
Högskriften

Jönköpingsstudenter får 
jobb snabbast
En rapport från Svenskt 
Näringsliv placerar studenter 
från Högskolan i Jönköping 
i topp när det gäller att få 
tillsvidareanställning efter 
avslutad utbildning.        sid 5

Dags för HSS 07 i 
Jönköping
Konferensen arrangeras 
på Högskolan i Jönköping 
den 8-11 maj och har som 
tema Samverkan och 
kompetensutveckling.
        sid  9 
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Unikt samarbete 
ger studenter

jobb  
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Förändringarna ser ut att komma allt 
tätare nu för tiden. En del av detta ser 
vi på mega-nivån. Vädret är inte som 
det brukar. Extrem värme på sina håll, 
torka på vissa, översvämningar i delar av 
världen, orkaner och stormar sannolikt 
i en ökad omfattning. En översvallande 
ström av vetenskapliga rön talar för att 
mänsklig aktivitet bär huvudansvaret 
för åtskilliga pågående förändringar, och 
– allvarligt talat – vi ser den mänskliga 
inverkan överallt i vårt samhälle om vi 
tittar efter. Bilar, vägar, broar, industri-
skogar, snart när överallt. Var har djuren 
och naturen att finna sina öppningar, sin 
del av helheten? Samtidigt kan vi män-
niskor inte leva utan naturen. Vi måste 
finna en grund för balans. 

Konflikter
Konflikterna mellan människor är sam-
tidigt skrämmande. Samtidigt som krop-
pens sjukdomar fått allt bättre behand-
ling verkar själarna sargas. De mentala 
sjukdomarna är på dramatisk uppgång, 
och det får konsekvenser. Jönköping är 
kanske idag en av de säkraste och mer 
fridfulla platserna i världen, ändå har 
vår stad, och flera av våra barn, drabbats 
hårt. Tankarna går till dem.

Men tragiken är idag mest uttalad i 
Mellanöstern. Våldets djupnande spiral 
hotar att bli alltmer kaotisk, och riske-
rar att bli omöjlig att förutse eller hålla 
tillbaka. Utvecklingen hotar oss alla om 
detta fortsätter. Alla de som fattar beslut 
som stänger igen dörrar och förminskar 
utrymmet till dialog och möjligheterna 
att överkomma de vidgade förtroende-
klyftorna mellan civilisationer, kulturer, 
och enskilda människor, bär ett stort 
ansvar på sina axlar. 

Kunskapen som hopp
Hoppet står om något till den ökade 
kunskapen, tillgången till information, 
möjligheten för allt fler människor att ta 

ställning för något annat och engagera sig 
för lösningar på konkreta problem. Det 
kan noteras att Högskolan i Jönköping 
den 29e mars arrangerade sin fjärde 
hållbarhetskonferens, nu på temat Oljan 
och Klimatet, med infrastrukturminister 
Åsa Torstensson som inledningstalare. 
Universitet och högskolor har en viktig 
roll att spela för att utgöra en grogrund 
för reflektion, vidgande vyer, och för 
att skapa konstruktiva fora som gör det 
möjligt för kompletterande perspektiv 
och kunskaper att mötas. 

Men för att detta ska vara möjligt 
behöver högskolorna också utvecklas, 
de måste vara bra på att identifiera sina 
specialiteter och profilera sig, i att finna 
utvecklingskraft för vissa unika kombi-
nationer av förmågor. 

Högskolan i Jönköping är en stiftel-
sehögskola med en unik organisation 
och en större förmåga än många andra 
att pröva innovativa strategier och bygga 
partnerskap med andra samhällsaktörer, 
lärosäten och kunskapsbaserade verk-
samheter i vår omvärld, såväl nära invid 
som världen över. I den pågående dialo-
gen med den nya regeringen, som håller 
på att lära känna alla landets lärosäten, 
är detta en stor fördel. Och det är viktigt 

att regeringen förstår verksamheten här 
och de möjligheter som nu står för dör-
ren inom våra specialområden. Vi tror 
att Högskolan i Jönköping har möjlighet 
att komma i åtnjutande av betydande 
ökade forskningsresurser under de kom-
mande åren.

Vi har förbättrat våra webbsidor så 
att de nu har både gemensam layout 
och struktur. Webbplatserna har blivit 
mer användarvänliga och vi ger ett mer 
enhetligt intryck av en högskola med 
fyra fackhögskolor. På detta sätt kan vi 
bättre kommunicera bland annat våra 
centrala profil- och styrkeområden och 
vår forskning. Det blir ett lyft för hög-
skolan som helhet.

Nyligen presenterade Svenskt Nä-
ringsliv en rapport, ”Akademi eller 
verklighet”, som visar att Högskolan i 
Jönköping är den högskola där flest stu-
denter får en tillsvidareanställning efter 
avslutad utbildning. Undersökningen 
visar att samverkan mellan högskola 
och näringsliv under utbildningstiden 
är en avgörande faktor för hur snabbt 
studenter får jobb efter examen. Detta är 
ett glädjande besked för oss och visar att 
våra satsningar inom samverkan, bland 
annat genom fadderföretag och verksam-
hetsförlagd utbildning, ger utdelning.

 I takt med det senaste årets viktiga ny-
rekryteringar, inte minst på vd-stolarna, 
har vårt uppbyggnadsarbete av kvalitet 
inom särskilt forskningen fått ökad 
intensitet. Och inom undervisningen 
har en rad pionjärprojekt lanserats. Vi 
har också så här långt sett ett unikt 
understöd från vår omvärld för cen-
trala utvecklingsprojekt, för närvarande 
förstås särskilt Tekniska Högskolan i 
Jönköping, JTH.

Vår omgivning – staden vid 
vattnen
Högskolan i Jönköping är samtidigt 
starkt beroende av utvecklingen i Jönkö-

Tid av förändring, hot och hopp

Rektor Thomas Andersson
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ping och i vår omgivning. Det är frus-
trerande att se att flygplatsen inte håller 
måttet när flygrutter ställs in och viktiga 
kontakter med omvärlden blir störda, 
därför behöver staden förbättringar i sin 
infrastruktur. 

En viktig del av infrastrukturen är 
samtidigt social. Det finns många exem-
pel på vad detta kan innebära, från res-
taurangliv till Upptech. En försvårande 
aspekt är att Jönköping liksom många 
andra svenska städer sedan ett tidigt sta-
dium missat att ta vara på potentialen av 
sina fantastiska strandlinjer för att skapa 
en miljö med förstklassig inspiration och 
livskvalitet. Det pågående utvecklings-
projektet vid Munksjön utgör en visionär 
satsning med potential att åtgärda en del 
av problematiken, och vi är många som 
hoppas att betongen snart ska vika i det 
området. Vid Vätterns stränder – Jönkö-

pings framsida –  planeras emellertid nya 
infrastrukturprojekt på sätt som hotar 
att utarma stadens själ och mänskliga 
utvecklingskraft.  

För högskolans del har vi sedan mer än 
ett år haft ett viktigt gemensamt arbete 
med kommunen för att söka stärka vår 
egen version av detta – och därmed kom-
ma ifrån vår avklippning från Munksjön 
och itudelningen av vårt campusområde. 
Vi behöver åtgärda den problematiken på 
rätt sätt om Högskolan i Jönköping ska 
kunna bevara och, i synnerhet, betydligt 
öka sin utvecklingskraft.

De svåra ekvationerna
Så är inte allt detta en hopplös ekvation 
att få ihop? Vi behöver fullvärdiga 
transporter och expansiv infrastruktur, 
och vi behöver bättre tag för att fullfölja 
potentialen och livskvaliteten i vår miljö. 

Men om man anstränger sig tillräckligt 
mycket kan många gånger mer göras 
för att klara bägge delarna. Vi måste 
arbeta hårdare, både i Jönköping och 
på den globala arenan, för att stärka 
både livskvaliteten och den fysiska in-
frastrukturen.
 

Unique Career Centre starts at 
JIBS
In autumn 2007 JIBS will start a career 
centre with Manpower Sweden to help 
Swedish and international students to 
jobs both during their time of study and 
after graduation. Manpower will assign 
a special recruitment officer to work at 
JIBS to help the students find their way 
to the job market. 

Jönköping University at the top 
of the list
In a report published by The Confede-
ration of Swedish Enterprise (Svenskt 
Näringsliv), Jönköping University has 
the front position among Swedish uni-
versities in terms of students gaining a 
position in professional life after gradua-

tion. The University is also described as 
a university with a close and intensive 
collaboration with the surrounding so-
ciety.

The University hosts national 
conference
8-11 May, 2007, Jönköping University 
will host the national conference HSS 
07, Universities and Society in Collabo-
ration. The theme is “Collaboration for 
Competence Development”. For more 
information, please contact 
Anna.Blomback@ihh.hj.se

Collaboration within health, care 
and social work
Collaboration in research within health, 
care and social work has been initiated 

between The School of Health Sciences 
at Jönköping University, University of 
Skövde and Halmstad University. The 
agreement was signed on 16 March at 
the School of Health Sciences.

Information about the 
emergency number 112
Since 2 April 2007, you can reach SOS 
Alarm 112 from the University’s telepho-
nes without dialing 0 (zero) before 112. 
Due to this, the extensions 1120-1129 
have been removed. If you dial these ex-
tensions as of 2 April, you will call SOS 
Alarm 112. The extensions concerned 
belong to staff at IT-Service that since 
2 April have new telephone numbers. 
Please see the list at page 10.

SummARy IN ENGlISH
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att högskolorna i Borås, Halmstad, 
Skövde och Väst som i dag saknar egna 
vetenskapsområden kan ta del av exa-
mensrätten vid Högskolan i Jönköping. 
Högskolan i Jönköping har sedan 1995 
forskarutbildning i fyra ämnen vid Inter-
nationella Handelshögskolan och 200� 
fick högskolan doktorsexamensrätten 
utvidgad till hela det humanistisk-sam-
hällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

T E X T  &  F O T O :  S O F I E  N O R R l u N D

Nu inleds ett forskningssamar-
bete inom hälsa, vård och socialt 
arbete mellan Hälsohögskolan 
i Jönköping och högskolorna i 
Skövde och Halmstad. Målet är 
att skapa ännu skarpare och mer 
profilerade program på forskar- 
och masternivå.

– Samarbetet speglar hur mycket som 
händer i samhället inom vården och 
att det finns stora behov. Samtliga tre 
lärosäten har starka ambitioner inom 
detta område och vi kommer att fortsätta 
fördjupa våra specialiteter och bli starkare 
tillsammans, sa Thomas Anderson, rek-
tor vid Högskolan i Jönköping.

Via videokonferens
Avtalet signerades den 16 mars på en 
presskonferens som hölls via videokon-
ferens mellan de tre lärosätena. På plats 
på Hälsohögskolan i Jönköping fanns 
rektorerna Romulo Enmark, Högskolan 
i Halmstad, Leif Larsson, Högskolan i 
Skövde och Thomas Andersson, Högsko-
lan i Jönköping samt Hälsohögskolans 
vd Gerd Ahlström. Fler representanter 
från högskolorna i Skövde och Halmstad 
deltog via länk med ljud och bild.

– Tillsammans får vi ett större forskar-
samhälle som också kommer att leda till 

Västsvenskt samarbete inom hälsa, vård och 
socialt arbete

större kreativitet inom vårt eget lärosäte. 
Vi kommer att utvecklas starkt på var sitt 
håll – tillsammans, sa Gerd Ahlström, 
Hälsohögskolans vd.

Västsvenskt samarbete
Avtalet är ett så kallat hängavtal i samar-
betet kring forskning inom humaniora-
samhällsvetenskap mellan Högskolan 
i Jönköping samt högskolorna i Borås, 
Halmstad och Skövde samt Högskolan 
Väst. Samarbetet innebär bland annat 

Hållbarhetskonferens om Oljan och Klimatet

Fr.v. Rektor Leif Larsson, Högskolan i Skövde, Hälsohögskolans vd Gerd Ahlström, rektor Thomas Andersson, 
Högskolan i Jönköping och rektor Romulo Enmark, Högskolan i Halmstad

–  Globalisering har blivit allt 
mer påtaglig, sade infrastruk-
turminister Åsa Torstensson, 
när hon invigningstalade på den 
fjärde hållbarhetskonferensen 
där högskolan var av en av ar-
rangörerna.

– Vi kan inte bortse från de effekter 
vårt ökande resande, handeln och trans-
porter med länder allt längre från Sverige 
får på miljön. Åsa Torstensson nämnde 

också de mått och steg som tas av både 
Sverige och övriga EU för att minska 
miljöpåverkan på transportsektorn. Ett 
EU-mål är att få in ca 10 procent av 
biobränsle i transportsektorn. När Sve-
rige blir ordförandeland i EU kommer 
miljöfrågorna att komma upp på bordet 
lovade Torstensson.

Klimatfrågorna måste diskuteras
Klimatförändringarna berör alla och det 
är viktigt att komma ihåg att de politiska 

beslut vi fattar idag får verkan långt se-
nare, de kommer att påverka både våra 
barn och barnbarn.

Högskolans rektor Thomas Andersson 
sa i sitt inledningsanförande bland annat 
att klimatfrågorna måste diskuteras, det 
är viktiga frågor både lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt och han såg 
gärna att universitet och högskolor blir 
aktiva mötesplatser där man kan disku-
tera problemen ur olika synvinklar.

l E N A  H A l l D O R F
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Etableringsgrad för 
civilekonomer
Av undersökningen framgår att studenter 

med ekonomie magisterexamen från Högsko-

lan i Jönköping och Växjö universitet hamnar 

i topp med en etableringsgrad på 86 procent 

vardera. När det gäller etableringsgraden för 

grundskollärare �-9 Ma/No hamnar högsko-

lan tvåa i tabellen med 9� procent efter Mal-

mö Högskola med 95 procent. Högskolan är 

också det lärosäte där flest civilekonomer idag 

får en tillsvidareanställning, 8�,2 procent 

men ingen har startat eget företag. 

Fadderföretagsverksamhet
Fadderföretagen finns i någon form inom 

1� procent av de utbildningar som svarat på 

undersökningen (nio av 68). För högskolan 

gäller detta i första hand ekonomutbildning-

arna vid Internationella Handelshögskolan  

(IHH) och civilingenjörsutbildningen vid 

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH). 

Civilingenjörsutbildningen med inriktning 

maskinteknik vid JTH ligger i topp när det 

gäller samverkansgrader. Civilingenjörerna 

vid JTH har fadderföretag i fyra terminer. 

Fadderföretagsverksamheten har funnits 

sedan 199� och omfattar ca �50 företag för 

JTH.

När det gäller civilekonomer från IHH 

hamnar man på en tredje plats när det gäl-

ler samverkan med fadderföretag. Vid IHH  

besöker studenterna sina fadderföretag ca 1-2 

gånger per termin under totalt fyra terminer. 

Fadderföretagsverksamheten vid IHH kom-

mer att uppgraderas till hösten och man 

lanserar en nyutvecklad utbildningsportal. 

Hela rapporten finns att läsa på 
www.svensktnaringsliv.se                    

l E N A  H A l l D O R F

Studenter från 
Jönköping får jobb 
snabbast
Häromveckan kom en rapport 
från Svenskt Näringsliv, ”Akademi 
eller verklighet. I vilken utsträck-
ning får studenter relevant jobb 
efter avslutad högre utbildning 
och hur sker samverkan med nä-
ringslivet under utbildningen?” 

Vid terminsstarten i höst startar Manpo-
wer ett karriärcentrum på Internationella 
Handelshögskolan där Manpower kom-
mer att finnas på plats för att hjälpa stu-
denterna i arbetsrelaterade frågor, erbjuda 
lämpliga extrajobb under studietiden och 
anställning efter examen.

– Samarbetet öppnar en helt ny kon-
taktyta mot näringslivet. Vi är bra på att 
skapa god kvalité i utbildningarna, att 
knyta ihop vår verksamhet med närings-
livet och göra våra studenter anställnings-
bara, men vi kan alltid bli bättre. Nu går 
vi hela vägen till faktisk anställning, säger 
Mike Danilovic, grundutbildningsledare 
på Internationella Handelshögskolan och 
den som satt igång samarbetet.

En internationell arbetsmarknad
Studenterna kan ha regelbunden kontakt 
med karriärcentret under hela studietiden 
och ges insikt i vad arbetslivet efter studi-
erna kräver. Det kommer att bli ett nära 
samarbete med studievägledarna som kan 
ge råd hur studenterna kan kombinera kur-
ser som är relevanta för specifika jobb som 
Manpower erbjuder. Det handlar om en 
arbetsmarknad som sträcker sig över hela 
Sverige och även utanför landets gränser.

– Manpower har en bra lokal, regional 
nationell och internationell täckning 
och kommer att kunna hjälpa både våra 
svenska och internationella studenter till 
sommarjobb, extrajobb och arbete efter 
examen, både i Sverige och utomlands, 
säger Mike Danilovic.

Högt studentföretagande
På Internationella Handelshögskolan är 
studentföretagandet högt, och genom 
det nya samarbetet ser Mike Danilovic 
att det kan bli ännu högre. Eftersom 

studenterna vet att det finns en trygghet 
i Manpower kan det blir fler som vågar 
ta chansen att starta eget företag. Skulle 
det inte fungera finns Manpower som 
ett alternativ.

– Vi tror att detta kommer att leda till 
ännu mer motiverade studenter. Nu finns 
möjligheterna och det är studenternas 
ansvar att ta tillvara på dem, säger Mike 
Danilovic.

Studenterna positiva
Samarbetet har arbetats fram i en nära 
dialog med studenterna själva. Charlotte 
Sundell och Robin Seger, båda aktiva i stu-
dentföreningen JIBS Student Association, 
är säkra på att det kommer att underlätta 
för studenterna att redan under studietiden 
få in en fot på arbetsmarknaden.

– Detta är en otrolig satsning jag inte 
tror finns någon annanstans. Man känner 
att man valt rätt högskola, säger Robin 
Seger.

– Vi kommer att kunna få kontinuerlig 
vägledning på arbetsmarknaden, anpassad 
till just den utbildning jag går. Det är en 
trygghet att högskolan satsar på att det ska 
gå bra för oss även efter studierna, säger 
Charlotte Sundell.

T E X T  &  F O T O :  S O F I E  N O R R l u N D

Unikt samarbete ger 
studenterna jobb
Nu blir högskolan ännu bättre på att ge studenterna kontakt med ar-
betslivet redan under studietiden. Internationella Handelshögskolan 
inleder ett samarbete med Manpower som underlättar för studenterna 
att få jobb efter examen.

Mike Danilovic, Internationella Handelshögskolan



H Ö G S K R I F T E N  NR 2 2007

6

Det är inte lätt att få ett möte med Mar-
tin Andersson, han har ett fullspäckat 
schema. I februari disputerade han med 
sin doktorsavhandling och sedan dess 
har han både synts i tidningar och hörts 
i radio. Han har presenterat sina forsk-
ningsresultat på internationella konferen-
ser, talat på UD:s exportfrämjande och 
nästa vecka ska han träffa Exportrådet. 
Två eller tre dagar i veckan håller han 
till på Kungliga Tekniska högskolan 
(KTH) i Stockholm. Just nu förbereder 
han en presentation för en konferens vid 
University of Nottingham tillsammans 
med Sara Johansson på Internationella 
Handelshögskolan. På hans kontor står 
adventsljusstaken fortfarande kvar i 
fönstret, som ett tecken på bråda dagar.

– Det är mycket att göra, men jag trivs 
oerhört bra, säger Martin.

Martin Andersson är uppvuxen i 
Blekinge och kom till Jönköping och 
Internationella Handelshögskolan 1997. 
Sedan dess har det gått snabbt framåt. Ef-

Martin visar viktiga faktorer 
för export

ter examen i internationell ekonomi och 
politik och utbytesstudier i Taiwan blev 
han 2001 forskningsassistent åt professor 
Charlie Karlsson. 200� startade han sina 
doktorandstudier inom nationalekonomi 
med Charlie Karlsson som handledare.

Sverige exporterar mest till 
grannländerna
Doktorsavhandlingen studerar inter-
nationell handel och visar att svenska 
företag exporterar mest till sina grann-
länder.

– Vi talar om en globaliserad värld, 
och Sverige är ett exportintensivt land, 
men det är få företag som står för expor-
ten. USA är en av de största mottagarna 
av svensk export och ett antal större före-
tag exporterar stora volymer dit. Men de 
allra flesta svenska exportföretag är små 
och medelstora företag som exporterar 
en eller två produkter till ett par länder, 
i huvudsak inom Norden.

Martin Andersson har gått in på fö-

retagsnivå och studerat vad i ett företags 
karaktäristika som har betydelse för 
dess export. Avhandlingen bygger på 
data över enskilda företag, de ca �0 000 
registrerade företag i Sverige som har en 
registrerad export.

Faktorer för ökad export
– Ett svenskt företag som har en hög 
produktivitet har större chans att ta sig 
in på exportmarknaden. Andra faktorer 
som påverkar exporten är bland annat 
storleken på företaget och utbildnings-
nivån på dess anställda. Om företaget 
sysslar med import är det oftast även bra 
på att exportera, likaså om företaget ingår 
i multinationella koncerner.

En del i avhandlingen behandlar 
betydelsen av teknologi och kunskap 
för export och internationell konkur-
renskraft.

– Regioner som har teknologisk spe-
cialisering exporterar mer och kan sätta 
högre priser på sina produkter.

- Vi talar om en globalise-

rad värld, men i Sverige är 

det få företag som står för 

exporten.

I sin doktorsavhandling 

har martin Andersson 

studerat vad som påverkar 

ett företags internationella 

handel.
mARTIN ANDERSSON, nybliven doktor i nationalekonomi inkl. ekonomisk geografi och ekonomisk statistik
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Regional utveckling är ett brett område 
som rymmer forskning ur flera aspekter. 
På Internationella Handelshögskolan 
har man en framgångsrik forskning 
inom ämnet och där ser man regional 
utveckling och tillväxt kopplat till 
innovationer. 

– Innovationer är inte direkt mätbart 
så vi studerar det utifrån olika variabler, 
till exempel patent, export, infrastruktur 
och nyföretagande. Vi utreder förutsätt-
ningar för den regionala utvecklingen, 
säger Charlie Karlsson, professor i na-
tionalekonomi.

Företag söker sig till rätt 
kompetens
I industrisamhället byggdes fabriker, 
människor sökte sig dit och samhäl-
len skapades naturligt runt fabrikerna. 
Nu väljer företag att placera sig där det 
finns kvalificerad arbetskraft för att få 
rätt kompetens. Företagen kommer till 
människorna istället för att människorna 
kommer till företagen.

– I regional utveckling hänger allting 
ihop, det är en kedja. I vår forskning 
urskiljer vi de olika länkarna och ser 
sambanden mellan dem, säger Charlie 
Karlsson.

Ett exempel är infrastrukturen. Var 
människor väljer att bosätta sig har allt 
större betydelse för en regions framgång. 
Detta innebär i sin tur att infrastruktu-
ren är avgörande för regioners förmåga 
att existera. Att förbättra vägar och tåg-
förbindelser kan göra att en mindre by 
dras in i kärnkommunen. Det finns 
tydliga kopplingar mellan korta resti-

”Vi har den främsta forskningsmiljön 
för regional utveckling”

der till arbetet, fler jobb och växande 
befolkning.

Främsta forskningsmiljön
På Internationella Handelshögskolan 
finns cirka �0 forskare och doktorander 
i ämnet.

– Internationella Handelshögskolan 
är den främsta forskningsmiljön i Sve-
rige när det gäller regional ekonomi och 
regional utveckling. Jag får ofta frågor 
i utlandet varför Jönköping blivit så 
framträdande inom området. En starkt 
bidragande faktor är att vi haft turen att 
få ambitiösa och kunniga doktorander, 
säger Charlie Karlsson.

Den senast disputerade doktoranden är 
Martin Andersson som presenteras på 
föregående sida.

S O F I E  N O R R l u N D

Forskningskoordinator
Sedan januari i år fördelar Martin 
Andersson sin tid mellan Internatio-
nella Handelshögskolan och KTH och 
är forskningskoordinator för CESIS 
(Centre of Excellence for Science and 
Innovation Studies).

– CESIS vill öka förståelsen för sam-
bandet mellan innovationssatsningar och 
ett företags ekonomiska tillväxt. Mitt 
jobb där är dels att forska och även att 
utveckla centret och våra samarbeten. 
Min doktorsavhandling är starkt kopplad 
till CESIS inriktning. 

Resultat från doktorsavhandlingen har 
redan publicerats i svenska och interna-
tionella tidskrifter och fler är på gång.

– I framtiden tror jag att ungefär 
samma industrier som i dag kommer 
att vara främst på export inom svensk 
handel. Men kanske kommer vi att se 
en skillnad i vad vi exporterar, att vår 
export blir mer forskningsintensiv och 
ha högre kunskapsinnehåll. Om det vi 
tillverkar och exporterar kan tillverkas 
billigare i något annat land bör svenska 
företag konkurrera med kvalitet istället 
för kostnader, avslutar Martin.

T E X T  &  F O T O :  S O F I E  N O R R l u N D

Varför finns det städer? Varför växer Jönköping så det knakar just nu? 
Varför vill så många bo i Stockholm? På Internationella Handelshög-
skolan undersöker forskarna förutsättningar för regional utveckling.

mARTIN ANDERSSON, nybliven doktor i nationalekonomi inkl. ekonomisk geografi och ekonomisk statistik

CESIS – Centre of Excellence for 
Science and Innovation Studies är ett 
forskningscentrum inom innovations-
system med fokusering på förhållan-
det mellan innovation och ekonomisk 
utveckling. CESIS är samarbete mellan 
Internationella Handelshögskolan 
och KTH och är en av arrangörerna 
bakom internationella uddevalla 
Symposium som i år hålls för tionde 
gången.
mer information: 
www.infra.kth.se/cesis

Charlie Karlsson, professor i nationalekonomi
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The Bologna process, the new 
initiative transforming higher 
education in Europe, has two 
main goals, the first to make Eu-
ropean more competitive with 
higher education in other parts 
of the world, most notably North 
America, and the second to make 
European education more attrac-
tive to international students. 

One of the main elements of the Bologna 
recommendations is that education be 
divided into three cycles: the bachelor 
cycle, the master cycle, and the docto-
ral cycle, the so-called �+2+� (years) 
structure.  

This introduction of this new structure 
has changed dramatically business edu-
cation in Sweden which earlier did not 
have both a bachelor and master cycle but 
only had a four year “grundutbildning” 
cycle. The theme of this article is to look 
at what the adaptation to the Bologna 
process means for internationalisation at 
JIBS especially the new �+2+� structure, 
both the pros and the cons.

A negative consequence
The biggest negative consequence is the 
reduced opportunity for JIBS students to 
study abroad in our bachelor programs. 
In the old four year integrated model, 
JIBS students had the possibility to study 
abroad in semesters 5, 6, and 7. Many 
students studied abroad for at least two 
semesters and some for even all three 
of these semesters. In addition, many 
students studied abroad for a full year 
(year � – both the 5th and 6th semes-
ters) at the same university thus giving 
themselves a full induction into life at 
that university and that country over a 
10 month period.  

Given the new, shorter (� year) bac-
helor programs at JIBS, there is not the 
same flexibility and opportunity to study 
abroad. For example, the new � year 
Bachelor of Economics and Bachelor 
of Commercial Law programs at JIBS 
will only allow students to study abroad 
during semester 5. Thus these students 
will have their study abroad reduced 
from the earlier possibility of � semesters 
abroad to just one semester and without 
any possibility to study abroad at the 
same university for an entire year.

Two of JIBS undergraduate programs, 
the Bachelor of Business Administration 
and the Bachelor of Business Informatic, 
have decided that students may study 
abroad both in Semester � and/or se-
mester 5. This will allow students to 
study abroad in at least 2 universities in 
2 different countries, but unfortunately 
(because of the summer vacation in bet-
ween), students still will not be able to 
study abroad at the same university for 
two consecutive semesters.

Increase in international 
students
The greatest advantage of the new Bo-
logna structure for Internationalisation 
is the opportunity for student mobility 

BETWEEN CYCLES. Students are en-
couraged to do their bachelor degree in 
one country but their master degree in 
another. At JIBS, for 2007-08, we will 
be offering � bachelor programs and 5 
master programs completely delivered in 
English. The JIBS International Unit has 
responsibility for recruiting international 
degree-seeking students to its bachelor 
programs as well as both Swedish and 
International students to our master 
programs. Within 2 years, JIBS expects 
to have more than �00 international 
program students studying towards a 
JIBS degree – a huge increase from the 20 
international program students we had 
just � years ago. This huge increase in 
international students will dramatically 
add to JIBS’s already very international 
campus.

Lastly, since JIBS’s master programs 
will be converted into two year programs 
beginning in the fall of 2007, there will, 
hopefully, also be the opportunity to 
develop a study abroad component in se-
mester � in these master programs which 
we would allow for both the opportunity 
to receive master level international ex-
change students from all over the world 
as well as being able to send JIBS master 
students out on exchange.

Student mobility
In conclusion, the adaptation to Bologna 
process has both pros and cons to inter-
nationalisation at JIBS. The possibility 
of studying abroad in the undergraduate 
programs will be reduced but the pos-
sibility of student mobility between the 
undergraduate and master cycles will fa-
cilitate internationalisation and give JIBS 
the possibility of increasing the number 
of international students on campus.

P E T E R  H I lT O N

D I R E C T O R  O F  I N T E R N AT I O N A l 

R E l AT I O N S  A N D  R E C R u I T m E N T,  J I B S  

JIBS, Internationalisation, and the 
Bologna Process

BOlOGNA AT THE uNIVERSITy 

wEBSITE

Read more about the Bologna 
process, the international agreement 
to create coordination within higher 
education in Europe:
www.hj.se/bolognaprocess 

BOlOGNA PÅ HöGSKOlANS wEBB

läs mer om Bolognaprocessen, det 
internationella samarbetet för 
samordning inom högre utbildning i 
Europa:
www.hj.se/bologna 
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Drygt 30 representanter, lärare/professorer och rektorer, från fem 
olika universitet i Serbien, Montenegro, BosnienHerzegovina, FYR 
Makedonien och Kroatien deltog den 21-23 mars i ett seminarium på 
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK).

Syftet med seminariet är ett dessa universitet skall ta över de ungdomsledar- och lärar-
utbildningar med inriktning på återförening och konflikttransformering som HLK, 
på uppdrag sv Sida och Forum Syd och tidigare PRONI, utvecklat och bedriver på 
Balkan sedan 1996.

Hitta vägar för framtiden
Seminariet är intressant av flera olika skäl. Det är ett exempel på två av HJ:s över-
gripande principer, Samverkan och Internationalisering. Det är också ett exempel på 
ett framgångsrikt biståndsprojekt i och med att de verksamheter som framgångsrikt 
utvecklas med Sida-stöd nu kommer att övertas och inlemmas i mottagarländernas egna 
utbildningssystem och själva seminariet är ett exempel på återförening och konflikt-
transformering eftersom flera av de deltagande personerna tillhör grupper som var bittra 
fiender under inbördeskriget. Seminariet gav möjlighet att bearbeta gammal fiendskap 
och hitta vägar för framtida samarbete kring ungdomsverksamhet och ungdomsledar-
utbildning på universitetsnivå.                                                       m A R I A N N E  H u G O

Återförening på Balkan genom utbildning

Högskolans traditionella firande 
av Vårens ankomst sker i år fre-
dag den 27 april klockan 13.00 på 
HLK:s trappa. 

Årets vårfirande är det tionde i ordning-
en. Programmet kommer att bjuda på 
sång av Kårtrastarna och ungdomskören 
Da Capo och musik med. Förutom sång 
och musik blir det också traditionsenligt 
tal av högskolans rektor, Thomas Anders-
son, och studentkårens ordförande, Emil 
Jungåker.  

För femte gånger kommer högskolans 
förtjänsttecken att delas ut.

VÄlKOmNA!

Som anställd inom akademin kan det 
vara frestande att tänka på samverkan 
som en ”tredje uppgift”; en extra uppgift 
som någon annan helst ska ta hand om. 
Därtill framstår samverkan ibland som 
ett snävt område där särskilt kommer-
sialisering av forskningsresultat betonas. 
Högskoleverkets hållning är dock att 
högskolans samverkan med samhäl-
let bör ses ur tre perspektiv, nämligen, 
samverkan för en god utbildning, för 
demokrati och för tillväxt. Mot denna 
tolkning ska samverkan inte ses som en 
snäv pålaga, utan något som kontinu-
erligt kan integreras i alla högskolans 
aktiviteter. 

DAGS FöR HSS 07: 

Samverkan för kompetensutveckling

Samlingsplats skapas 
Under HSS 07 skapas i Jönköping en 
samlingsplats där högskola möter repre-
sentanter för offentliga verk, institut, 
skola, vård och omsorg, industrier, 
samt arbetsmarknadens olika parter. 
Konferensen har fem spår; Hälsa, vård 
& välfärd, Industriell omvandling, Ve-
tenskaplig kommunikation, Akademins 
förutsättningar för samverkan och Livs-
långt lärande. Denna spridning innebär 
att HSS 07 erbjuder intressanta exempel 
och diskussioner kring samverkan från 
många olika perspektiv. De varierande 
illustrationerna understryker också bred-
den i begreppet.    

Många samverkansinitiativ
På Högskolan i Jönköping finns många 
goda exempel på samverkansinitiativ 
vilka i mångt och mycket speglar Hög-
skoleverkets tolkning. Som exempel kan 
nämnas goda kontakter med Science 
Park Jönköping, skola och näringsliv 
i grundutbildning och forskning, cen-
trumbildningar och storskaliga program 
med fokus på praktisk förankring, en 
utvecklad tillgänglighet av information 
samt utbildningar utarbetade enligt sär-
skilda behov i omgivande kommuner. 

Sammantaget innebär detta arbete att 
Högskolan i Jönköping är omtalad för sin 
erfarenhet av kontakt med omgivningen. 
HSS 07 är ett sätt att vidare peka på 
denna förmåga samtidigt som vår kapa-
citet för samverkan kan utvecklas. Vi ser 
fram emot att din erfarenhet bidrar till 
en bra konferens!  
   Läs mer om konferensen på 
www.hss07.se

A N N A  B l O m B Ä C K

Konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan (HSS) växte fram 
i slutet av 1990-talet för att hantera de utmaningar som samverkan 
mellan akademi och omkringliggande samhälle presenterar. Grundidén 
är att utbytet spelar en viktig roll i arbetet att behålla ett progressivt 
liksom konkurrenskraftigt samhälle och näringsliv. Arrangemanget i 
Jönköping, 8-11 maj 2007, är det femte i ordningen och har som över-
gripande tema: Samverkan för kompetensutveckling. 

VÅRFIRANDE
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NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER

Nyanställda
Niclas Adler, IHH, vd från 1 mars
Margareta Adolfsson, HLK, forsk-
ningsassistent från 1 mars
Malin Andersson, JTH, doktorand från 
8 februari
Magnus Hofwing, JTH, doktorand 
från 1 februari
Ulrik Sixtensson, JTH, IT-tekniker 
från 1 februari

Enligt beslut från IT-nämnden kommer 
högskolan fr.o.m. 2 april ha 112 som 
kortnummer i växeln. Detta innebär att 
man inte längre kommer att behöva slå 
en nolla för att komma ut på extern linje 
då man måste få tag i SOS Alarm.

För att tekniskt kunna få detta att 
fungera måste kortnumren 1120-1129 
tas bort för att det ska gå att lägga 112 
som ett kortnummer.

Obs att man internt INTE kan ringa 
dessa kortnummer fr.o.m. 2 april utan 
att hamna hos SOS Alarm.

De berörda anknytningsnumren gäller 
anställda på IT-Service och är följande 
personer:
Nuv. nr  Innehavare Nytt nr
101120 Stefan Kindh 101170
101121  Anders Ohlin 1011�1
101122 Jörgen Ovinder 101172
10112� Vakant   
10112� Vakant
101125 Andreas Briland 101175
101126 Joakim Andersson 1011�6
101127 Linda Carlström 1011�7
101128 Helena Spång 1011�8
101129 Anders Svensson 1011�9

S u S A N N A  B R I l A N D

T E l E F O N I A N S VA R I G

Nya kortnummer 
hos IT-service

Överläggningarna inleddes 
med att rektor Thomas An-
dersson gjorde en genomgång 
av läget för Högskolan i Jön-
köping i olika frågor. Med 
tanke på att Sverige fick en ny 
regering i höstas är det viktigt 
att Högskolan i Jönköping 
uppvisar en offensiv hållning, 
det kommer att bli en kamp 
om hur resurserna fördelas en-
ligt Thomas Andersson. Hög-
skolan i Jönköping är också 
en uppstickare på många sätt 
men högskolan måste visa 
att man har förmågan att profilera sig 
och att vi kan samverka. Ett exempel på 
samverkan är det samarbetsavtal som 
har tecknats med Chalmers och KTH 
för etablerandet av Tekniska Högskolan 
i Jönköping. 

Mycket arbete väntar framöver enligt 
Thomas Andersson. Fackhögskolorna är 
inne i ett expansivt skede, det har skett 
byte på vd-posterna vid tre av fackhög-
skolorna under det senaste året och nya 
krafter kommer att utses vid de olika 
årsstämmorna i slutet av mars. 

Även kommunerna rapporterade
Efter presentationer av vad som hänt på 
fackhögskolorna sedan sist man träffades 
gjordes en motsvarande rapportering 
från kommunerna. Deltagarna f ick 
också en lägesrapport om den långsiktiga 
utvecklingen av kommunsamverkan 
och utveckling och omstrukturering av 
Science Park-systemet. Även högskolan 
och den regionala utvecklingsplanen 
samt den decentraliserade utbildningen 
gicks igenom.

T E X T  &  F O T O :  l E N A  H A l l D O R F

Överläggningar med länets kommuner

Tidsbegränsat förordnande
Michael Karlsson, HS, vik. webbut-
vecklare vid Informations- och mark-
nadsföringsenheten från 1 april

Slutat
Jeanette Green, HS, �1 mars
Lisa Jonsson, HHJ, 20 februari

Varje år träffar bl.a. rektor Thomas Andersson och vd för högskolans 
fyra fackhögskolor, representanter från kommunerna i Jönköpings län 
för överläggningar. I år hade 12 av de 13 kommunerna möjlighet att 
delta tillsammans med representanter för bl.a. Länsstyrelsen, Region-
förbundet och Science Park.

Fr.v. Jönköpings moderata kommunalråd Mats Green, IHH:s vd Niclas 
Adler och högskolans rektor Thomas Andersson 

Måndag den 2� april firas Världsbokda-
gen på högskolebiblioteket. 

Fredrik Strage kommer kl. 1�.�0  till 
högskolebiblioteket för att prata om 
Idoldyrkan och besatthet. Fredrik Strage 
är journalist och har de senaste åren 
huvudsakligen skrivt om film och musik 
i DN. Han debuterade som författare 
2001.                                                 l H

PERSONAlNyTT DAGS FöR 
VÄRlDSBOKDAGEN
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Martin Hugos avhandling ”Liv och lä-
rande i gymnasieskolan. – En studie om 
elevers och lärares erfarenheter i en liten 
grupp på gymnasieskolans individuella 
program” handlar om hur gymnasiesko-
lan ska kunna möta behovet hos de mest 
svagpresterande eleverna som lämnar 
grundskolan med ofullständiga betyg.

Våren 200� startade HLK sin fors-
karskola, till en början i samarbete 
med Helsingfors universitet där dokto-
randerna var registrerade. Nu bedriver 
HLK forskarutbildning i helt egen regi 
och har för närvarande 2� doktorander 
inskrivna. 

martin Hugo är HlK:s första egna doktor

Martin Hugo spikade sin avhandling i HLK:s entré. 

Socialminister Göran Hägglund  
besökte Hälsohögskolan,  HHJ, i 
slutet av februari. 

Vid besöket informerades Hägglund av 
bl.a. HHJ:s vd Gerd Ahlström om sats-
ningarna på utbildning och forskning 
för att möta framtidens vård och omsorg 
och högskolans rektor Thomas Anders-
son om utvecklingen för Högskolan i 
Jönköping. 

Hägglund träffade också studenter 
och doktorander vid Hälsohögskolan. 
De pratade bland annat om studenternas 
möjligheter att få arbete inom olika delar 
av vårdsektorn, hur situationen är idag 
inom vårdområdet och privatiseringen 
av vården. 

l H

Socialministern besökte högskolan

Socialminister Göran Hägglund tillsammans med HHJ:s vd Gerd Ahlström.

I mars disputerade martin Hugo och blev därmed Högskolan för lärande och kommu-

nikations första doktor från en egna forskarskolan lärande och kommunikation.

FOTO: OSKAR POllACK
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Högskriften

Det var det, det. Öppet Hus på högsko-
leområdet är avklarat och nu väntar jag 
ivrigt på ledigheten under den instundande 
påskhelgen.

En del är lediga några dagar i veckan 
före påsk och åker utanför landets gränser 
– nej, jag är inte avundsjuk;-) – medan jag 
nöjer mig med att vara ledig en dag extra, 
skärtorsdagen. Jag måste erkänna att det ska 
bli skönt med lite ledighet, inte för att jag 
klagar på att det är mycket att göra men nu 
vill jag njuta några hela dagar av att våren 
har kommit. För det har den väl? Varje 
dag ser jag i Sofiaparken hur knopparna på 
buskarna blir större, på min fina innergård 
står tulpanerna i knopp i planteringen och 
mina egna nyplanterade påskliljor i en kruka 
på trappan blir lite större för varje dag som 
går. För att inte tala om alla fåglar – finns 
det någon vackrare musik att vakna till än 
fågelkvitter?

Ett säkert vårtecken är Öppet Hus på 
högskoleområdet. Vädergudarna var med 
oss med blå himmel, solsken men det var 
lite för blåsigt för att jag skulle vara riktigt 
nöjd. Naturligtvis var jag en given besökare 
på Öppet Hus, jag lär mig alltid något nytt 
och det är så roligt att gå runt på de olika 
fackhögskolorna och se vad de har för pro-
gram. Jag hörde många dialekter, förutom 
det småländska idiomet hörde jag både 
halländska och västgötska, östgötska och 
norrländska – ja till och med engelska. 

Visst är det roligt att man åker från till 
exempel Falkenberg, Borås, Linköping, 
Norrköping, Ulricehamn, Umeå och Eng-
land. Beundransvärt tycker jag det är att 
man åker bil från Umeå för att besöka vårt 
Öppet Hus! Och glädjande var också att 
så många av ungdomarna hade föräldrar 
och/eller kompisar med sig. Många hade 
hört talas om Högskolan i Jönköping av 
syskon eller kompisar som studerar eller 
har studerat här och många hade läst om 
Öppet Hus på webben – kul att våra ”nya”, 
mer användarvänliga webbsidor lockar 
besökare.

På min rundvandring tyckte jag mig 
också märka att det var mer människor än 
tidigare år, bland annat har högskolebib-
lioteket aldrig haft så många besökare. Ett 
annat evenemang som brukar locka många 
jönköpingsbor till högskoleområdet är 
firandet av Vårens ankomst. Det gör vi i år 
fredagen den 27 april klockan 1�.00 och 
jag hoppas att vädergudarna är oss nådiga 
även då.

När jag tittar i almanackan ser jag bland 
annat att högskolebiblioteket firar Världs-
bokdagen den 2� april och att det ordnas 
en filmfestival på Högskolan för lärande 
och kommunikation den 21-22 maj. Och 
tittar jag så långt fram som efter sommar-
semestern är det dags för den akademiska 
introduktionen för nya studenter den 2� 
augusti och den 21 september ska vi fira att 
det är 10 år sedan vi flyttade in på högsko-
leområdet – tänk vad tiden går! 

Men jag har lärt mig att inte planera för 
långt i förväg, så jag nöjer mig med att no-
tera ovanstående datum i min almanacka. 
Lite har jag dock planerat för påskfirandet, 
men så här en vecka före skärtorsdagen är 
det svårt att veta hur vädret blir. För mitt 
påskfirande är väderberoende i högsta grad, 
jag hoppas dock på värme och solsken så 
jag kan tillbringa åtminstone några dagar 
på landet. En sak är dock säker: det ska bli 
skönt att få några lediga dagar!

Njut du också av påskdagarna, njut av 
ljuset och värmen som kommer tillbaka 
mer och mer för varje dag, njut av att allt 
vaknar i naturen och ta vara på varandra 
– du är värdefull!’

Påskkram


