjuda in internationella forskare till akademiska aktiviteter i Kina.
Vilka samarbetspartners har ni i Kina/Asien?

– Vi samarbetar med Chinese Association
for Media Management and Economics,
som är den ledande forskarorganisationen för media managementstudier i Kina.
Vi samarbetar också med medieföretag
däribland CCTV, Bloomberg, Reuters,
Neikki m.fl.
Kontoret finns vid Tsinghua University,
hur valde ni platsen och hur samarbetar
ni med dem?
– Tsinghua University rankas som det bästa
universitetet i Kina och har ett gott rykte i
asiatiska länder. Jag är docent vid Tsinghua
University, vilket gör att jag bättre kan
integrera forskning vid MMTC East Asia
med akademiska aktiviteter vid Tsinghua
University.
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Lärarutbildningen i
Jönköping i framkant
internationellt
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) ger lärarutbildning tillsammans med Penn State University i USA och
University of Chichester i Storbritannien, ett samarbete som
både studenterna och lärosätena vinner på.

R

egeringen har uppmanat svenska
lärosäten att arbeta mer med internationella inslag i lärarutbildningen.
– HLK vill vara i framkant när det gäller
nya modeller och vägar i utbildningarna, och
det upplägg vi har inom CIRT-projektet är
unikt i Sverige, säger Stefan Engberg som är
utbildningsledare för lärarprogrammet vid
HLK.
Erfarenheter och dubbla examina

Studenter från de tre länderna följs åt i samma
klass och studerar i både Jönköping, USA och
Storbritannien. För HLK:s studenter ger avslutad utbildning en svensk lärarexamen och
en bachelorexamen från Penn State. De amerikanska studenterna får en amerikansk lärarexamen och en kandidatexamen från HLK.
Även lärarna reser mellan lärosätena. Under
våren har Gianna Knowles, lärare från University of Chichester, undervisat på HLK och
senare i vår reser Stefan Engberg till USA för
att undervisa där.
– Lärarutbildning i våra länder är ganska
centralt styrd av regeringen, det är ett oerhört
värdefullt att studenterna inom ramen för sin
utbildning får möjlighet att få akademiska och
praktiska erfarenheter från andra länder, säger
Gianna Knowles.
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Utbytet positivt på flera plan

Främst handlar det om att ge studenterna möjlighet att få en internationell inblick på barn
och lärande. Men projektet ger mycket även
på andra plan.
Gianna Knowles talar om ”cross understanding of teacher methods”. Under terminerna
utomlands får studenterna erfarenhet av hur
undervisning ser ut i andra länder. Samtidigt
har lärosätena utbyte av varandra när det gäller
olika metoder för undervisning.
– Jag har fått en del nya idéer om undervisning som jag vill prova på mitt eget universitet,
säger Gianna Knowles.
I Jönköping får utbildningen en ännu mer
internationell prägel eftersom  HLK integrerar
även andra utbytesstudenter i vissa av kurserna.
Gruppen som läser här denna termin består av
studenter från flera olika länder, förutom Sverige, USA och Storbritannien även Ungern,
Spanien och Nederländerna.
Följs av amerikanska forskare

Projektet pågår till 2012 och planering för någon form av fortsättning pågår.
– Två amerikanska forskare följer projektet
så det kommer även bli dokumenterat inom
forskning, säger Stefan Engberg.
Text och foto: Sofie Sääf

Gianna Knowles, University of Chichester,
och Stefan Engberg, HLK.

CIRT - Consortsium for Interculture and Reflective Teachers
CIRT-projektet pågår 2008-2012.
Sammanlagt 48 lärarstudenter vid
HLK, Penn State University i USA och
University of Chichester i Storbritannien får möjligheten att under två år
läsa sammanlagt tre terminer vid de
två övriga universiteten. Utlandsterminerna består av både kurser vid
universiteten och praktik, verksamhetsförlagd utbildning. Projektet är
finansierat via EU:s Atlantisprogram
(ett samarbete mellan Europeiska
kommissionen och det amerikanska
utbildningsministeriet).

Ryskt samarbete i entreprenörskap
I höst startar Internationella Handelshögskolan ett nytt masterprogram tillsammans med Moscow State University
i Ryssland. I fokus står entreprenörskap
och studenterna får examen från både
Ryssland och Sverige.

Foto: Cecilia Bjursell

– Moscow State University (MSU) är Rysslands äldsta, främsta och mest respekterade lärosäte. Vårt nya samarbete gör att studenterna
kan få både den ryska akademiska traditionen
och entreprenörsandan på Internationella
Handelshögskolan (JIBS), säger Veronica Gustafsson, som är projekt- och programansvarig
för utbildningen på JIBS.
Lokala företag i undervisningen

Experter på rysk-svensk samverkan

- Studenterna ska kunna bli experter på svenskrysk samverkan; till exempel bli bra resurser
för svenska företag i Ryssland eller analytiker
åt statliga organ.
Svenska företag är väl representerade på den
ryska marknaden men entreprenörsklimatet
där är något helt annat än i Sverige. Ryssland
har väl fungerande storföretag, men att starta
och driva sitt eget företag är svårt. Det finns
ingen småföretagarkultur och infrastrukturen
är inte helt fungerande ännu.
– Våra länder behöver ekonomer som förstår båda länders förutsättningar och kan ta
tillvara på dessa för att underlätta samarbeten.

Det nya masterprogrammet i samarbete med Moscow State University fokuserar på entreprenörskap.

Starta eget företag

Studenterna ska även ha möjlighet att delta i
forskningsarbeten på JIBS samt prova eget entreprenörskap, antingen genom att skriva egna
affärsplaner och få dem granskade eller att ta
steget och starta ett eget företag.
– Vi ser fram emot ett bra samarbete med
Science Park Jönköping.
I första omgången av utbildningen satsar
man främst på ryska studenter från MSU, de
f.d. sovjetiska republikerna och MSU:s partneruniversitet i andra länder.
– Men självklart ser vi positivt på att framöver ha klasser med blandade nationaliteter,
säger Veronica Gustafsson.
TEXT: SOFIE SÄÄF

Foto: SOFIE SÄÄF

Studenterna läser först ett år på MSU. Andra
året kommer klassen till JIBS där ett brett samarbete med lokala företag och företagsorganisationer kommer att vara en del i undervisningen. Studenterna ska kunna få lära känna det
svenska företagarklimatet och hur SME, det
vill säga små och medelstora företag, fungerar i
en mogen marknadsekonomi.
– JIBS kan bidra med oerhört mycket i
detta samarbete, både genom att vi är väl förankrade i företagandet här och även genom att
vi känner de globala processerna inom entreprenörskap väl.

Veronica Gustafsson, projekt- och programansvarig, kommer ursprungligen från Ryssland. Hon disputerade vid JIBS
2004 och har sedan dess forskat och undervisat inom
ekonomi och entreprenörskap vid JIBS.

Master of Science in International Business Development
• Nytt masterprogram som ges tillsammans av JIBS och MSU.
• Startar hösten 2010.
• 30 ryska studenter deltar i första omgången.
• Lärare från båda lärosätena kommer att undervisa i båda länderna.
• Efter examen får studenterna en dubbel masterexamen, från både JIBS och MSU.
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Sveriges bästa demensboende byggs i Gnosjö

– I Gnosjö utvecklas framtidens demensvård och vi är flera parter som bidrar med
specialistkompetens, säger Gerd Ahlström,
vd Hälsohögskolan (HHJ).
Det är ett befintligt äldreboende i Gnosjö som nu byggs om för att bli Sveriges
bästa demensboende. HHJ ger vårdpersonalen vidareutbildning inom demenssjukPersonal och boende på äldreboendet i Gnosjö som just nu byggs om till Sveriges bästa demensboende.
dom och i hur man bäst bemöter en dement person. HHJ har även involverat en
dörrar. Genom att utrusta boendet med senso– Med Gnosjö som praktikfält skapas en
forskargrupp inom vårdmiljöer från Chalmers rer kommer personalen kunna veta var vårdta- helt ny typ av distansutbildningar inom desom samarbetar med personalen för att ta fram garna befinner sig utan att hålla dem inlåsta.
mensvård som kommer att säljas på en internaplaner för ombyggnation av lokalerna.
I sommar ska byggnationerna vara klara och tionell marknad. Erfarenhetsmässigt vet vi att
boendet inflyttningsklart.
till exempel Asien efterfrågar den kompetens
vi
i Sverige och HHJ har inom detta område,
Större frihet med ny teknik
säger
Gerd Ahlström.
Med hjälp av teknik från företaget CombiQ ska
Utbildning på export
man frångå det traditionella sättet att trygga Samtidigt pågår ett stort utvecklingsarbete på
tillvaron för dementa, det vill säga att ha låsta HHJ.
TEXT: SOFIE SÄÄF

Högskolan i Jönköping vinner
på samverkan och internationalisering
60 procent av programmen vid Högskolan i Jönköping placerar sig bland
de 100 högst rankande i landet när
Svenskt Näringsliv undersökt hur väl
utbildningarna på svenska lärosäten
matchar arbetsmarknaden.
Svenskt Näringsliv har bland annat tittat på
hur snabbt studenter fått jobb efter examen,
om de fått ett kvalificerat arbete, utlandsstudier och hur samverkan mellan högskola och
näringsliv påverkat möjligheterna till jobb efter examen.
Näringslivet får god
insyn i utbildningen

Bredden på samverkansaktiviteter vid högskolan är mycket god, visar undersökningen. In-
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genjörsutbildningarna
vid Tekniska Högskolan innehåller
både praktik, fadderföretag och arbetslivsanknutna
projekt- och examensarbeten. Maskinteknikprogrammet Produktutveckling
och Design toppar samverkansrankningen vid
Högskolan i Jönköping. Ekonomiprogrammen vid Internationella Handelshögskolan
placerar sig också mycket bra.
När det gäller examinerade som fått kvalificerade jobb är högskolan bäst i landet inom
Data- och systemvetenskap och bland de allra
bästa inom nationalekonomi.

– Vi vet att näringslivssamverkan där studenterna har samarbete med en riktig arbetsplats är oerhört viktigt under utbildningstiden. Genom medverkan av näringslivet i
utbildningen, exempelvis genom branschråd
och styrelserepresentanter men också genom
direkt arbete i utbildningen, får näringslivet
god insyn och kännedom om utbildning, säger
Tekniska Högskolans vd Jörgen Birgersson.
95 procent läser utomlands

I internationellt utbyte ligger Högskolan i
Jönköping i topp i landet. Hela 95 procent av
studenterna som läser nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan hade bedrivit
delar av sina studier utomlands.
Text: SOFIE SÄÄF

Foto: hhj

Välutbildad personal, modern teknik
och specialplanerade lokaler. Mellan
Gnosjö kommun, Hälsohögskolan
och ett teknikföretag i Jönköping
pågår ett samarbete för att skapa
ett tryggt demensboende med god
vård och utan låsta dörrar.

Med hjälp av eye-trackers, ögonkameror, genomför Torbjörn Falkmer, professor i arbetsterapi vid Hälsohögskolan,
ett forskningsprogram vid Curtin
University of Technology i Perth i
Australien som ska öka autistiska barns
delaktighet i samhället.
Forskningen handlar om ögonrörelser och avsökningsmönster hos barn med autism. I fokus
står barn och ungdomar med Aspergers syndrom, som är ett slags autism. Man kommer
att studera barn i mellanstadiet samt ungdomar som vill ta körkort eller kör bil. Målet är
att forskningen ska leda till att barnen ska kunna öka sin delaktighet i samhällets olika arenor.
Ögonkameror registrerar sökningar

– Mitt projekt handlar om visuella sökstrategier, hur vi avsöker omgivningen med våra
ögon. I forskningen används så kallade eyetrackers, det vill säga ögonkameror som re-

gistrerar våra avsökningsmönster när
vi söker efter något med blicken, säger
Torbjörn Falkmer.
Programmet pågår under fem år och
består av två delar. Dels studerar man
inlärning hos barn med Aspergers syndrom på mellanstadiet, gällande matematik och geometri, dels studerar man
ungdomar med Aspergers syndrom som
övningskör. Tanken är att man ska kunna applicera kunskaper från geometriundervisningen på bilkörningen.

Foto: joakim dahlman

Stöd för barn och ungdomar med autism

Professor Torbjörn Falkmer provar ut en eye-tracker.

Samarbete Perth – Jönköping

CHILD, en forskningsmiljö inom Högskolan i
Jönköping där Torbjörn Falkmer är aktiv, kommer att kunna ta del av de forskningsresultat
projektet ger. Torbjörn Falkmer är sedan tidigare adjungerad professor vid Curtin University of Technology, och har haft flera samarbeten
med School of Occupational Therapy där. För
detta forskningsprojekt har han tilldelats ett

särskilt stipendium av Curtin University, som
även är ett av Hälsohögskolans internationella
partneruniversitet.
– Här i Western Australia ligger man långt
framme vad gäller arbetsterapiforskning kring
just autism och ögonrörelser och det är glädjande att Hälsohögskolan har Curtin University of Technology som partneruniversitet.
TEXT: SOFIE SÄÄF

Den riskfyllda alkoholkonsumtionen minskar

Projektet startade 2006 och avslutades 2008.
Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Malmö högskola och Mälardalens
högskola deltog i utvecklingsarbetet. I den
uppföljande studien har Högskolan i Gävle,
Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Södertörns högskola fungerat som kontrollhögskolor.
– Resultaten visar att projektet har haft en
gynnsam effekt bland studenterna. Andelen
studenter med riskfyllda alkoholvanor har
minskat med 9,1 procent vid de fyra utvecklingshögskolorna, jämfört med 3,5 procent vid
kontrollhögskolorna. Syftet med projektet var
att minska de riskfyllda alkoholvanorna bland
studenterna. Alkoholkonsumtionen är som
allra högst bland unga vuxna och en stor del

av den gruppen finns i högskolesektorn,
säger Marie Böwing-Lindström, verksamhetsansvarig vid Studenthälsan.
Projektkoordinator anställd

– I Jönköping har vi haft en projektkoordinator anställd som varit placerad
på Studentkåren, säger Marie BöwingLindström. Projektet har fokuserat på att
arbeta på strategisk nivå med studenternas riskkonsumtion av alkohol. Studentkåren har under projekttiden omarbetat
sin alkohol- och drogpolicy med mera.  
Studenthälsans personal har med stöd av
projektet erbjudits utbildningsinsatser
och därmed höjt kompetensen inom det
alkoholförebyggande arbetet.

Foto: sofie sääf

Sedan 2006 har fyra högskolor,
däribland Högskolan i Jönköping, haft
projektstöd för att utveckla det alkoholförebyggande arbetet. Nu har den
avslutande uppföljningen kommit och
den ger positiva besked – den riskfyllda
alkoholkonsumtionen minskar.

Marie Böwing-Lindström är verksamhetsansvarig vid Studenthälsan.

Ledningens stöd

Något som Marie Böwing-Lindström tror har
bidragit till det goda resultatet är att man haft
högskoleledningens stöd.
– Vi är unika för att vi sedan flera år har
en gemensam alkohol- och drogpolicy för personal och studenter. I slutet av projektet lan-

dande vi vid konceptet ”Hälsofrämjande högskola” där man utgår från ett helhetsperspektiv
på hälsa. Det innefattar olika sakområden som
alkohol, stress, miljö etc. samt flera arenor, utbildning, personalfrågor, studerandemiljö etc.
Kunskap kring dessa sakområden är bra för
alla, och krävs mer eller mindre  i alla yrken.  
Text: Lena Halldorf
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Närhet till ängs- och betesmarker ökar värdet

Disputationer vid
Högskolan i Jönköping

Foto: lena halldorf

Vid en försäljning av bostads- och fritidsfastigheter
på landsbygden ökar priset om det finns ängs- och
betesmarker i närheten av fastigheten. Det visar
en undersökning som Pia Nilsson, doktorand vid
Internationella Handelshögskolan, har gjort på ett
underlag från omkring 7 500 fastighetsförsäljningar i ett avgränsat landsbygdsområde i Vätterbygden
och delar av Östergötland under en 10-årsperiod.
En fastighet som var belägen inom 500 meter från
ängs- och betesmark var omkring 2,6 procent
dyrare än fastigheter som låg längre ifrån den här
typen av mark. Det motsvarar omkring 33 000
kronor för en genomsnittlig fastighet i studien.

Rapporten är beställd av Jordbruksverket och
visar att om det finns ängs- eller betesmark minst
500 meter från huset påverkar detta omkring 3
procent av fastighetens värde.

Tove Harnett
Hälsohögskolan
Läs mer på sidan 9

Produktionslyftet förlängs
förändringsarbetet med
lean produktion. Målgruppen är traditionell
tillverkningsindustri med
mellan 30-250 anställda
och syftar till att göra
små och medelstora
företag mer konkurrenskraftiga.
Mer information
finns på Produktionslyftets hemsida
www.produktionslyftet.se.

Att förändra till det bättre
The Jönköping Academy for Improvement of
Health and Welfare bjuder den 9 juni kl. 13-17 in
till ett seminarium om förbättring av hälsa, vård
och omsorg och hur man kan samverka avseende
utbildning och forskning. Masterstudenter i
programmet som Jönköping Academy driver på
Hälsohögskolan i samverkan med alla fyra fackhögskolorna, kommuner och landsting delar med
sig av sina lärdomar. Medverkar gör också forskare
från Jönköping Academy; föreståndare och med.
dr Johan Thor, professor Paul Batalden (som
också är verksam vid the Dartmouth Institute for
Health Policy and Clinical Practice i USA) samt
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adj. professor Boel Andersson Gäre (även verksam
som forskningschef vid Futurum på Landstinget i
Jönköpings län).
Syftet är bl.a. att presentera masterprogrammet i just kvalitetsförbättring och ledarskap och
lärdomar från det första årets studier för intresserade kollegor, medarbetare och chefer från vård
och omsorg.
Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan görs via epost till lisa.andersson@hhj.hj.se senast den 31 maj.

Kommande:
Mart Ots
Internationella Handelshögskolan (maj)
Elena Raviola
Internationella Handelshögskolan (juni)

Foto: JTH

Produktionslyftet startade 2007 med 3-årig
finansiering från Vinnova, KK-stiftelsen och
Tillväxtverket. Nu är det klart med en förlängning
på ytterligare tre år med start 2010. Den fortsatta
verksamheten har en tydligare regional förankring där JTH är ansvariga för regionen Småland
och öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmars och
Gotlands län). Kristina Säfsten på JTH är glad över
beslutet.
– Det passar bra in på vår verksamhet, säger
Kristina Säfsten som är chef för avdelningen industriell organisation och produktion vid JTH.Vi ger
företagen utbildning och stöttning i det praktiska

Sara Johansson
Internationella
Handelshögskolan
Disputerade den 26
mars med avhandlingen ”Knowledge,
Product Diffrentation and Trade”.
Fakultetsopponent var professor Volker
Nitsch,Technische Universität, Darmstadt.

Aktiviteter för funktionshindrade barn
Ett nytt forskningsprojekt vid Hälsohögskolan
och Högskolan för lärande och kommunikation
ska studera barn med svåra funktionshinder och
deras livssituation. Man kommer att titta på vilka
familjeaktiviteter de är delaktiga i och vad det är
som hindrar och underlättar barnens situation.
Professor Mats Granlund och doktor Jenny
Wilder vid forskningsmiljön CHILD har tilldelats
pengar från Allmänna Arvsfonden, 810 000 kr för
första året och totalt kan det bli 3 mnkr. Projektet
ska leda till ett utbildningsmaterial för barnens
familjer och personliga assistenter för att kunna
underlätta barnens delaktighet i familjesamvaron.

Högskolan på Facebook
Jönköping University fan page på Facebook har
över 1 500 fans. Bli ett fan du också!
Besök www.facebook.com/JonkopingUniversity

N OT I S E R

Foto: Kristofer rask

Den typiska studenten vid
Högskolan i Jönköping
Den typiska studenten heter Lena eller Lars i förnamn, Johansson i
efternamn och läser till sjuksköterska eller civilekonom. Informationen
baseras på statistik framtagen av Studerandeenheten.

NY BIBLIOTEKSCHEF
Annika Swedén är nyutnämnd bibliotekschef och börjar den 1 augusti.
Varför sökte du tjänsten?
– Jag blev tillfrågad om jag var intresserad av tjänsten och eftersom jag
känner till både staden, högskolan och
biblioteket var jag direkt intresserad.
Det kändes omedelbart både spännande och roligt – och överraskande.
Den positiva känslan har sedan bara
förstärkts och hållit i sig genom hela
processen. Jag har varit väldigt länge
på KTH:s bibliotek och trivs väldigt bra,
men jag vill verkligen ta chansen att
göra något nytt.
Kommer du att flytta till Jönköping?
– Ja, jag letar lägenhet just nu men
maken blir kvar i Stockholm. Han är
förresten uppvuxen i Jönköping och har
föräldrarna här. Vi kommer att pendla
växelvis till helgerna.

kultur och idrott Potential för nya jobb
I Jönköpings kommun kan det skapas flera hundra
jobb inom både kultur- och idrottssektorerna visar
en undersökning från Internationella Handelshögskolan. I undersökningen som gjorts av forskaren
Lars Pettersson slås fast att potentialen finns inom
den så kallade skapande sektorn, det vill säga företag,
föreningar och organisationer som arbetar med
kultur och idrott, om de hade fått bättre stöd. För

Jönköpings del handlar det om omkring 400-500
nya arbeten om man skapar mötesplatser på rätt
sätt och gör bra saker.
I jämförelse med andra städer visar det sig att de
under perioden 2000-2007 har haft en tillväxt på
arbete inom både kultur- och idrottssektorerna med
40-60 procent medan siffran för Jönköping stannar
på 19 procent. Siffran för hela riket är 25 procent.

Vem är Annika Swedén?
– En 61 år gammal avdelningschef
på KTH:s bibliotek som är väldigt
intresserad av sitt arbete. Jag var djupt
involverad i ombyggnaden av KTH:s nya
bibliotek som invigdes 2002.
Man och två barn (i Uppsala respektive Stockholm).Två barnbarn som jag tills
nu hämtat en dag i veckan. Största fritidsintresse är nog att vara och vandra i
naturen, både hemomkring och runt om
i Europa. Jag ser fram emot att vandra
på mossarna kring Jönköping. Konst och
arkitektur. Som person tror jag att jag är
öppen och lättillgänglig, entusiastisk och
engagerad, lite otålig kanske. Jag tror att
allt (nästan) går att lösa!
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POSTTIDNING B

Akademisk Högtid 16-18 september 2010
vid Högskolan i Jönköping

Installationsföreläsningar torsdag 16 september 2010
Inför högskolans Akademiska Högtid lördag den 18 september håller professorer som ska installeras föreläsningar öppna för allmänheten. Föreläsningarna äger rum på torsdag den 16 september på högskoleområdet. Detaljerat
program kommer att presenteras i början av september på www.hj.se
Professorer, JIBS
Andreas Stephan
Ethel Brundin
Friederike Welter
Lars Göran Sund
Leona Achtenhagen
Sören Eriksson
Vivian Vimarlund

Professorer, HLK
Elsie Anderberg
Helene Ahl
Roland S. Persson
Ulla Runesson
Professor, JTH
Niclas Strömberg

Professorer, HHJ
Boel Andersson-Gäre
Kajsa-Mia Holgers
Maria Faresjö
Paul Batalden

Doktorer, JIBS
Aldo van Weezel
Ann Britt Karlsson
Anna Gerson
Charlotta Mellander
Erik Hunter
Helena Bohman
Jean Charles Languilaire
Karin Hellerstedt
Michael Glemdal
Monica Johansson
Nguyen Tan Phat
Pernilla Rendahl
Tobias Dahlström

Doktorer, HLK
Ann Ludvigsson
Christian Eidevall
Ellen Almers
Gunvie Möllås
Karin Åberg
Leon Barkho
Victoria Carlsson Wahlgren

Hedersdoktorer
Arne Dahle
Candida G Brush
David B. Audretsch
Sven-Olof Karlsson

Doktorer, HHJ
Anna Dahl
Anne-Marie Wallin

Uppgifter kända maj 2010.

