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Detta är årets första Högskriften 
och trots att julledigheten redan 
känns långt borta vill jag hälsa er 
Välkomna till en ny och inspire-
rande termin!

Det här året kan föra med sig många 
nyheter och överraskningar, mestadels 
positiva önskar vi förstås, men man kan 
vara övertygad om att det också blir 
utmaningar! Diskussionen om utbild-
ningens och forskningens roll i samhället 
ser ut att bli fortsatt intensiv. Den senaste 
tiden har en ny otrevlig ton ofta smugit 
sig in i nyhetsrapporteringen.

Regeringens ambitioner att höja anta-
let högskolestuderande i landet kommer 
att leda till resultat under det kommande 
året. Samtidigt är en ökning av antalet 
presumtiva studenter också på gång, där-
för att kullarna av unga människor som 
lämnar gymnasiet nu håller på att växa. 
Det blir därför fortsatt tufft att komma 
in på högskolan. Å andra sidan är oron 
stor för att det inte kommer att finnas 
jobb till många av dem som utbildar sig. 
Och flera studier visar att de som väljer 
att satsa på utbildning många gånger inte 
får de påslag i ökad lön som borde för-
väntas, givet de ansträngningar och den 
förkovran utbildning ändå innebär. Det 
har också observerats att en klar majoritet 
är kvinnor, och det har från en del håll 
hävdats att de unga – särskilt kvinnorna 
– kanske låter lura sig till utbildning.

Kvalitet och innehåll
Samtidigt är diskussionen het om ut-
bildningens kvalitet och innehåll. Hur 
bra är en högskoleutbildning i Sverige? 
Studenter vid Stockholms universitet 
berättade för utbildningsminister Leif 
Pagrotsky vid hans besök där i höstas 
att de inte hade mycket undervisning, 
och inte mötte särskilt hårda krav. Var-
ningstecknen har varit särskilt starka 
från lärarutbildningarna. Alla dessa 

signaler måste tas på allvar. Vi måste 
arbeta oavbrutet och med öppna ögon 
för att säkerställa att utbildningen och 
forskningen vid Högskolan i Jönköping 
håller hög klass, att brister identifieras 
och åtgärdas, och att kvaliteten ständigt 
förbättras. 

Flera insatser framöver
Många sådana insatser är på gång. Fler 
disputerade lärare tillkommer exempelvis 
under 2006. Vi arbetar vidare med att 
stärka praktikarrangemang. Vi förbere-
der nya satsningar för att knyta studenter 
närmare till forskningen, betydligt ökade 
resurser är på väg in i både undervis-
ningen och forskningen vid Högskolan 
i Jönköping, vi kommer att genomföra 
åtgärder som stärker drivkrafterna för 
bra undervisning, o.s.v. Vi lyssnar också 
på studenterna, och det måste vi göra! 
Om inte högskolan och studenterna 
kan arbeta tillsammans i öppenhet för 
förbättringar kan vi vara övertygade om 
att framgången blir ihålig. 

Levande campus
Vi behöver också accelerera arbetet med 
den yttre miljön. Vi har ett enastående 
bra campus, i centrala Jönköping, och 

med ett antal åtgärder kommer det att 
bli ett verkligt levande – och ett än mer 
inspirerande – campus. Också omvärl-
dens aktiva engagemang behövs i högsta 
grad och tillsammans med kommunen 
går vi in i nya viktiga samarbetsprojekt. 
Samtidigt måste också dialogen mellan 
kommunen och studenterna stärkas. 
Viktiga, utestående frågor måste lyftas 
och hanteras snabbare. Jag hoppas vi 
kommer fram i en utmärkt hantering så 
snart som möjligt nu på vårkanten.

Positiva trender vid högskolan
Om vi klarar dessa uppgifter kommer 
det inte att vara fel för studenterna att 
satsa på högskolestudier, i vart fall inte i 
Jönköping. Flera studier har nyligen visat 
på verkligt positiva trender för vår del. 
Vi har det högsta studentföretagandet 
i landet, och våra studenter får snab-
bare relevanta jobb än studenterna vid 
någon annan av landets universitet eller 
högskolor med blandade utbildningar. 
Vi ligger långt framme i internationa-
liseringsarbetet, vilket kommer att bli 
mycket väsentligt under de kommande 
åren, därför att den globala ekonomin 
snurrar allt snabbare samtidigt som allt-
fler människor dras in i ett kunskaps- och 
informationssamhälle, och eftersträvar 
utbildning. Bolognaprocessen konkre-
tiseras alltmer och här kommer nu nya 
utbildningar att börja ta form på allvar, 
inte minst på mastersnivån vilket blir ett 
mycket viktigt instrument för att vässa 
våra profilområden. Här ser vi samtidigt 
att redan inledd samverkan med andra 
högskolor och universitet i Sverige är 
mycket lovande och kommer att kunna 
ge oss ytterligare stark skjuts framåt. 

Avgifter för kvalitet
En annan sak är att vi i Sverige av allt 
att döma kommer att ta betalt av utom-
europeiska studenter från och med 2008 
– något vi vid Högskolan i Jönköping ser 

Rektor Thomas Andersson
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Annual Report for 2005
The annual financial report for 2005 has 
been presented and shows that Jönköping 
University had a positive surplus of SEK 
12.8 million. Undergraduate studies had 
6,797 full-time students with 5,599 suc-
cessfully completing education.

Research on Alzheimer’s Disease 
Attracts Attention
New research shows that the dementia 
disease Alzheimer’s decease to a larger 
extent than before known is genetically 
transferred, and also that there are no 
gender differences. A large number of 
different hereditary genes cause the 
disease.

Professor Stig Berg, School of Health 
Sciences, is one of the researchers pre-
senting the study which has attracted 
attention worldwide.

Read a summary of the study at:
http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/con-
tent/abstract/6�/2/168 

Dissertation defends
Andreas Johnson defended his disser-
tation Host Country Effects of Foreign 
Direct Investment on February 9. Fa-
culty opponent was Professor Dr. Jouke 
van Dijk, University of Groningen, The 
Netherlands.

Summary in English
som oåterkalleligt och nödvändigt, men 
som vi i allra högsta grad måste förbereda 
oss för, så att vi kan använda detta som en 
drivkraft att höja vår internationella pro-
fil, och kvalitet för alla våra studenter.

Kunskap ger valmöjlighet
Att satsa på högkvalitativ utbildning och 
kunskap måste vara rätt och riktigt för 
samhället liksom för den enskilde indi-
viden. Kunskap ger valmöjligheter, både 
i Sverige och i världen som helhet. Sedan 
måste vi som är engagerade i denna sektor 
verka för att kunskap också verkligen 
uppskattas i samhället, och att samhäl-
let, forskningen och utbildningssystemet 
förmår att ömsesidigt stärka varandra 
i utvecklingen och användningen av 
kunskap för framtiden. Här behöver 
vi fortgående förbättra många av våra 
kontaktytor och insatser. Högskolan i 
Jönköping ligger långt framme, men 
mycket mer kommer att hända under det 
kommande året – också på den fronten.

Denna period är som vanligt hektisk för 
oss alla på högskolan, men förhoppnings-
vis är den också inspirerande. Era insatser 
är värdefulla!

Kristina Nyström defends her disserta-
tion Entry and Exit in Swedish Industrial 
Sectors on March 10.  Faculty opponent 
is Professor Dr. David B. Audretsch, 
Max Planck Institute of Economics, 
Jena, Germany.

FSF - Nuted Award
Mattias Nordqvist awarded SEK 25,000 
for his thesis in 2005 on Familly Busines-
ses by the Swedish Foundation for Small 
Business Research (FSF) and the Swedish 
Agency for Economic and Regional 
Growth (NUTEK).

Mattias Nordqvist is a researcher at 
JIBS and the co-director of CeFEO, the 
new research Centre for Family Enter-
prise and Ownership at JIBS.

Honorary Doctors
The Faculty Board of Jönköping Univer-
sity has appointed five honorary doctors: 
Barbara Green, Professor Emerita at Uni-
versity of Wales; Swansea, Gunnar Hal-
lingberg, Jönköping; Serge Moscovici, 
Professor Emeritus at the university in 
Paris; Roger R. Stough, NOVA Professor 
of Public Policy at the School of Public 
Policy (SPP), George Mason University, 
USA; and Bertil Svensson, Jönköping. 
The doctorates will be conferred on 2� 
September, 2006.

Högskolans förtjänsttecken
För fjärde gången kommer Högskolan i 
Jönköping att dela ut sitt förtjänsttecken 
i år. Valborgsmässoafton infaller på en 
söndag i år så högskolan firar Våren 
fredagen den 28 april. Då kommer också 
utdelningen av förtjänsttecknet att ske. 

Förslag tillmottagare av tecknet läm-
nas till rektor senast den � april 2006. 
Rätt att föreslå mottagare av tecknet har 

varje person som under förslagsperioden 
är anställd vid Högskolan i Jönköping. 

Tidigare mottagare är Hans Albin 
Larsson, Nils Gruvberger, Alvar Göth, 
Lars-Erik Engstrand, Agne Boeryd och 
Gudrun Engstrand.

Ytterligare information finns på: 
www.hj.se/doc/77
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Högskolan gick stärkt ut ur 2005. Ni 
minns säkert hösten 200� hur det käm-
pades med att få budgetarna i balans 
inför det nya året. Antalet helårsstudenter 
skulle minskas, men hur minska när 
studenterna är antagna på program. Det 
gällde inte bara att spara och spara det 
inger inget framtidshopp. Det har gjorts 
många prioriteringar i verksamheten 
som har lett till att högskolan idag är väl 
rustad inför det år vi precis har kommit 
in i. Många positiva händelser har skett 
under året, men vi tar siffrorna först.

Högskolan har ett positivt överskott för 
2005, 12,8 mnkr (12,9 mnkr 200�). 
De totala intäkterna blev 552,8 mnkr 
(561,7 mnkr) 8,9 mnkr lägre än förra 
året. Intäkterna var budgeterade till 
5�8,� mnkr, budgetavvikelsen är i stort 
det utökade takbeloppet för grundutbild-
ningen. Kostnaderna blev 551,1 mnkr 
(558,� mnkr) 7,2 mnkr lägre än förra 
året. Personalkostnaderna har ökat med 
11 mnkr och beloppet utgörs till största 

Årsredovisningen för 2005 klar
delen av retroaktiva pensionskostnader. 
Lokalkostnaderna och övriga kostnader 
är lägre än förra året. Det ekonomiska 
överskottet för verksamheten (rörelse-
överskott) blev 1,7 mnkr (�,� mnkr), 
det finansiella 10,8 mnkr (7,2 mnkr), 
och tillsammans ger det ett överskott på 
12,8 mnkr (12,9 mnkr).

I grundutbildningen har vi haft 6 797 
helårsstudenter1 (7 175), 62 procent är 
kvinnor (61). Sammanlagt har studen-
terna klarat av 5 599 helårsprestationer   
(5 890) varav kvinnorna står för 65 
procent (6�,�). Statens uppdrag för 
grundutbildningen innebär bl. a att 1 950 
hst skall finnas inom naturvetenskap eller 
teknik (N/T) vilket vi nästan klarade, tre 
procent från målet. Den tidigare omfat-
tande överproduktionen ca 9 procent, har 
minskat. Utfallet av hst och hpr blev tre 
procent över takbeloppet.

Årsredovisningen är även en återrap-
portering till staten över hur högskolan 
klarat de mål för grundläggande utbild-
ning och forskning som regeringen satt 

upp och som återfinns i avtalet mellan 
staten och högskolan. Fem mål finns 
uppsatta: kvalitetsarbete, samverkan med 
det omgivande samhället, internationali-
sering, jämställdhet och likabehandling 
samt personalförsörjning. Återrapporte-
ringen av målen speglar verksamheten vid 
högskolan i lite andra termer än siffror.

Kvalitetsarbete
Under kvalitetsarbete beskrivs hur vår 
målbild ”att bli minst nationellt ledande 
och internationellt erkänd inom valda 
områden, vara internationellt orienterad 
samt samverka med det omgivande sam-
hället i alla verksamhet” påverkar arbetet. 
Exempel på framgångsfaktorer är bl. a. 
att högskolans studenter kom snabbast 
ut i arbete enligt en benchmarking som 
Högskoleverket nyligen presenterat, att 
studenterna deltar i och har inflytande 
över högskolans utbildning fungerar vid 
HJ, att arbetet med pedagogisk förnyelse 
omfattar högskolepedagogisk utbildning 
i tre nivåer. Relaterat till den pedagogiska 
förnyelsen är de ansträngningar som görs 
från biblioteket att utveckla undervis-
ningen och därmed kompetensen bland 
högskolans studenter inom informations-
sökning.

Samverkan med det omgivande 
samhället
Samverkan beskrivs kort utifrån tre 
perspektiv: tillgänglighet, mottaglighet 
samt medverkan. Exempel på utbild-
ningens tillgänglighet är utbildningar 
som bedrivs i decentraliserad form och 
över nätet. Mottaglighet, fadderföre-
tagsverksamhet och verksamhetsförlagd 
utbildning är exempel på hur högskolan 
förbereder studenterna för en övergång 
till arbetslivet. Medverkan exemplifieras 
med bl. a. bibliotekets roll som omvärlds-
bevakare, PULS, Encell och Lärväxt, 
Knutpunkten Career Centre samt värd-
skapet för HSS 07.

2005
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  -77,2
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 -22,6
   -551,1
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Koncernens resultaträkning  2004
mnkr
Intäkter
anslag för Gu o Fo    �15,9
övriga intäkter     1�5,8
Summa intäkter     561,7

Kostnader
personalkostnader     -��2,7
lokalkostnader     -78,5
undervisning/forskning    -60,�
övriga kostnader     -5�,2
avskrivningar     -2�,6
Summa kostnader     -558,�

Rörelseresultat     �,�

Finansiella intäkter o kostnader   7,2
Skatt      2,�
Årets resultat     12,9

1En helårsstudent (hst) är en student som är inskriven för �0 poäng under ett år och en en helårsprestation (hpr) är �0 poäng, siffrorna är ackumulerade.
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Internationalisering
Internationalisering är en av de bärande 
idéerna för högskolans utveckling. Stra-
tegiskt viktig då den ger oss möjligheter 
att värdera vår verksamhet i ett interna-
tionellt jämförande perspektiv och öka 
förståelsen för andra länder och därmed 
också studenternas beredskap att i fram-
tiden kunna agera på en global marknad. 
Studentutbytet inom lärarutbildningen är 
nationsledande.

Jämställdhet och likabehandling
Inom högskolan är det ingen skillnad 
vad gäller fördelningen mellan kvinnor 
och män för studenter eller lärare. Fler 
kvinnor inom Hälsohögskolan och fler 
män inom Ingenjörshögskolan, men 
det pågår aktiviteter för att öka andelen 
underrepresenterat kön.

Personalförsörjning
Stiftelsen har under året avsatt särskilda 
medel till stöd för anställning av dispu-
terade lärare och doktorander.
En kort återblick på några höjdpunkter 
under året som sticker ut:

Forskningsproppen kom till slut, den 
som vi väntat på så länge. Största procen-
tuella ökningen (förutom Gotland) gick 
till HJ, 1� nya miljoner till forskning 
under tre år. Regeringens satsning på nya 
utbildningsplatser gav utdelning för HJ, 
en ökning med 1 010 helårsstudenter. 
Högskolebiblioteket fick utnämningen 
Årets bibliotek. Samarbeten med andra 
lärosäten har etablerats eller diskuteras 
inom både teknik och humaniora/sam-
samhällsvetenskap. Ingenjörshögskolan 
kom på delad andraplats tillsammans 
med Chalmers i tävlingen Årets Teknik-
utbildning. För första gången arrangera-
des en akademisk introduktion för nya 
studenter. Mycket mer finns att läsa i 
årsredovisningen för 2005, det vi tillsam-
mans har skapat. Trevlig läsning!

B R I T T- M A R I E  B E R G M A N

Hållbara kunder 
– ställer vi tillräckliga miljökrav?
Idag ställs allt större miljökrav 
från oss kunder på att företagen 
inom olika branscher ska arbeta 
mer för att minska sin miljöbe-
lastning. 

Det har arrangörerna av årets hållbar-
hetskonferens vid Högskolan i Jönköping 
tagit fasta på och den � april hålls kon-
ferensen ”Hållbara kunder – ställer vi 
tillräckliga miljökrav?”. De två tidigare 
konferenserna på temat hållbarhet har  
handlat om ”Vad händer med vädret?” 
och ”Hållbar konsumtion” .

Olika perspektiv
Konferensen kommer att ge olika per-
spektiv på hur vi kunder agerar både när 
det gäller miljökrav och sociala krav på 
företagens leverantörer. Föredragen kom-
mer att handla om alla delar av kedjan 
verksamhet-inköp-leverantör och hur de 
olika delarna kan samverka för en hållbar 
utveckling. Dagen kommer att avslutas 
med en debatt om hur man kan gå vidare 
både i inköp och upphandling för att 
stödja en hållbar utveckling.

Offentlig upphandling och 
transporter
Miljöanpassad offentlig upphandling 
kommer både Peter Nohrstedt från 
Miljöstyrningsrådet och Isa-Maria 
Bergman från Naturvårdsverket att 
tala om. Nohrstedt arbetar bland annat 

med EKU-verktyget vilket används av 
offentliga upphandlare för miljöanpas-
sad upphandling och Bergman kommer 
att beskriva nuläget och utvecklings-
möjligheter för miljöanpassad offentlig 
upphandling.

Alice Bah Kunke har besökt högsko-
lan flera gånger tidigare. Hon är general-
sekreterare på Rättvisemärkt och arbetar 
bl.a. med att sprida opinion om rättvis 
handel. Från IKEA kommer Jönköpings 
varuhuschef Birgitte Gutkowski för att ge 
en bild av hur IKEA arbetar med miljö 
och socialt ansvar i förhållande till sina 
leverantörer.

Hur Tetra Pak arbetar med miljökrav 
gentemot sina leverantörer inom trans-
portområdet kommer Johan Borglin att 
informera om. 

Moderator för konferensen är Rolf 
Larsson, journalist och debattledare på 
Hållbarhetsrådet.

Utställning
I anslutning till konferensen finns också 
ett 10-tal utställare från arrangörerna 
och några av miljömärkningsorganisatio-
nerna. Arrangörer är, förutom Högskolan 
i Jönköping, Jönköpings Kommun, 
Landstinget i Jönköpings län, Länsför-
säkringar Jönköping, Länsstyrelsen i 
Jönköpings län och Vägverket.  

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

Lördagen 25 mars kl.10-14 har högskolan 

ÖPPET HuS 
för blivande studenter och andra intresserade. 
Information finns på www.hj.se fr.o.m. 1 mars
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Ärftliga orsaker har större be-
tydelse för Alzheimers än man 
tidigare känt till. Det visar en ny 
studie som fått stor internatio-
nell uppmärksamhet. Professor 
Stig Berg, Hälsohögskolan, är en 
av forskarna bakom undersök-
ningen.

Studien visar att demenssjukdomen 
Alzheimers sjukdom till allra största de-
len är en genetiskt överförd sjukdom och 
att det inte finns några könsskillnader. 
– Reaktionerna på våra resultat har hit-
tills bara varit positiva. Fast visst blir vissa 
personer nedstämda när de vet att de har 
många med Alzheimers sjukdom i släk-
ten, säger professor Stig Berg, Institutet 
för gerontologi, Hälsohögskolan.

Studie av tvillingpar
Undersökningen bygger på cirka                  
12 000 svenska tvillingpar och har 
pågått sedan 1998. Tvillingparen, som 
vid studiens start var 65 år eller äldre, 
fick genomgå intervjuer och minnestester. 
Personerna som då uppvisade tecken på 
minnesstörningar har sedan fått träffa 
sjuksköterska, läkare och psykolog för 
ytterligare tester och undersökningar vid 
ett flertal tillfällen. 

Bakom undersökningen finns en inter-
nationell forskargrupp med medlemmar 
från Högskolan i Jönköping, Karolinska 
institutet, Göteborgs universitet, Univer-
sity of Southern California och Univer-
sity of South Florida, University of West 
Virginia och University of California, 
Riverside. 

Svenska Tvillingregistret
För att komma i kontakt med tvillingarna 
som deltagit i studien har forskargruppen 
använt sig av Svenska Tvillingregistret. 
Professor Nancy Pedersen, chef för 
Svenska Tvillingregistret och sedan 200� 

hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping, 
är en av forskarna. 

– Uppgifter om tvillingar i Sverige 
samlades för första gången in på 60-talet. 
I det ursprungliga tvillingregistret fördes 
endast uppgifterna om tvillingpar av 
samma kön in, men vi visste att det nå-
gonstans även måste finnas kvar uppgifter 
om olikkönade par, säger Stig Berg.

Svårfångade uppgifter
Nancy Pederse wwn och Bo Malmberg, 
docent i psykologi vid Hälsohögskolan, 
bestämde sig för att hitta uppgifterna 
från 60-talet om olikkönade tvillingpar. 
Efter mycket möda med att leta igenom 
lagerutrymmen fann man till slut gamla 
kartonger som innehöll uppgifterna. Se-
dan började ett stort arbete i Jönköping 
med att föra in uppgifterna i en databas 
och framför allt med att hitta personerna 
i fråga.

– Bo Malmberg matchade uppgifterna 
mot flera miljoner svenskar. Till exempel 
är det ju vanligt att kvinnor byter efter-
namn när de gifter sig, vilket gjorde vårt 
arbete med att spåra tvillingarna svårare. 
Arbetet med de ny-gamla uppgifterna tog 
ungefär ett år, men på så sätt fick vi med 
även olikkönade tvillingpar i vår under-
sökning om Alzheimers sjukdom men 
de ingår också i ett särskilt projekt där vi 
mer allmänt undersöker könsskillnader i 
åldrandet, berättar Stig Berg.

Stress vanligaste orsaken
Men för alla oss som missar födelseda-
gar, förlägger nycklarna eller har svårt 
att minnas vad det var som skulle köpas 
när man står i mataffären och har glömt 
inköpslistan hemma – det behöver inte 
vara Alzheimers sjukdom. 

– Den vanligaste orsaken till minnes-
svårigheter är faktiskt stress, säger Stig 
Berg, som själv använder sig av fusklappar 
för att komma ihåg namn.

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

Internationellt uppmärksammad 
studie om Alzheimers sjukdom

Artikeln Role of Genes and 
Environments for Explaining 
Alzheimer Disease är publicerad 
i februarinumret av världens främ-
sta psykiatriska tidskrift Archives of 
General Psychiatry.

Författare är Stig Berg, Margaret 
Gatz, Chandra A. Reynolds, Laura 
Fratiglioni, Boo Johansson, James 
A. Mortimer, Amy Fiske och Nancy 
Pedersen. 

En sammanfattning av studien på 
engelska finns på:
http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/
content/abstract/63/2/168 
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Forskningsvolymen vid Ingenjörshög-
skolan uppgick under 2005 till �5,7 
mnkr och för 2006 har budgeterats 
�2 mnkr. Under 2005 finansierades 
forskningen genom �,1 mnkr från Hög-
skolans statliga anslag, 17,5 mnkr från 
Högskolans forskningsfond, 1�,2 mnkr 
från statliga forskningsbeviljande myn-
digheter och stiftelser samt 1,0 mnkr 
genom egenfinansiering. Medlen från 
forskningsfonden fördelade sig på 5,0 
mnkr från Högskolan och 12,5 mnkr 
från näringsliv och offentlig sektor.  

Viktig finansiering
Forskningsfonden utgör således en 
mycket viktig finansieringskälla för upp-
byggnaden av den tekniska forskningen 
vid Ingenjörshögskolan. Näringslivet ge-
nom Handelskammaren, den offentliga 
sektorn i regionen genom Länsstyrel-
sen, Landstinget och Regionförbundet 
samt Högskolan har ställt sig bakom 
en insamling till forskningsfonden om 
vardera 50 mnkr, d.v.s. totalt 150 mnkr 
under sjuårsperioden 2002-2008. Det 
offentliga har villkorat sitt bidrag genom 
att det maximalt uppgår till samma 
summa som näringslivet tillför. 

Under år 2005 har glädjande nog bi-
draget från näringslivet nått upp till de 
10 mnkr, som det offentliga garanterat 
för året. Under perioden till och med 
2005 har 25,� mnkr insamlats från 
näringslivet och därmed också erhållits 
från det offentliga. Högskolan har un-

Målet för forskningsfonden uppnåddes 2005

der samma period tillskjutit 25,5 mnkr. 
För de återstående åren har näringslivet 
beviljat ytterligare ca 20 mnkr, vilket 
gör att �5 av 50 mnkr är säkrade från 
såväl näringslivet som den offentliga 
sektorn.

Största bidragsgivare
De hittills största bidragsgivarna från 
det privata är Bertil och Britt Svenssons 
stiftelse, Carl-Olof och Jenz Hamrins 
stiftelse, Husqvarna AB, Fagerhult AB 
och gjuteribranschen genom Gjuteriför-
eningen. Under 2005 har en mycket stor 
andel av insamlade 10 mnkr erhållits 
genom företags insatser i forskningspro-
jekt vid Ingenjörshögskolan. Samtliga 
bidragsgivare framgår av vidstående 
faktaruta.

Forskarutbildning i samverkan
Forskningen vid Ingenjörshögskolan 
sker inom fem strategiska profilom-
råden, nämligen produktionssystem, 
produktutveckling, komponenttekno-
logi, intelligenta produkter och infor-
mationsteknik. 

Forskarutbildningen med ca 50 fors-
karstuderande, varav 15 industri- och in-
stitutsdoktorander, bedrivs i samverkan 
med Chalmers, KTH och Linköpings 
tekniska högskola i avvaktan på egen 
examinationsrätt.

R Oy  H O L M B E R G

V D  V I D  I N G E N J Ö R S H Ö G S KO L A N 

O C H  A N S VA R I G  F Ö R  J T H - P R O J E K T E T

Bidragsgivare  till JTH-projektet

AB Sigfrid Stenberg

Anza AB

Autoliv AB

Bertil och Britt Svenssons stiftelse

Bruzaholms Bruk AB

Callo AB

Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse

Cellwood Machinery AB

Daron Piston Rings AB

Fagerhults Belysnings AB

Fläkt Woods AB

Huskvarna prototyper AB

Husqvarna AB

Isaberg Rapid AB

ITT Flygt AB

Jönköpings Byggmästareförening

Jönköpings Läns Byggmästareförening

Kabe Husvagnar AB

Länsförsäkringar

Mo Industri AB

Pegoma AB

Rodstedts Tool AB

Saab Training Systems AB

SAPA Profiler AB

Scania AB

Skeppshults Press & Svets AB

Sparbanksstiftelsen ALFA

Stiftelsen EJ Ljungberg/Stora Enso AB

Svenska Gjuteriföreningen

Thule Sweden AB

Volvo Powertrain AB

VSM Group AB 

Offentliga sektorn i form av samtliga 

kommuner i Jönköpings län, Landsting-

et i Jönköpings län och Länsstyrelsen i 

Jönköpings län

Högskolans arbete med att inom ramen för JTH-projektet utveckla 

Ingenjörshögskolan till en teknisk högskola, Jönköpings Tekniska 

Högskola, har nu nått ett skede då vi bör kunna uppfylla de krav 

som Högskoleverket vid en prövning kan tänkas ställa för att rek-

ommendera regeringen att godkänna vår ansökan om vetenskaps-

området teknik och därmed erhålla rätten att i egen regi examin-

era tekniska doktorer.
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Hedersdoktorerna är Barbara Green, 
Gunnar Hallingberg, Serge Moscovici, 
Roger R. Stough och Bertil Svensson.

Promoveringen sker den 2� september, 
2006 kl. 16.00 i Hammarskjöldsalen, 
Elmia Kongress- & Konserthus i Jön-
köping. Samtidigt promoveras doktorer 
efter avlagda prov och professorer instal-
leras.

Barbara Green, professor Emirita vid 
University of Wales, Swansea utses till 
hedersdoktor vid Högskolan i Jönkö-
ping för en internationellt framstående 
gärning som forskare. Hon har gjort 
betydelsefulla insatser för omvård-
nadsforskningen vid Hälsohögskolan i 
Jönköping.  

Fem hedersdoktorer utsedda vid 
Högskolan i Jönköping

Gunnar Hallingberg utses till heders-
doktor vid Högskolan i Jönköping för 
framstående arbeten inom den mediehis-
toriska forskningen, banbrytande insat-
ser inom journalistutbildningen och den 
tvärvetenskapliga massmedieforskningen 
samt för sin medverkan i uppbyggandet 
av Högskolan i Jönköping.

Serge Moscovici, professor Emeritus 
vid universitetet i Paris, utses till heders-
doktor vid Högskolan i Jönköping för 
framstående pionjärinsatser inom den 
beteendevetenskapliga forskningen och 
för betydelsefulla insatser för samhälls- 
och beteendevetenskaplig forskning vid 
Högskolan i Jönköping.

Roger R. Stough, NOVA Professor of 
Public Policy vid School of Public Policy 
(SPP) George Mason University, USA 
utses till hedersdoktor vid Högskolan i 
Jönköping för en internationellt framstå-
ende gärning som forskare inom regional 
utveckling samt för viktiga insatser 
för Internationella Handelshögskolans 
utveckling.

Bertil Svensson utses till hedersdoktor 
vid Högskolan i Jönköping för en natio-
nellt framstående livsgärning som pion-
jär, entreprenör och ledande företagare 
inom belysningsbranschen i Sverige samt 
för betydelsefullt stöd till utbildning och 
forskning inom belysningsområdet vid 
Ingenjörshögskolan.

Fem hedersdoktorer har utsetts av Fakulteten vid Högskolan i Jönköping, det vill 
säga av den kollegiala församlingen av alla disputerade forskare och lärare.

Under många år har Högskolan i Jön-
köping varit förskonat från kriser men 
under 2005 fick vi vara med om tre 
stycken. Först kom tsunamikatastrofen 
vid årsskiftet 200�/05, sedan bombhotet 
i anslutning till högskolan i samband 
med ett rån mot Securitas i mitten av 
november och i början av december 
inträffade en brand i en studentlägenhet 
på Råslätt.

Gemensam krisorganisation
Det finns en gemensam krisorganisation 
för hela lärosätet men också varje fack-
högskola och Högskoleservice har en 
egen krisorganisation. Under den gångna 
hösten fick högskolans informationschef 
rektors uppdrag att se över den centrala 

krisorganisationen och det arbetet hade 
påbörjats när bombhotet inträffade den 
11 november. Det blev ett utmärkt till-
fälle att testa den centrala organisationen 
i ett skarpt läge och efteråt kunde ansva-
riga konstatera att man i stort sett klarat 
dagen bra. Några veckor senare var det 
dags för ett nytt test – då brann det i en 
studentlägenhet på Råslätt.

Delade med sig av erfarenheter
I mitten av januari var representanter 
från de olika krisorganisationerna inom 
högskolan inbjudna till ett möte tillsam-
mans med Tomas Wibble från Rädd-
ningstjänsten och Gunvor Carlsson, 
Jönköpings kommuns informationschef.  
Wibble och Carlsson informerade om 

sina erfarenheter främst från tsunamin 
i december 200� och stormen Gudrun i 
januari 2005. De pekade på att det är vik-
tigt att ändra organisationen så lite som 
möjligt – det som gäller i ”vardagslag” 
ska också helst gälla vid en krissituation. 
I Jönköpings kommun arbetar ett 50-tal 
personer i tvåskift vid en krissituation 
och alla har en egen checklista över 
vad de ska göra och man övar på olika 
scenario varje år. Dessa personer är hand-
plockade för sin speciella uppgift, alla är 
inte informatörer.

Högskolan för lärande och kommu-
nikation har sin krishanteringsplan ute 
på remiss.

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

Krisorganisationen testades
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Gudrun Engstrand, vd HS, berättade att 
projektmodellen kommer att användas 
i alla IT-relaterade projekt inom Hög-
skolan i Jönköping. Genom modellen 
minskas risken för försenade projekt, 
kostnadsöverdrag och resultat som inte 
uppfyller beställarens önskemål.

I slutet av förra året genomfördes ut-
bildningar i modellen, och en handbok 
finns nu på webben under genvägar för 
personal. 

– Det  känns jättebra att vi nu är igång 
och börjar använda modellen. Vi vill att 
det ska vara ett levande arbetsredskap 
som utvecklas vidare hela tiden, säger 
Jenny Roos, systemförvaltare för Styr-
man.

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

Sjösättning av projektmodellen Styrman

Mingel och tårta i Orangeriet. Jenny Roos, Gudrun Engstrand, Kjell Rosén, Gunnar Gunnarsson och Stefan 
Henriksson.

I höstas började IT-service arbeta fram en projekt- och systemutvecklingsmodell för IT-projekt på HS, som 
vi kunde berätta om i Högskriften nr 4, 2005. Nu är projektmodellen Styrman klar och i januari var det 
dags för sjösättning. 

På en högskola med internationalisering som ledstjärna och med 
en rektor som talar mycket och gott om ett aktivt föreningsliv 
bland studenter är det roligt att se hur dessa ideal smittar av 
sig inom studentlivet. På högskolan finns idag ett dussin aktiva 
studentföreningar som engagerar såväl den som vill sända radio, 
sporta, sjunga i kör och mycket mer. Förhoppningen är att alla 
studenter ska kunna hitta något som passar just dem. Som ett 
komplement och en inspirationskälla till studierna.

Internationella studenter är med
Nyligen kallade Studentkåren till en föreningsträff för att 
berätta om föreningslokaler, möjligheter till informationssprid-
ning och även ge föreningarna en chans att träffa varandra. Det 
var en tidig onsdagskväll som det dryga tjugotalet studenter 
samlats i det nya föreningsrummet i Studenternas Hus. När alla 
plockat till sig en bit mat och slagit sig ner i en ring, berättade 
alla närvarande om sig och sin förening. En gemensam näm-
nare visade sig vara att samtliga föreningar har internationella 
studenter inom föreningen.

Internationalisering som smittar
Under hösten arrangerades av studenter en afrikansk vecka, 

den årliga julkonserten, kommunikationsdagen, kurser i bild-
hantering och mycket mera. Nyligen har svenska och utländska 
studenter besökt ishotellet i Jukkasjärvi och under våren ar-
rangeras en rad olika aktiviteter bland studenternas föreningar 
och sektioner. Internationella kvällar med film från världens 
alla hörn, uppmärksammande av internationella kvinnodagen 
och vårbal vid valborg är några av alla arrangemang av och för 
studenter.

Som informationsansvarig på Studentkåren har jag förmånen 
att få vara med lite överallt, för att hålla koll på vad som händer 
inom studentlivet. Det blir för mig gång på gång påtagligt att 
idealet om både internationalisering och ett aktivt föreningsliv 
verkligen smittar av sig inom studentlivet, med aktiva student-
sektioner och föreningar som sätter internationalisering högt 
på agendan. Det är verkligen roligt!

E M M A  G u S TA F S S O N

I N F O R M AT I O N S A N S VA R I G  S T u D E N T K Å R E N
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Anställda
Thorbjörn Ahlgren, HHJ, forsknings- 
och utvecklingssamordnare vid Luppen 
Kunskapscentrum fr.o.m. 1 januari
Lisa Andersson, HHJ, informatör vid 
Luppen Kunskapscentrum fr.o.m. 1 
januari
Andreas Briland, ING, IT-tekniker 
fr.o.m. 1 december
Lena Bäverholt, HHJ, assistent vid Lup-
pen Kunskapscentrum fr.o.m. 1 januari
Christina Heldemark, HHJ, forsknings- 
och utvecklingssamordnare vid Luppen 
Kunskapscentrum fr.o.m. 1 januari
Rolf Lundin, ING, doktorand fr.o.m. 
1 januari
Karin Renblad, HHJ, verksamhetsan-
svarig, forsknings- och utvecklingssam-
ordnare vid Luppen Kunskapscentrum 
fr.o.m. 1 januari
Erik Åkesson, HS, bibliotekarie fr.o.m. 
1 januari

Tidsbegränsat förordnande
Jan A Andersson, HLK, universitetslek-
tor i samhällskunskap t.o.m. �0 juni
Börje Boers, IHH, doktorand i företags-
ekonomi t.o.m. �1 december
Malin Burström, HLK, informatör/
marknadsförare t.o.m. �0 juni 
Marie Carlsson, HLK, doktorand 60 % 
t.o.m. �1 december
Lianguang Cui, IHH, doctoral student 
in Business Administration t.o.m. �1 
december 
Kerstin Elfgaard-Boberg, IHH, univer-
sistetsadjunkt i språk t.o.m. �0 juni
Ulf Jacobsson, IHH, adj. professor i 
nationalekonomi t.o.m. �0 juni
Anna Jenkins, IHH, doktorand i före-
tagsekonomi, t.o.m. �1 december
Johan Kohlin, HLK, IKT-pedagog, 
t.o.m. �0 juni
Mattias Lorentzi, HS, vikarierande 
bibliotekarie t.o.m. �1 december 
Johan Malmqvist, HLK, universitets-
lektor i pedagogik med inriktning mot 
specialpedagogik t.o.m. �0 juni  

Personalnytt

Lions Club Jönköping utlyser sti-
pendium för internationella studier om      
5 000 kr till studenter vid Högskolans i 
Jönköping fyra fackhögskolor vilka har 
anknytning till Jönköping.

Stipendiet är avsett för studier utom-
lands under kommande läsår. Ansök-
ningarna kommer att granskas av vd 
och företrädare för internationalise-
ringsenheten vid resp. fackhögskola 
varefter Lions Club Jönköping väljer en 
stipendiat från varje fackhögskola.

Ansökan ska vara inlämnad senast 
vecka 15 till berörd Vd eller den ved-
erbörande sätter i sitt ställe. Val av 
stipendiater samt offentliggörande och 
utdelning kommer att göras så snart 
som möjligt efter ansökningstidens 
utgång.

Elevstipendier

NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER

Magdalena Markowsak, IHH, doctoral 
student i Business Administration, t.o.m. 
�1 december
Marlene Ockander, HLK,  projektledare 
inom Encell 60 % t.o.m. �1 december 
Hans Persson, HLK, universitetsadjunkt 
i idrott och hälsa t.o.m. den �0 juni 
Sarah Wikner, IHH, doktorand i före-
tagsekonomi t.o.m. �1 december
Olga Sasinovskaya, IHH, doctoral 
student i Business Administration t.o.m. 
�1 december

Förlängda förordnanden
Johanna Einarsson, HS, extra webbresurs 
inom informations- och marknadsföring-
senheten t.o.m. �0 juni  
Ann Simmeborn Fleischer, HLK, forsk-
ningsassistent 50 % t.o.m. �1 december 
2006 och projektanställd inom uppdrag-
sverksamheten 25 % t.o.m. �0 juni 
Sofie Norrlund, HS, journalist inom in-
formations- och marknadsföringsenheten 
t.o.m. �1 december
Madielene Wetterskog, HLK, forsk-
ningsassistent 50 % t.o.m. �1 december 
2006 och vik. universitetsadjunkt i 
medie- och kommunikationsvetenskap 
50 % t.o.m. �0 juni
Madelene Zetterlind, HLK, forsk-
ningsassistent inom Encell 50 % t.o.m. 
�1 december 

Slutade/Slutar
Kristina Artsberg, IHH, �1 december
Fausto Callegari, HLK, �1 december
Marie Cedgård, HLK, 20 januari
Maria Elliot, HLK, 15 januari 
Charlotte Jerkelund, HLK, �1 januari 
Gunvie Möllås, HLK, �1 december
Teresia Persson, konsult från Poolia, slu-
tade på IT-service vid IT 22 december
Rune Petersson, HLK, �1 december 
Josefine Rejler, HLK, 22 januari 
Karin Wennström, HLK, 20 januari 

Pension
Kerstin Paulsson, HLK, �1 december 

Andreas Johnson, Internationella 
Handelshögskolan försvarade sin 
avhandling ”Host Country Effects of 
Foreign Direct Investment” den 9 
februari. Opponent var professor Dr. 
Jouke van Dijk, university of Gronin-
gen, Nederländerna.

Kristina Nyström, Internationella 
Handelshögskolan, försvarar sin avhan-
dling “Entry and Exit in Swedish Indus-
trial Sectors” den 10 mars. Opponent 
är professor Dr. David B. Audretsch, 
Max Planck Institute of Economics, 
Jena, Tyskland.

Disputationer
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I slutet av januari var det dags att 
fira ”nya” veteraner vid Högsko-
lan i Jönköping. De nio har varit 
anställda i minst 25 år och fick 
en minnesgåva vid en middag i 
högskolans representationsvilla 
Mariedal.

Veteranerna är, stående fr.v. Lena Neij-
Pettersson Hälsohögskolan, Kerstin 
Ståhl Internationella Handelshögsko-
lan, Marita Johansson och Birgitta 
Gustafsson Högskoleservice och Eva-
Lena Käll Hälsohögskolan. Sittande fr.v. 
Maj-Lill Lundin Hälsohögskolan, Karl 
Lindqvist, Åke Eliasson och Margareta 
Hammarström, Högskolan för lärande 
och kommunikation.

Veteraner firades

IHH-forskare fick FSF-NuTEK Priset
Mattias Nordqvist, Internatio-
nella Handelshögskolan i Jönkö-
ping är en av årets två vinnare 
av FSF-Nutek Priset på 25 000 
kronor för intressant forskning 
om entreprenörskap och före-
tagande. 

Det är fjärde året som Forum för småfö-
retagsforskning (FSF) och Nutek delar 
ut ett nationellt pris till unga framstå-

ende forskare. Pristagarna presenterades 
av näringsminister Thomas Östros vid 
Småföretagsdagarna i Örebro den 25 
januari.

Mattias Nordqvist är anställd som 
forskare och vice chef för det nya forsk-
ningscentret Centre of Family Enterprise 
and Ownership, CeFEO.
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Minnesplatta uppsatt
Nu har bysten av Dag Hammarskjöld utanför 
Högskolebiblioteket fått en skylt med text om 
Dag Hammarskjöld och konstverket. 

Perolof Kallings, verkställande ledamot i Dag Ham-
marskjöldstiftelsen som skänkt bysten till högskolan, 
och Birgitta Lundgren-Lindquist, stf rektor och vd vid 
Hälsohögskolan, fanns på plats vid skyltuppsättningen.

PRESSTOPP - PRESSTOPP
Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik bidrar 
med ytterligare 6,0 miljoner kronor till ljushögskoleverksam-
heten.

Tack vare detta stöd kommer ljusutbildningen vid Ingen-
jörshögskolan vid Högskolan i Jönköping att kunna utvidgas 
väsentligt och etableras på såväl magister- som forskarutbild-
ningsnivå. 
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Redaktionen förbehåller sig rätten att 
stryka ned inkomna bidrag. Högskriften 
produceras vid Informations- och mark-
nadsföringsenheten vid Högskoleservice.

Högskolan i Jönköping (HJ) bedriver 
forskning, forskarutbildning, utbildning och 
uppdragsverksamhet vid fyra fackhögskolor; 
Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och 
kommunikation, Ingenjörshögskolan och In-
ternationella Handelshögskolan. Högskole-
service driver gemensam verksamhet samt 
tillhandahåller infrastruktur, gemensamma 
system och gemensam information/mark-
nadsföring.
   HJ hade 6 797 helårsstudenter,  641 
anställda och omsatte 553 mnkr 2005.

Högskolan i Jönköping arbetar med fyra bä-
rande idéer för utveckling. För tre av dessa 
är målet att minst bli nationellt ledande och 
internationellt erkänd:
• Fokusering av verksamheten på utvalda 

områden.
• Samverkan med det omgivande 
  samhället i all verksamhet.
• Internationellt utbyte.

Den fjärde idén är organisatorisk:
• Fackhögskolor med tydliga egna identi-

teter som i samverkan och med stöd av 
Högskoleservice bygger upp den 

   akademiska miljön.

Jaha!
högskriften nr 1 2006

Det var det, det. Dagarna rusar iväg och 
snart har två månader av det här året gått. 
Är det fler än jag som inte hinner med?

Det sägs att tiden går fort när man har 
roligt och nog stämmer det. Januari var en 
enda lång nöjesmånad med revybesök fyra 
kvällar i veckan. Nåja, jag satt inte bland 
publiken utan hälsade folk välkomna eller 
var bakom kulisserna – även där behövs det 
hjälpande händer av olika slag. Februari 
har också varit fullt av nöjen, fortsättning 
på min skinnkurs, slutspurt på nyårsrevyn, 
biobesök, Ikaroskonsert och ett efterläng-
tat besök i Stockholm där jag naturligtvis 
också andades lite teaterluft. 

Missförstå mig inte – jag har faktiskt 
arbetat också! Arbetat bland annat med 
det här numret av Högskriften som för-
resten innehåller en liten förändring. Från 
och med det här numret finns inte längre 
rubriken ”Det händer på HJ” med. Numera 
finns det ett kalendarium på högskolans 
hemsida, www.hj.se, där man hittar rub-
riken ”Kalendarium” till höger. Där kan 
man se vad som händer på högskolan 
dag för dag, månad för månad. På varje 
fackhögskola/Högskoleservice har några 
rättigheten att lägga in olika aktiviteter i 
kalendariet. Naturligtvis finns både Knut-
punkten Career Centers och Studentkårens 
olika aktiviteter med i kalendariet.

I detta elektroniska tidevarv är det helt 
i sin ordning att högskolan också har ett 
elektroniskt nyhetsbrev. Medan Hög-
skriften ofta skriver om något som har 
hänt, kommer att hända eller något annat 
intressant är eNyhetsbrevet helt inriktat 
på vad som kommer att hända. Det är 
korta nyheter av intresse för personal och 
studenter och skickas ut varannan vecka 
under terminstid. 

Mycket f inns att läsa och hämta på 
webben. Jag har studerat högskolans sidor 
lite mer ingående de senaste veckorna och 
bland annat har jag hittat en bra förklaring 
till vad Bolognadeklarationen är. Den 
finns under rubriken ”Om oss”. Något 
som jag också upptäckt är DiVA, Digitala 

Vetenskapliga Arkivet som finns under 
”Forskning”. Där f inns ”avhandlingar 
och andra publikationer i fulltext från ett 
antal nordiska universitet och högskolor. 
Publikationerna är lagrade i pdf-format 
som kräver Acrobat Reader för att kunna 
läsas och skrivas ut. DiVA har utvecklats av 
Enheten för digital publicering vid Uppsala 
universitetsbibliotek.” 

Som ni märkt blir allt mer av informa-
tionen elektronisk. En sak är säker, det 
kommer att dröja innan jag läser en bok 
på datorn. För visst är det avkopplande 
att krypa upp i soffhörnet, bästa fåtöljen, 
solstolen eller vilstolen med en riktigt bra 
bok och gärna med lite godis inom räckhåll, 
gärna lakrits. Eller stunden innan jag som-
nar på kvällen när jag bara måste läsa minst 
ett kapitel i någon av böckerna jag håller 
på med. Tänk att inte få känna doften av 
en ny, fräsch bok, höra pappersprasslet när 
sidorna vänds – jag har svårt att se hur jag 
kan få den sköna avkopplande känslan med 
en dator i knäet. Man ska aldrig säga aldrig 
men tvivlar på att jag kommer att använda 
datorn till bokläsning. Och samtidigt njuta 
av det….

Något som jag däremot njuter av är de 
ljusa morgnarna, att mörkret faller senare 
för varje dag som går. Och trots att det just 
denna måndagseftermiddag faller stora snö-
flingor utanför mitt fönster tröstar jag mig 
med att när nästa nummer av Högskriften 
kommer ut den 21 april, ja då måste det 
vara vår.

Tills de ljumma vårvindarna kommer, 
var rädda om varandra och njut av ljuset 
som är på väg.
Kram

Högskriften

POSTTIDNING B


