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I dagarna har vi haft glädjen att än 
en gång få hälsa våren välkommen. 
Här i vår del av världen betyder det 
mycket. Vintern har gett vika och 
värmen återkommer. Livet spirar 
med denna otroliga grönska som 
nu flödar kring oss som aldrig förr. 
Och även Högskolan i Jönköping 
sjuder av ökad aktivitet.

På Valborgsmässoafton hade fler gäster 
än någonsin tidigare samlats för att möta 
ljuset med studenterna. Det var också fler 
medarbetare och studenter på plats än 
under de senaste åren. Vi hade glädjen 
att samtidigt hedra Clas Wahlbin och 
John Ahlnér, två bland våra uppskattade 
medarbetare som på olika sätt bidragit till 
framgångarna under åren, som i år var 
mottagare för högskolans förtjänsttecken. 

 Ett par dagar senare anordnade Stu-
dentkåren den fjärde upplagan av student-
balen. Här delade man ut årets pedago-
giska utmärkelser till två dedikerade lärare 
som fängslat med sitt engagemang: Anders 
Dybelius, doktorand i historiedidaktik och 
Caroline Teh, doktorand i redovisning 
och finansiering. Vad kan vara bättre än 
att erhålla denna hedersbetygelse från 
studenterna själva?

 
Ökat intresse för högskolan
Den resa vi är mitt uppe i har inte bara 
uppskattats och väckt intresse i vår 
interna cirkel. På många håll i Sverige 
och internationellt finns goda tecken på 
detta. En ny rapport från World Econo-
mic Forum ”Educating the Next Wave 
of Entrepreneurs” handlar om behovet av 
en ny generation utbildade entreprenörer 
som ska finna vägen ut ur den nuvarande 
världsomfattande krisen till den fram-
tida globala tillväxten. I rapporten lyfts 
Högskolan i Jönköping fram som ett gott 
exempel när det gäller högre utbildning 
inom entreprenörskapsområdet.

 Vi har vidare under de senaste åren 

mottagit nya inviter till spännande inter-
nationella samarbeten, alternativt kunnat 
ta steget fullt ut med att förvalta vad som 
tidigare tyckts lovande. Våra samarbe-
ten med Dartmouth Institute i USA på 
vårdområdet eller Tsinghua i Kina inom 
mediaekonomi är exempel på det senare. 
Steinbeis i Tyskland, Babson College i 
USA, Sulatan Qaboos universitet i Oman 
och American University i Dubai, för att 
bara nämna några, ger exempel på andra 
institutioner och länder från vilka spän-
nande förslag på olika slags lovande samar-
beten inkommit. Det är förstås viktigt för 
oss att satsa särskilt där ett samarbete ligger 
väl i linje med våra specialområden, såsom 
inom entreprenörskap, regional ekonomi, 
ledarskap för förändring i näringslivet, 
teknikutveckling i små och medelstora 
företag, omställning av hälsosektorn, äld-
reomsorg, livslångt lärande, och så vidare. 

 Bilden av vad Högskolan i Jönköping 
uträttar och kan erbjuda har även vuxit sig 
stark hos de många yngre som nu ansöker 
om högre utbildning som en grund för 
framtiden. Vi vet att den nära samverkan 
med yrkeslivet och de unika möjligheterna 
till internationella utbytesstudier tillhör de 
aspekter som lockar. Ansökningarna till 
Högskolan i Jönköping har i år hittills ökat 

med närmare fantastiska 50 procent fler än 
förra året, när vi ser till hur många som i 
det här läget sökt in inför hösten. Och då 
går vi redan med överproduktion i dag, 
så hur ska vi kunna ta in fler, även om vi 
har kapacitet för det och lågkonjunkturen 
ropar på behov av fler utbildade, om reger-
ingen inte medger oss fler platser?

 
Högskolan utmanar andra 
lärosäten
Alla har dock inte lätt att uppskatta den 
uppgång vi genomlever. Dessvärre får vi 
trist konstatera att rektorn för Stockholms 
Universitet, Kåre Bremer, inte gav sig tid 
att undersöka fakta då han nåddes av fel-
aktiga rykten om vad som legat till grund 
för den stora uppgången i ansökningarna 
till Högskolan i Jönköping, när samtidigt 
hans eget lärosäte noterar enbart cirka 
11 procents ökning (samma som riksge-
nomsnittet). Han skriver i sin blogg att 
Högskolan i Jönköping mutar sina stu-
denter och därför får så många. Det har 
visat sig att han syftar på att studenterna i 
våra mycket uppskattade kurser i Digital 
bildbehandling och Fotografi - Visuell 
kommunikation får köpa programvaror till 
reducerade priser. Han har fått backa från 
sin anklagelse, eftersom den är felaktig. 
Alla studenter i Sverige får studentrabat-
ter på programvaror, oavsett om de läser i 
Jönköping eller vid andra lärosäten. 

 Detta kan förstås ses som en storm i en 
ankdamm. Men, och detta är något posi-
tivt, med sin ansats och sina framgångar 
utmanar Högskolan i Jönköping också de 
krafter som verkar för en ökad koncentra-
tion av resurserna för forskning och högre 
utbildning till de större och sedan längre 
tid etablerade lärosätena. Bakom denna 
strävan ligger förutfattade meningar om 
vad som utgör prestige och akademisk 
excellens. Sådana stämningar har funnits 
med och gjort sig påminda i de senaste 
årens process att utforma nya principer 
för resurstilldelningssystemet i Sverige. 

Högskolan i Jönköping väcker intresse 
internationellt och nationellt

Rektor Thomas Andersson
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Här är vi glada att regeringen i slutänden 
hamnade ”rätt” i viktiga avseenden, då 
samtliga lärosäten nu fått möjlighet att 
konkurrera på i princip lika villkor. Det 
finns förstås fortsatt mycket att säga och 
att arbeta med för att systemet ska kunna 
anses riktigt bra. Men det är i vart fall ett 
steg i rätt riktning att en del av resurserna 
från staten baseras på prestationer i forsk-
ningen, och kanske även i undervisningen, 
bedömd på samma sätt vid samtliga läro-
säten, snarare än fördelas ”godtyckligt”, 
enbart på grundval av historiska skäl. Vi 
är förstås glada att Högskolan i Jönköping i 
och med detta erhållit en ökning med 28,7 
procent i forskningsresurserna fram till 
och med 2012, då till exempel Stockholms 
Universitet erhöll 10,7 procent ökning.

 När det gäller de förestående ”strate-
giska satsningarna” finns det anledning 
till oro. Mycket större resurser än ovan 
noterade prestationsbaserade kommer att 
fördelas den här vägen. VINNOVA och 
Vetenskapsrådet med flera forskningsråd 
ansvarar för hanteringen med bland annat 
tillsättning av expertgrupper för bedöm-
ningarna. De flesta av landets högskolor 
har inte ens bemödat sig om att ta fram en 
ansökan. Högskolan i Jönköping har in-
lämnat fyra av de tio ansökningar samtliga 
högskolor i Sverige lämnat in totalt sett. 
Universiteten har sammanlagt lämnat in 
102 stycken. Enligt regeringens direktiv 

ska ansökningarna bedömas efter krite-
rier i två kategorier: högsta vetenskapliga 
kvalitet vid en internationell jämförelse, 
och strategisk betydelse för näringsliv och 
samhälle. Vi befarar att besluten kommer 
att präglas av inom-akademiska övervä-
ganden och att den strategiska betydelsen 
för näringsliv och samhälle kommer att ges 
underordnad betydelse i bedömningarna. 
Resultatet blir då ändå till syvende og 
sidst en ökad koncentration av de statliga 
forskningsresurserna i Sverige, från det läge 
där de redan från början i internationell 
jämförelse varit starkt koncentrerade till 
ett fåtal lärosäten.

 
Inte ”en i flocken”
Men vad är det i slutändan som kommer att 
lägga grunden för kvalitet i utbildningen 
och utvecklingskraft i forskningen. Hand-
lar det om mer statliga forskningspengar? 
Mycket talar för att det är lärosätenas egen 
förmåga att organisera sig bättre som är 
avgörande. Här har den så kallade autono-
miutredningen under Daniel Tarschys ord-
förandeskap kommit fram med ett tydligt 
förslag på en förändrad associationsform 
för de statliga myndighetslärosätena, 
inte så att de kan bli stiftelser och uppnå 
samma självständighet som Chalmers och 
Jönköping, men väl ett steg på vägen. Vi 
får se vad remissvaren kommer att säga. 
Dessvärre är det mycket som talar för att 

lärosätena, efter att i åratal ha efterfrågat 
mer frihet och ansvarstagande, nu kom-
mer att darra på manschetten när det väl 
gäller. Många frågar sig om man inte blir 
svagare då man ska sitta och skriva avtal 
med regeringen. Man börjar också från 
olika håll hävda att man nog kan lösa de 
utestående problemen inom ramen för den 
rådande myndighetsstrukturen.

 Då har man emellertid glömt bort 
vad hela processen handlade om och vad 
autonomi och frihet under ansvar i själva 
verket innebär. Att vi behöver mer av expe-
rimentanda och mångfald i utformningen 
av våra lärosäten, och vilja att söka nya 
vägar till ökad kvalitet. Att vi behöver 
mindre av strävan att ”vara en i flocken”. 
Akademien ska värna traditionerna, men 
behöver mindre av att ta för givet att man 
kan förlita sig på hur det varit. Vi behöver 
mer av nyfikenhet och öppenhet för att lära 
också av det nya. Detta gäller här i dag 
när vi har glädjen att se våren än en gång 
rulla in, och besjunga studenterna och 
ungdomen, likaväl som det gäller under 
alla de årstider vi har att ta oss igenom.

  

summary iN eNglisH
EU meeting at Jönköping University 
An informal ministerial meeting in two parts will be held at 
Jönköping University. On 6-7 July health ministers will meet 
and on 8-9 July employment and social security ministers will 
meet. A workshop on health threats (zoonoses and climate 
impact) will be held on 2-3 July. 

Badge for Merit
At the annual Spring Celebration on 30 April, Jönköping 

University Badge for Merit was bestowed for the seventh time. 
This year’s receivers are Clas Wahlbin, President of Jönköping 
University 1994-2004, and John Ahlnér, Marketing Director 
at the School of Engineering.

Many students want to study in Jönköping
This year the number of students applying to undergraduate pro-
grammes and courses at Jönköping University has increased with 
49.9 percent. In Sweden in general the increase is 11 percent. 
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Rekordmånga sökande till högskolans 
utbildningar med start hösten 2009

Sveriges två mest sökta kurser ges på Högskolan för 
lärande och kommunikation (HLK). Den populära 
nätbaserade kursen Digital bildbehandling får i höst 
sällskap av Fotografi – Visuell kommunikation, även 
den nätbaserad. Kursansvarig för båda kurserna är 
Mattias Karlsson, adjunkt HLK.

Varför är dina kurser så populära?
– Många söker en variabel till att kurserna lyckas, men faktum 
är att det är många. Några av de jag brukar lyfta fram är: 
• Jag söker studieintresserade som inte skulle läst annars, så jag 
konkurrerar inte med andra kurser.
• Ämnesområdet är populärt när alla kan, vill och måste kom-
municera med bilder.
• Jag har via min sidoverksamhet byggt upp ett nätverk av 
intresserade som har förtroende för mig.
• Nätverket är med och formar kurserna till det som de vill läsa, 
inte det jag tror de vill läsa.
• Jag uppmuntrar nöjda studenter att tipsa alla de känner.

Varför har du valt att erbjuda ytterligare en kurs, 
Fotografi - Visuell kommunikation?
– Det är över två år sedan jag och mina kollegor utvecklade 
den första kursen Digital bildbehandling. Lärdomar och er-
farenheter behöver tas till vara och det görs ju bäst genom att 
vi gör ett nytt projekt ihop. Sen är utveckling spännande och 
förvaltning stentrist. 

Kurserna har 1 836 (Digital bildbehandling) respektive 
2 460 (Fotografi) förstahandssökande, hur många kom-
mer att bli antagna?
– Totalt 2 200, så det blir ett gäng. Dock blir det första gången 
vi säger ”nej” till väldigt många. De har ju redan investerat 
engagemang och förhoppningar och kommer att få ett nej på 
tok för sent i juli. Det är ju naturligtvis inte lätt att acceptera 
att ett gymnasiebetyg från 1973 har relevans 2009. Jag försöker 
kommunicera rakt och tydligt hur högskolans urval fungerar.        

                
M O

Nätbaserade kurser lockar flest

11 447 har sökt Högskolan i Jönköping 
i första hand. 37 006 av de sökande 
har angett Högskolan i Jönköping som 
ett alternativ. Den mest intressanta 
siffran är antalet förstahandsansök-
ningar. En sökande kan ha maximalt 
20 alternativ. 

Till grundutbildningsprogrammen 
är det 4 239 förstahandsansökningar, 
en ökning med 36 procent. Till kurser 
har 6 731 sökt Jönköping i första hand, 
en ökning med 61 procent. 

Siffrorna är inte definitiva eftersom 
många sökande kommer in med efter-
anmälningar ända fram till starten i 
augusti. Internationella sökande ingår 
inte i statistiken. 

På Hälsohögskolan har antalet för-
stahandssökande till program på grund-

nivå ökat med 40 procent. Den största 
ökningen står socionomprogrammet 
för med 9,4 förstahandssökande per 
utbildningsplats (6,0 ht 2008).  På av-
ancerad nivå har förstahandssökanden 
nästan dubblerats, mycket beroende på 
nya program. 

På Högskolan för lärande och 
kommunikation (HLK) har första-
handssökande till program på grund-
nivå ökat med 23 procent och till 
fristående kurser med 56 procent. 
Antalet sökande till masternivå har ökat 
stort på grund av nya utbildningar. Två 
nätbaserade kurser sticker ut: Digital 
Bildbehandling har 1 836 förstahands-
sökande och den nya kursen Fotografi 
– Visuell kommunikation har 2 460 
förstahandssökande.

Internationella Handelshögskolan 
har en ökning med 31 procent av antalet 
ansökningar på grundnivå och en ök-
ning med 107 procent på avancerad nivå 
(master). Den största ökningen står ci-
vilekonomprogrammet för och det gäller 
båda inriktningarna (företagsekonomi 
och nationalekonomi). 

Tekniska Högskolan (JTH) har en 
ökning med 46 procent till samtliga två- 
och treåriga grundutbildningsprogram. 
Inom de treåriga ingenjörsprogrammen 
är den största ökningen inom Data/
Elektro- och Maskinteknik och inom 
de tvååriga teknikerprogrammen inom 
Datanätteknik och Graf isk design 
och Webbutveckling. Antalet svenska 
ansökningar till master- och magister-
programmen har ökat med 148 procent.

Antalet förstahandsansökningar till Högskolan i Jönköping har ökat med 49,9 procent på kurser och grund-
utbildningsprogram, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 11 procents ökning. Det visar den första 
ansökningsstatistiken från VHS för höstterminen 2009. 
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När Robert fick veta att han var en av 
fem studenter som gått vidare och att 
röstning via webben skulle avgöra vilka 
två studenter som fick träffa juryn star-
tade han en intensiv röstningskampanj. 
Han knackade dörr i studentboenden 
och i personalkorridorer på högskolan, 
besökte föreläsningssalar och Jönköpings 
banker för att dela ut flyers. Hans arbete 
lönade sig.

– När de ringde för att tala om att jag 
var en av de två som gått vidare undrade 
de hur jag hade gjort för att få så många 
röster. Jag fick ungefär 1 300 röster och 
tvåan hade 330. Sammanlagt hade jag 
fler röster än de andra fyra nominerade 
tillsammans.

Juryn, som bestod av representanter 
från Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
och Universum, blev imponerade av hans 
många röster och lyfte fram det som ett 
exempel på hans målmedvetenhet. 

Initiativrik student
Robert har engagerat sig i flera projekt 
under studietiden. Han var bland annat 
en av initiativtagarna till börsrummet och 
har utbildat studenter i aktiehandel. Han 
har initierat och organiserat två resor för 
studenter från Sverige och Singapore till 
Kyoto Universitet och Osaka Universitet 

Årets Ekonomistudent 2008 läser på högskolan
i Japan. Resorna har haft entreprenörskap 
som tema och förutom företagsbesök har 
Robert hållit i två konferenser på temat. 
Samtidigt har han genomfört sina studier 
med gott resultat.

– Det har varit jobbigt att hinna med 
studierna, speciellt när jag har varit i Ja-
pan. Med tack vare att jag har kunnat dela 
ut arbetsuppgifter till mina medarbetare 
när jag har haft som mest skolarbete att 
göra har jag lyckats med båda.

Enligt juryns motivering är Robert ett 
lysande exempel på vad som kan hända 
när man väljer att se möjligheter istället 
för begränsningar. Han har själv ”Ingen-
ting är omöjligt” som motto och ger ett 
exempel på det.

– En månad innan vi skulle åka till 
Japan första gången var programmet inte 
helt spikat och jag fick ett mejl från en Se-
nior Official i Sakai City som sa att det vi 
ville göra var omöjligt att få till stånd på så 
kort tid. Men vi lyckades genomföra det.

IHH skapar möjligheter
Robert, som är från Stockholm, valde 
IHH för den internationella miljön. Hans 
föräldrar är från Kanada och Finland och 
han har engelska som modersmål. Han 
tackar IHH för att han kunnat förverkliga 
sina idéer.

ÅreTs ekoNomisTudeNT
Öhrlings PricewaterhouseCoopers och 
universum delar varje år ut priset Årets 
ekonomistudent till en person som förut-
om att ha klarat sina studier med framgång 
även inspirerat sin omgivning och gjort en 
insats utöver det vanliga. Priset består av 
ett individuellt anpassat karriärprogram 
som innehåller en ledarskapsutbildning och 
en plats på globe Forum 2009.

– Jag skulle aldrig ha kunnat genom-
föra alla de här projekten om inte jag var 
student här. På IHH tänker man inte så 
fyrkantigt och ger studenterna möjlig-
heter och kontakter. Det har gjort mina 
projekt möjliga. 

Att Robert vunnit priset har inte gjort 
att han slagit sig till ro och trappat ned 
på sitt engagemang. 

– Jag och en klasskompis har startat 
den första debattföreningen i Sverige på 
IHH. I slutet av april var vi i London 
och deltog i en debatt med bland annat 
London School of Economics, University 
of Glasgow och School of Oriental and 
African Studies. I höst ska jag åka till 
Japan för att plugga en termin vid Ritsu-
meikan Universitet i Kyoto. 

T e x T  o C H  F o T o :  m o

robert ellerson, student vid interna-

tionella Handelshögskolan (iHH), har 

fått priset Årets ekonomistudent 2008 

av Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

och universum. Han fick priset för att 

han väljer att se möjligheter istället för 

begränsningar och tackar iHH för att 

han lyckats.
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Evas forskningsområde informations-
logistik handlar om informationsför-
sörjning och hur rätt person ska få rätt 
information i rätt tid via rätt medium. 
Eva har intresserat sig för ontologier och 
hur dessa konstrueras. En ontologi är en 
mängd logiska formler som beskriver en 
domän och de koncept och relationer 
som är relevanta inom domänen. Ofta 
är det fokuserat på vilken uppgift onto-
login ska lösa i ett mjukvarusystem. För 
att beskriva hur en ontologi fungerar 
förklarar Eva hur hon skulle konstruera 
en ontologi där bil är domän.

– Jag skulle ha med koncept som ”bil”, 
”hjul”, ”färg”, ”köra” etc. Sedan skulle 
jag beskriva hur dessa begrepp hänger 
ihop: att hjul, normalt fyra stycken, är 
delar av en bil, att en bil har en färg och 
att en bil kan köras. Detta är allmän 
kunskap som vi förstår intuitivt om vi 
är bekanta med konceptet ”bil”, men ett 
datorprogram kan inte använda sig av 
sådan kunskap om vi inte uttryckligen 
beskriver den på ett maskinläsbart sätt. 

Metod för ontologikonstruktion 
Med hjälp av ontologin kan dator-
programmet tolka informationen och 
använda sig av dess betydelse. Men 
ontologierna måste konstrueras på något 
sätt och olika sätt ger olika resultat. Eva 
har utvecklat en metod, OntoCase, som 
innebär att ontologin först konstrueras 
automatiskt och sedan uppdateras och 
förfinas manuellt. Metoden bygger på att 
man härleder betydelsen av begrepp ur 
existerande textdokument och applicerar 

modelleringsmönster på dessa resultat 
för att förbättra kvaliteten på resultatet. 

– Jag har utvecklat en teoretisk modell 
för hur vi kan beskriva och klassificera 
sådana mönster, samt ett ramverk för 
hur dessa kan användas för ontologikon-
struktion och ett antal specifika metoder 
för att lösa delproblem inom ramverket. 
En sådan metod är ett sätt att ranka 
mönster, det vill säga ta reda på vilka 
mönster som passar bäst att använda i 
just mitt fall när jag vill konstruera en ny 
ontologi utifrån ett antal textdokument 
eller en existerande ontologi. 

Alltmer ontologier på webben 
Evas forskningsresultat används i dagslä-
get bara praktiskt på högskolan, men hon 
tror att det kommer att spridas och göra 
stor nytta då ontologier används alltmer 
inom mjukvaror och även på webben.

– Mer och mer maskinläsbar data 
läggs ut på webben istället för HTML-
sidor som främst är läsbara av människor. 
För att kunna lägga ut all maskinläsbar 
information måste vi ha ontologier för 
att beskriva den. 

Sedan januari har Eva en ettårig 
PostDoc-tjänst på forskningsinstitutet 
ISTC-CNR i Rom. Hon arbetar i ett 

samarbetsprojekt mellan Rom, Sheffield 
och Jönköping som är en direkt fortsätt-
ning på hennes avhandling.

– Jag vidareutvecklar idéerna om on-
tologimönster och särskilt håller jag just 
nu på och vidareutvecklar metoderna för 
matchning av mönster, genom att även 
använda metadata i matchningen.

Avhandlingen
Eva disputerade den 24 april vid Lin-
köpings universitet med avhandlingen 
”Semi-automatic Ontology Construc-
tion based on Patterns”. Arbetet har 
hon utfört vid JTH. Handledare var 
Kurt Sandkuhl, JTH, Henrik Ericsson, 
Tekniska högskolan i Linköping och Ralf 
Kutsche, Technische Universität Berlin, 
Tyskland. Opponent vid disputationen 
var Enrico Motta från Open University, 
Milton Keynes, Storbritannien. 

T E x T :  M O

Fotnot: I avvaktan på egna doktorsexamensrät-

tigheter sker forskarutbildningen vid JTH i nära 

samarbete med lärosäten med doktorsexamensrätt. 

Samarbetsavtal finns med Chalmers, KTH och 

Tekniska högskolan i Linköping (LiTH). Dokto-

rander vid JTH är således inskrivna, läser kurser 

och examineras vid dessa lärosäten.

sökningar förbättras med bättre ontologier

Eva Blomqvist vid spikningen.

Med ontologier kan man för-
bättra sökningar och sättet man 
hittar och kombinerar informa-
tion i ett dokument. I sitt avhand-
lingsarbete har Eva Blomqvist, 
Tekniska Högskolan, undersökt 
hur man kan konstruera bättre 
ontologier.
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Projektet heter ”Framtidsverkstad 
som resurs för volontärarbete vid 
Kvinnojouren i Jönköping” och 
startade upp i vintras. Birgitta, 
Björn och Ulla, som arbetar på 
Avdelningen för beteendevetenskap 
och socialt arbete vid Hälsohögsko-
lan, har tillsammans med personal 
och volontärer vid Kvinnojouren 
byggt upp projektet. 

Kvinnojouren stödjer kvinnor 
som upplever våld i nära relatio-
ner och verksamheten omfattar 
skyddat boende, rådgivning och 
information.

– Det här projektet bidrar till 
verksamhetsutveckling, kunskaps-
tillväxt och forskning, säger Björn.

Framtidsverkstad
Tidigare under våren höll Birgitta 
och Ulla en så kallad framtidsverk-
stad med projektdeltagarna. 

– Framtidsverkstadens metod känne-
tecknas bland annat av att man skapar 
ett positivt klimat i gruppen. Det är en 
bra metod för att få igång kreativiteten 
och även för att skapa delaktighet i ett 
utvecklingsarbete, säger Ulla.

Metoden består av tre faser. I kritiker-
fasen får projektdeltagarna beskriva de 
brister och problem som de upplever med 
verksamheten. Därefter, i fantasifasen, 
får deltagarna berätta om sina visioner för 
verksamheten. Slutligen skapas konkreta 
handlingsplaner i förankringsfasen. Efter 
en tid sker uppföljning av det planerade 
arbetet.

– Det var ett par spännande dagar vi 
hade tillsammans som präglades av stor 
kreativitet och glädje, berättar Ulla.

Temakvällar
Under hösten 2009 kommer temakvällar 
att äga rum. 

– Vi ska ha en föreläsningsserie om 
fyra tillfällen där teman är hämtade ur 
framtidsverkstaden. Det finns även möj-
lighet för volontärerna att bjuda in andra 
personer och vi hoppas att kvällarna kan 
skapa förutsättningar för nätverkande, 
säger Björn.

Forskning och utbildning
Samtidigt som Kvinnojourens verksam-
het får möjlighet till utveckling genom 
projektet så bedrivs även forskning. 
Birgitta och Ulla går för tillfället en dok-
torandkurs och de kommer att använda 

Framtidsverkstad med Kvinnojouren

Birgitta Ander, Björn Jonsson och Ulla Åhnby driver ett projekt som ska utveckla Kvinnojouren i Jönköping.

projektet som en del i examensarbetet. 
Några artiklar kommer även att skrivas 
utifrån projektet. 

Flera studenter har deltagit i framtids-
verkstaden som en del i sin utbildning 
och de kommer att använda det som 
ett praktiskt case för att göra utvärde-
ringsplaner. Två av studenterna kommer 
dessutom att skriva sin C-uppsats utifrån 
arbetet.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen 
i Jönköpings län och för ansökan står 
Jönköpings kommun.

T e x T :  k a r i N  F lyg a r e

F o T o :  o s k a r  P o l l a C k

Birgitta ander, Björn Jonsson och ulla Åhnby vid Hälsohögskolan driver ett utveck-

lings- och forskningsprojekt med kvinnojouren i Jönköping. under våren har man 

bland annat hållit i en så kallad framtidsverkstad.
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EU-möten på högskolan i sommar
i juli träffas vissa av eu:s ministrar tillsammans med ministrar från kandidatländer 

för ett informellt ministermöte i högskolans lokaler. dessförinnan hålls även en 

konferens om zoonoser och klimatförändringar.

I början av hösten 2008 fick högskolan 
en förfrågan från Sekretariatet för EU-
möten om möjligheten att förlägga ett 
par av EU-mötena på högskolan. Efter 
f lera platsbesök och godkännande av 
EU-administrationen fann sekretariatet 
att högskolan erbjöd de bästa förutsätt-
ningarna för mötena och i november 
beslöt man att uppdra åt högskolan att 
vara lokalvärd för mötena. 

– Det är hedrande att man valt att ha 
högskolan som mötesplats. För vår del 
stämmer mötenas inriktning utmärkt 
ihop med vår profil, som ju dels är inter-
nationalisering, men också hälsofrågor 
och entreprenörskap. Det tror jag är ett av 
skälen till att regeringskansliet valde oss, 
säger Per Hallerstig, vd Högskoleservice. 

Ombyggnationer
Just nu pågår förberedelserna inför 
mötena på högskolan. Per har tillsatt en 
styrgrupp och en projektgrupp, där hög-
skolans arkitekt Karolina Ganhammar är 
projektledare. Inför mötet behövs en stor 
mötessal och Högskolan för lärande och 
kommunikations skrivsalar He 303 och 
He 309 byggs därför ihop. 

– När mötet är klart kommer vi att ha 
en unik mötessal på 500 m2 som rym-
mer 200-250 personer. Salarna ska inte 
byggas ihop igen, utan mellan dem ska 
man sätta upp en så kallad blockvägg som 
det kommer att ta en dryg halvtimme att 
öppna, säger Per. 

Högskolan får en ersättning på  
800 000 kronor för mötena. I sum-
man ingår bland annat kostnaderna för 
ombyggnad och för personal som måste 
arbeta under mötena (bland annat städ- 
och IT-personal). Per hoppas också att 

mötena ska bidra 
till att högsko-
lans goda rykte 
sprids ytterligare 
på en internatio-
nell arena.

– Vi hoppas 
att ministrarna 
och de journalis-
ter som kommer 

hit ska uppmärksamma vår högskola och 
den forskning som bedrivs här. 

Samarbete med omgivande 
samhället
Inför mötena medverkar högskolan 
i grupper med kommunen, polisen, 
landstinget, räddningstjänsten och 
länsstyrelsen. Från kommunens sida vill 
man uppmärksamma att mötena hålls 
i Jönköping och man kommer bland 
annat att anordna aktiviteter i centrala 
Jönköping under mötesdagarna, med 
artister och talkshows där någon eller 

några ministrar medverkar. Polisen som 
ansvarar för säkerheten bedömer i nulä-
get mötena som lågriskmöten.

Begränsat tillträde till campus 
Personal som ska vistas på högskole-
området under mötesdagarna kommer 
att behöva ackreditering. Från söndag 
5 juli till och med fredag 10 juli kom-
mer campusområdet på kv. Högskolan 
(Hälsohögskolan är inte berörd) att vara 
helt stängt för allmänhet och studenter. 

Även garage- och parkeringsplatserna 
påverkas. Från mitten av vecka 26 och 
fram till och med vecka 28 kommer gara-
geplatserna i Högskolan för lärande och 
kommunikation samt Tekniska Högsko-
lan att vara avstängda. De som berörs och 
behöver en parkeringsplats förses med 
en annan plats. Parkeringarna vid Hög-
skolan för lärande och kommunikation 
samt Internationella Handelshögskolan 
kommer att vara avstängda. 

T e x T  o C H  F o T o :  m o

eu-mÖTeN PÅ HÖgskolaN
2-3 juli Konferens 
Zoonoser och klimatförändringar - utmaningar och möjligheter för samarbetet 
mellan sektorerna folkhälsa och djurhälsa. 

6-7 juli Informellt ministermöte del 1
Hälsoministrar möts informellt. socialminister göran Hägglund och äldre- och 
folkhälsominister maria larsson är värdar för mötet. 

8-9 juli Informellt ministermöte del 2 
socialförsäkrings- och arbetsmarknadsministrar möts informellt. socialförsäk-
ringsminister Cristina Husmark Pehrsson och arbetsmarknadsminister sven otto 
littorin är värdar för mötet.

läs mer på www.hj.se/eu
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Clas Wahlbin tilldelas Högskolans i 
Jönköping förtjänsttecken 2009. 

Under sina tio år som rektor för den då 
nybildade stiftelsehögskolan utvecklade 
och etablerade Clas Wahlbin Högskolan 
i Jönköping till en tydlig och uppskat-
tad akademisk aktör. Han bidrog starkt 
till att högskolan blev en betydelsefull 
spelare på den nationella högskolearenan 
och till att högskolan som enda högskola i 
landet erhöll forskarutbildningsrättighe-
ter inom humaniora-samhällsvetenskap. 
Clas Wahlbin stöttade även på allehanda 
sätt studenternas entreprenöriella driv-
kraft och deras arbete i att utveckla det 
som blev Science Park i Jönköping.

John Ahlnér tilldelas Högskolans i 
Jönköping förtjänsttecken 2009.

 Sedan starten av Ingenjörshögsko-
lan 1994 har John Ahlnér bedrivit ett 
engagerat och kreativt marknadsfö-
ringsarbete. Han har som marknadsfö-
ringsansvarig i högsta grad bidragit till 
det stora studentintresse som Tekniska 
Högskolans (JTH) och tidigare Ingen-
jörshögskolans grundutbildning rönt. 

Högskolans förtjänsttecken 2009

I samband med vårfirandet de-
lades högskolans förtjänsttecken 
ut för sjunde gången. Årets mot-
tagare är professor Clas Wahlbin, 
rektor för högskolan 1994-2004 
och John Ahlnér, marknadsfö-
ringsansvarig vid Tekniska Hög-
skolan. 

Vårfirande på högskolan

JTH har klättrat från den undre halvan 
av ingenjörsutbildare i landet till en pla-
cering direkt efter de fram till 1960-talet 
etablerade tekniska högskolorna. John 
Ahlnér har även ett stort kunnande i 
högskolans regelverk, vilket har kommit 
till nytta både inom JTH och centralt 
genom hans mångåriga arbete i högsko-
lans tidigare Antagnings- och examens-
nämnd.                                                    l H
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På Valborgsmässoafton firades våren in på HLK:s trappa. Studentkörerna Jönköping Univoices och The 
Voice as an Instrument Choir sjöng och Lars ”Lisa” Andersson stod för musiken. Rektor Thomas Anders-
son och Studentkårens ordförande Jessica Johansson höll varsitt vårtal och dessutom delades högskolans 
förtjänsttecken ut.

John Ahlnér, Tekniska Högskolan, rektor Thomas Andersson och Clas Wahlbin, Internationella Handelshögskolan.

Julia Alvgaard var en av solisterna under vårfirandet.                                                                                 Rektor hälsar våren välkommen.
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Entrepreneurship Research
In a ranking of entrepreneurship research 
from 1996 through 2006, 26 top journals 
were surveyed. Ten of these are entre-
preneurship-specific, and in those, all 
articles were counted. Sixteen are general 
top journals, and in these, articles were 
classified as entrepreneurship-related by 
inspection. In addition, publications in 
the proceedings of the top three U.S. 
annual entrepreneurship conferences 
were included, among them the Babson 
College Entrepreneurship Research 
Conference (which Jönköping University 
hosted in 2001). These papers, however, 
were counted only one tenth of a journal 
paper.  Both authors and universities 
were ranked.

The three top-ranked universities are 
Harvard University, University of Not-
tingham, and Warwick University, a 
long-standing partner of JIBS. Another 
strategic partner of JIBS, Babson College, 
ranks 8th. Jönköping University (read: 
JIBS) ranks 9th. 

Of the top 25 universities, 14 are in the 
USA, 7 are European, 2 in Canada, and 
2 in Asia. Two are Swedish: Jönköping, 
and Stockholm University at rank 20. 
Another Swedish university is on the Top 
100 list, Chalmers University of Techno-
logy, rank 66. In Europe, JIBS ranks 3rd 
after Nottingham and Warwick. 

The top three ranked researchers are 
Scott A. Shane, Case Western Reserve 
University, Dean A. Shepherd, Indiana 
University, and Shakar A. Zahra, Uni-
versity of Minnesota. The highest ranked 
European researcher is Paul Westhead, 
University of Nottingham, rank 4.  

A former JIBS professor, Per Davids-
son, Queensland University of Techno-
logy, is ranked 12th. The highest ranked 
researcher at a Swedish university when 
the ranking was made is Johan Wiklund 
at JIBS, rank 32. Four other Swedish or 
former Swedish researchers are also on 
the Top 100 list: Bo Carlsson, Case Wes-
tern Reserve University (rank 54), Hans 

Landström, Lund University (86), Bengt 
Johannisson, Växjö University (95), and 
Dan Johansson, Ratio Institute (100). 
Wiklund has since moved to Syracuse 
University. He, Davidsson and Johan-
nisson are part-time affiliated with JIBS.

Family Business Research
In a study of publications in family bu-
siness research between 2001 and 2007, 
30 management journals were surveyed 
for articles on family business. A total of 
291 such articles were found, with 413 
authors. Both authors and universities 
were ranked. 

The top three ranks go to University of 

JiBs ranks Ninth in entrepreneurship 
research, Fourth in Family Business
In a ranking of publications of entrepreneurship research 1995-2006, Jönköping International Business 
School (JIBS) ranks ninth globally and third in Europe. In a ranking of publications of family business re-
search 2001-2007, JIBS ranks fourth globally and first in Europe.

sourCes

Crump, M.E.S., Abbery, A. & Zu, X., 2009, 

”Rankings of Top Entrepreneurship Researchers 

and Affiliations 1995 through 2006”, accepted for 

presentation at the 2009 Academy of Management 

Meeting, Chicago, Aug. 2009.

Debicki, B. J., Matherne III, C.F., Kellermans, 

F.W. & Chrisman, J.J., 2009, ”Who is Publishing 

Family Business Research?”, in press, Family 

Business Review.

NoTes

1. In both studies, universities were ranked based 

on the institutional affiliations of the authors as 

given in the articles. The rankings of authors were 

made adjusting for the number of co-authors of an 

article (if two, each were given the weight of 0,5, 

etc.), and the rankings of universities were made 

adjusting for the total number of institutional 

affiliations of the author(s). If several affiliations 

were given for an author, all were counted in 

the entrepreneurship research ranking, but only 

the primary one in the family business research 

ranking. In both reports, other measures are also 

reported; large and by, the results are the same.

2. The affiliations given for the researchers ranked 

are as reported in the studies; most probably it is 

the most recent affiliation in their data sets.
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Alberta, Canada, Mississippi State Uni-
versity, and Kennesaw State University, 
USA. JIBS is ranked 4th, i.e. JIBS is the 
highest ranked in Europe. 

Of the Top 22 universities, 12 are in 
the USA, 5 in Canada, 4 in Europe and 
1 in Asia. JIBS is the only one in Sweden. 

The top three researchers are Lloyd 
Steier, University of Alberta, James J. 
Chrisman, Mississippi State University, 
and Jess H. Chua, University of Calgary. 
The highest ranked European researcher 
is Paul Westhead, Nottingham Univer-
sity, at rank 10. Two Swedish researchers 
are on the Top 20 list: Mattias Nordqvist, 
JIBS, rank 17, and Lars-Göran Sund, 
JIBS, rank 18. Nordqvist is associate 
professor in business administration and 
Sund is associate professor in business 
law. They are both affiliated with the 
Centre for Family Enterprise and Ow-
nership (CeFEO) at JIBS. 

One observation I make in the family 
business ranking is that the high ranking 
of JIBS is due to the fact that relatively 
many JIBS researchers publish in family 
business. For JIBS, Nordqvist and Sund 
together account for less than half of the 
”article points” behind the ranking. For 
the other four of the top five universities, 
a single top researcher accounts for half 
or more of article points. 

C l a s  Wa H l B i N

8  a P r i l ,  2 0 0 9

CeFEO - Centre for Family enterprise 
and ownership, at Jönköping internatio-
nal Business school, is an internationally 
leading research and knowledge center 
on family business and ownership issues. 
Today about 25 researchers are active 
within CeFeo. Besides research, an im-
portant CeFeo activity is to create lear-
ning environments where researchers and 
practitioners come together for a common 
dissemination of knowledge.

Under föreläsningen presenterade Mona 
det förslag som hon och socialdemo-
kraterna står bakom när det gäller att 
bekämpa f inanskrisen, bland annat 
poängterade hon att utbildningsinsat-
ser är viktiga för att stötta de som är 
arbetslösa.

 När det gäller satsningar på högsko-
lan framhävde Mona vikten av att mot-
verka social snedrekrytering till högsko-
lan och att gymnasieutbildningar ska ge 
högskolebehörighet. Hon presenterade 
även socialdemokraternas förslag med 
över 50 000 fler utbildningsplatser för 
såväl högskola som komvux, KY-, och 
arbetsmarknadsutbildning.

Socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin besökte högskolan 
den 29 april och höll en föreläsning för intresserade studenter och 
personal med titeln ”Socialdemokraternas alternativ i krisens spår”.

mona sahlin besökte högskolan

Frågestund
Efter föreläsningen fick åhörarna chans 
att ställa frågor. Dessa handlade bland 
annat om höjning av studiemedlen och 
om FRA-lagen skulle avskaffas om soci-
aldemokraterna kom till makten. Mona 
svarade att en höjning bör prioriteras för 
studenter med barn och att FRA-lagen 
ska göras om.

En av frågorna rörde om socialdemo-
kraterna kan tänka sig att bilda regering 
eller kommunstyrelse med stöd av Sveri-
gedemokraterna. Monas svar på frågan, 
ett tydligt nej, möttes med en spontan 
applåd av publiken.

T E x T :  M O
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Mona Sahlin pratar med kommunalrådet Peter Persson (S) och rektor Thomas Andersson innan 
föreläsningen.
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Senioruniversitetet fick EU-information

ett universitet för seniorer

I Jönköping kommer bland annat vissa av EU:s ministrar att 
träffas för ett informellt ministermöte på högskolan i början av 
juli. Det är också val till EU-parlamentet den 7 juni.

Stort intresse bland medlemmarna
Intresset för EU har även visat sig hos Senioruniversitetet i 
Jönköping. Flera medlemmar hade uttryckt sitt EU-intresse 

och ville ha mer information inför parlamentsvalet. Styrelsen 
tog fasta på önskemålen och beslutade därför att anordna ett 
extra månadsmöte på högskolan den 6 maj. 

Vid mötet medverkade EU-informatörerna Jenny Knudsen 
och Johanna Granlund från Europa Direkt Jönköpings län. 
De gav intresserade medlemmar, anställda och studenter vid 
högskolan information och fakta om olika frågor inför EU-valet.

Högskola och universitet är väl-
kända begrepp både inom och 
utom utbildningsvärlden men 
vad är Senioruniversitet? Vad gör 
dom? Är det bara för pensionärer? 
En som kan svara på alla frågor 
och berätta om Senioruniver-
sitetets tillkomst i Jönköping är 
Gunnel Hedlund, tidigare anställd 
på Högskolan för lärande och 
kommunikation. Gunnel är, sedan 
några år tillbaka en av högskolans 
seniorer och vice ordförande i 
styrelsen för Senioruniversitetet 
i Jönköping.

Strax före sin pensionering uttalade 
Gunnel önskemål om att det någon gång 
i framtiden skulle finnas ett pensionärs-
universitet vid Högskolan för lärande och 
kommunikation. Vad Gunnel inte visste  
var att Folkuniversitetet i Jönköping hade 
planer på att starta ett pensionärsuniver-
sitet eller senioruniversitet, som det heter 
i Jönköping, och detta bildades år 2005. 

– Från början trodde jag att en sådan 
verksamhet var tvungen att vara knuten 
till en högskola eller universitet, säger 
Gunnel. Det visade sig att de 26 pensio-
närsuniversitet som redan fanns i Sverige 
i de flesta fall var knutna till Folkuniver-
sitetet. Här i Jönköping har vi en egen 
expedition i Folkuniversitetets lokaler och 

också tillgång till ett eget studierum och 
samarbetet fungerar mycket bra. 

– Vi har också ett nära samarbete med 
Högskolan i Jönköping, säger Gunnel, 
och vi får av och till tillgång till deras lo-
kaler, något som vi är mycket tacksamma 
för! Ett stort antal av våra föreläsare kom-
mer också från högskolan.

Vad är Senioruniversitetet? 
– På den frågan kan jag svara att vi vänder 
oss till enskilda personer som fritt vill 
utveckla och fördjupa sina kunskaper och 
intressen, säger Gunnel. Vi är politiskt 
och religiöst obundna, vi vänder oss till 
alla som har fyllt 55 år vilket är det enda 
”kravet” som måste uppfyllas för att bli 
medlem.

Gunnel är vice ordförande i styrelsen 
och ingår också i arbetsgruppen för 
månadsmöten och föreläsningar. Hon 
berättar ivrigt om deras olika aktiviteter. 

– Vi anordnar månadsmöten, stu-
diecirklar, föreläsningar, studiebesök 
och resor, säger Gunnel. I vår har vi till 
exempel besökt textilstaden vid Viskan 

seNioruNiVersiTeTeT:
i sverige finns det 28 senioruniversitet eller Pensionärsuniversitet. denna typ av fören-
ing uppstod i Frankrike på 1970-talet och var starkt knuten till universiteten och kom 
genomgående att handla om föreläsningar som kunskapsförmedling. i storbritannien fick 
man en annan utveckling. aktiviteterna påminner om våra studiecirklar.

Borås och Vadstena, gjort en teaterresa 
till Göteborg och planerar för en resa på 
Kinda Kanal i slutet av maj. 

Under våren har man haft två mycket 
välbesökta föreläsningsserier, en om 
Religion, makt och sexualitet och en om 
Journalistikens roll i samhället. Man 
har också arrangerat 18 studiecirklar 
som handlat om allt från antikviteter, 
latinet i vår vardag och jazzlyssnarcirk-
lar. Senioruniversitetet i Jönköping har 
ca 500 medlemmar efter bara fyra års 
verksamhet.

 Till hösten planerar Senioruniversi-
tetet för tre olika föreläsningsserier som 
kommer att hållas på HLK, IHH och 
JTH.                     T e x T  &  F o T o :  l H

Undersökningar visar att intresset för EU ökar i Sverige. Vad det beror på vet man inte men en bidragande 
faktor kan vara att Sverige har ordförandeskapet under andra halvåret 2009. 

Gunnel Hedlund, 
vice ordförande i 

styrelsen för 
Senioruniversite-

tet i Jönköping.
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 Som företagsledare var han en nyskapare genom uppbyggnaden 
av Saab Combitech-gruppen. Vi minns hans engagemang, en-
tusiasm och drivkraft, hans förmåga att se såväl de stora dragen 
som de betydelsefulla detaljerna och hans förmåga att alltid hitta 
tid att ställa upp för högskolan. 

Per Risberg kom till Saab i Jönköping 1978 efter att ha arbetat 
inom Perstorp AB och ITT-sfären sedan sin civilekonomexamen 
vid Handelshögskolan i Göteborg 1961. År 1983 blev han chef 
för det nystartade Saab Combitech. 

När idén om en internationell handelshögskola i Jönköping 
inriktad på entreprenörskap och mindre företag presenterades 
1990 engagerade han sig mycket aktivt i arbetet, bland annat 
som ledamot i styrelsen för den stiftelse som drev utvecklings-
arbetet. Med sin erfarenhet kunde han klargöra skillnaden 
mellan att leda små och stora företag och behovet att utbilda 
ledare för små företag, till exempel vid en utfrågning i riksdagens 
utbildningsutskott 1993. 

När chansen erbjöd sig att högskolan skulle kunna bli stiftel-
sehögskola – och därmed bland annat kunna realisera planerna 
på den internationella handelshögskolan – engagerade han sig 
starkt i det arbetet, bland annat som ordförande i interims-
styrelsen för Stiftelsen Högskolan i Jönköping 1993-94. Han 
blev sedan stiftelsehögskolans första ordförande 1994-2004, en 
i nutid unik lång tid som ordförande för ett svenskt lärosäte. 

Efter sin avgång som ordförande var han fortsatt engagerad 
i utvecklingen av dåvarande Ingenjörshögskolan till Tekniska 
Högskolan, både som ledamot i styrelsen för den ideella förening 
som stödde arbetet och operativt i arbetet att skaffa resurser till 
den forskningsfond genom vilken näringsliv och offentlig sektor 

stött och fortfarande stöder utvecklingen av den tekniska forsk-
ningen med mer än 200 miljoner kr. Han tog också initiativet 
till den nationella Rörelsen för lärande i arbetslivet som bildades 
2008 och som drivs av Encell vid HLK. 

Som företagsledare byggde Per Risberg upp Saab Combitech, 
en företagsgrupp inom vilken specialiserade högtekniska före-
tag samverkade och utnyttjade varje företags unika kunnande 
på ett effektivt sätt. Därigenom kunde företagen genomföra 
utvecklingsarbeten och erhålla affärer som inte varit möjliga 
för ett enskilt företag. Arbetssättet inom Combitech-gruppen 
blev mycket uppmärksammat. Inom kort publicerar Vinnova 
en bok om Combitech-konceptet, baserad på en seminarieserie 
som Per Risberg höll.

Han var ordförande för Handelskammaren i länet under nio 
år, han startade egna företag och han var med i många styrelser, 
bland annat i J-Södra. Han erhöll högskolans förtjänsttecken 
2006 och utsågs till hedersdoktor vid högskolan 2008.

Per Risbergs insatser var avgörande i den utveckling som 
gjort högskolan till vad den är i dag – ett lärosäte med fokuserad 
forskning och utbildning av hög klass och stark studentrekry-
tering, landets tionde största i studentantal 2008. Vi minns 
hans insatser, vi saknar honom som en personlig vän och vi 
deltar i den stora sorg som drabbat hans barn Cecilia, Niklas 
och Andreas och övrig släkt.    
 

T H o m a s  a N d e r s s o N

r e k T o r ,  P r o F e s s o r

C l a s  Wa H l B i N

T i d i g a r e  r e k T o r ,  P r o F e s s o r 

Per risberg in memoriam
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Hedersdoktorn vid högskolan Per Risberg avled den 7 april 71 år gammal, efter att drygt fyra månader 
tidigare ha drabbats av en massiv stroke. Han gjorde avgörande insatser i högskolans utveckling under nära 
två decennier.
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Victoria Carlsson Wahlgren 
Högskolan för lärande och kommunikation

Disputerade den 13 mars med avhandlingen 

”Den långa vägen till en jämställd gymna-

sieskola - En studie om genuspedagogers 

förståelse av gymnasieskolans jämställd-

hetsarbete”. Fakultetsopponent var professor 

Tiina Rosenberg, Lunds universitet.

aldo van Weezel
Internationella Handelshögskolan

Disputerade den 7 april med avhandlingen 

“Entrepreneurial Strategy-Making Mode 

and Performance: A Study of the Newspaper 

Industry”. Fakultetsopponent var professor 

Saara Taalas, Turku School of Economics. 

disPuTaTioNer Vid 
HÖgskolaN i JÖNkÖPiNg Björn ranelid på Världsbokdagen

med en otrolig ämneskunskap och en förmåga att alltid kunna svara på studenternas 
frågor har aNToN dyBelius visat att han är en engagerad såväl som inspirerande lärare 
och förebild för sina studenter. en modern pedagogisk hjälte som alltid tar sig tid att 
uppmuntra när motivationen tryter är studenternas egen beskrivning av dybelius, vilket 
visar tydligt på att han har lyckats fånga deras förtroende. att han i flera fall har stöt-
tat studenten, trots att det krävt diskussion med kollegor, är ytterligare ett bevis för att 
anton dybelius är en sann pedagog som sätter studenten och lärandet i främsta rummet.

CaroliNe TeH beskrivs av sina studenter som djupt kunnig, väl förberedd och oerhört 
hjälpsam. det finns alltid tid över för att bistå en student som har frågor om både stort 
och smått. Caroline Tehs undervisning håller alltid hög standard samtidigt som hon kan 
konsten att förenkla även det svåra. i Caroline Teh har studenterna funnit en omtänksam 
lärare och pedagog, som uppriktigt brinner för sitt ämne och som vill att alla ska följa med 
i utvecklingen.

Studentkårens pedagogiska ut-
märkelse delas i år ut för fjärde 
gången till personer som besit-
ter stor pedagogisk kompetens 
enligt studenterna vid Högskolan 
i Jönköping. I år är båda motta-
garna doktorander och den ena 
har dessutom ett icke-svenskt 
ursprung.

Caroline Teh, doktorand i företagsekono-
mi vid Internationella Handelshögskolan 
och Anders Dybelius, doktorand i his-
toriedidaktik vid Högskolan för lärande 
och kommunikation är båda stolta och 
hedrade mottagare av utmärkelsen. 

– Det känns som att få Jerringpriset,  
säger Anton Dybelius. När det gäller min 
utmärkelse är det studenterna som har 
röstat fram mig och Jerringpriset röstas 
fram av svenska folket – det här är det 
finaste man kan få. 

– Att få den här utmärkelsen gör mig 
väldigt tacksam och glad, säger Caroline 
Teh. Priset får mig att vilja jobba ännu 
hårdare för det är en bekräftelse på mitt 
sätt att undervisa.

T e x T  &  F o T o :  l H

de FÅr sTudeNTkÅreNs Pedagogiska uTmärkelse 2009

Genom åren har många kända författare 
besökt Högskolebiblioteket i samband med 
Världsbokdagen den 23 april. I år var det Björn 
Ranelids tur.

Under en timme trollband Björn Ranelid publiken när 
han talade på temat ”Litteraturens enorma möjligheter”. 

– Ordet rör sig med ljusets hastighet och är mäktigare 
än allting annat på jorden, säger Björn Ranelid. Ord är 
både makt och frihet och litteraturen har aldrig varit 
starkare än i dag.

Ranelid beskriver sina berättelser som flyttfåglar som 
söker värmen och beskriver skrivandet som något man skapar i ögonblicket – precis 
som en jazzmusiker.                                                                                          l H 
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Landshövding Lars Engqvist berättade 
om sitt uppdrag som inbegriper att in-
formera regeringen och att nationellt för-
medla regionens ekonomiska utveckling. 
Han redogjorde för hur situationen med 
varsel har sett ut i länet och efterfrågade 
tätare samarbete mellan högskolan och 
den offentliga sektorn. 

Bland de övriga talarna fanns bland 
andra Marlene Ockander, Regionför-

Sedan den första miljökonferensen arrangerades på 
högskolan för sex år sedan har intresset för miljön 
och klimatet ökat oerhört. I dag har vi en global 
ekonomisk kris och den är tillsammans med kli-
matfrågan bland de största frågorna i världen just 
nu. Temat för årets konferens var, passande nog, 
Klimatet och ekonomin. 

Klas Eklund, seniorekonom på SEB, tycker inte det är konstigt 
att ekonomer har vissa saker att säga om klimatet. I sin bok 
”Vårt klimat” gör han en analys av konsekvenserna av klimat-
förändringar och visar också vilka styrmedel som kan fungera 
och menar att plånboken och moralen måste gå hand i hand 
för ekonomiska styrmedel är viktiga. 

– Det är ett faktum att mänsklig verksamhet påverkar 
uppvärmningen, sade Eklund. Att två tredjedelar av publiken 

stänger av sina elektriska apparater på kvällen – vilket sparar 
både miljö och pengar – är något som förvånar honom, siffran 
brukar vara betydligt lägre. Eklund förespråkar också ett globalt 
mål för minskade utsläpp men tror inte att Kina och Indien är 
redo att acceptera konkreta utsläppsmål än.

Regional klimat- och energistategi 
Olika föreläsare talade om hur mycket jorden klarar av, om 
det går att förena tillväxt och uthållighet och vad som krävs 
för att nå 2-gradersmålet/klimatmålen. Innan den avslutande 
paneldiskussionen berättade landshövding Lars Engqvist om 
den regionala klimat- och energistrategi som Länsstyrelsen ska 
arbeta fram och som kommunerna i Jönköpings län ska följa. 

– Strategin ska vara klar vid den här tiden nästa år, sade 
Engqvist, och dagens konferens har gett bra underlag för vårt 
kommande arbete.                                                                 lH

klimatet och ekonomin

Överläggningarna inleddes med att 
högskolans rektor Thomas Andersson 
presenterade aktuella händelser och ut-
vecklingen på högskolan. Han tog bland 
annat upp den ökade tillströmningen av 
studenter i skuggan av den finansiella 
krisen och lyfte fram högskolans fram-
gångsrika arbete med breddad rekryte-
ring. Övergripande framförde han vikten 
av såväl lokala som globala nätverk för att 
kunna utveckla högskolans verksamhet. 

Svante Hultman, ordförande för Rå-
det för regional utbildningssamverkan, 
gav en kort presentation av högskolans 
samarbete med arbetsförmedlingen för 
att nå varslade och uppsagda i länet med 
information om eftergymnasiala studier. 

Överläggningar med länets kommuner

Landshövding Lars 
Engqvist i samspråk 

med Svante Hultman, 
ordförande för Rådet 

för regional utbildnings-
samverkan.

Varje år bjuder högskolan in kom-
munledningarna, Länsstyrelsen 
och Regionförbundet i Jönköpings 
län till överläggningar. Samarbete 
i regionen var i fokus när man 
träffades den 3 april på Högskolan 
för lärande och kommunikation. 

bundet, som presenterade länets regio-
nala utvecklingsprogram ”Ett snabbare, 
öppnare och smartare Jönköpings län” 
och högskoledirektör Anita Hansbo som 
informerade om arenor för samarbete 
mellan högskolorna, kommunerna, länet 
och regionen och lyfte fram det Regio-
nala kompetensrådet för Jönköpings län. 

T e x T  o C H  F o T o :  m o
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Högskolan i Jönköping är en stif-
telse* med tydliga profiler som präglas 
av entreprenörsanda, internationella 
relationer och samverkan med näringsliv 
och samhälle. utbildning och forskning 
bedrivs inom fyra fackhögskolor:
• Hälsohögskolan
• Högskolan för lärande och kommuni-

kation 
• internationella Handelshögskolan
• Tekniska Högskolan

* en av tre stiftelsehögskolor i sverige med rätt 
att ge doktorsexamen, de andra två är Handels-
högskolan i stockholm och Chalmers.

Högskoleservice är högskolans service-
organisation och driver gemensam verk-
samhet samt tillhandahåller infrastruktur, 
gemensamma system och gemensam 
information/marknadsföring.

Högskolan i Jönköping har ca 11 000 
studenter, ca 800 anställda och omsätter 
ca 718 mnkr (2008).

Högskolans verksamhet och strategiska 
utveckling kan beskrivas med följande 
ledord: 
• Fokusering och specialisering 
• intensiv samverkan i partnerskap  

globalt, nationellt, regionalt och lokalt 
inom forskning, utbildning och om-
världsrelationer 

• entreprenörskap, innovationer och 
kreativitet.

Jaha!
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Högskriften

PosTTidNiNg B

Det var det, det. Ännu ett vårfirande är 
avklarat, våren har sjungits in och högsko-
lans förtjänsttecken har delats ut för sjunde 
gången.

Men, invänder kanske någon, nog har vi 
haft vår ett bra tag och jo, visst har vi det. 
På något sätt hör det till traditionen att delta 
i någon form av vårfirande. Om jag inte 
är på landet deltar jag i högskolans vårfi-
rande – även om jag av förståeliga skäl inte 
sjunger med. Förresten, jag sjunger med fast 
tyst inombords. Jag glömmer aldrig – hur 
gammal jag än blir – hur jag i andra klass 
blev tillsagd av min underbara lärarinna att 
bara mima under luciatåget och inte sjunga. 
Det var nog enda gången under vår treåriga 
samvaro som jag var besviken på henne och 
musikbetyget blev följaktligen B (kom ihåg 
att det här var länge sen och B var godkänt). 
Desto bättre gick det flera år senare när jag 
fick en manlig musiklärare. När han skulle 
sätta betyg fick vi gå in i musiksalen en och 
en för att sjunga till hans pianospel medan 
resten av klassen stod utanför och försökte 
tjuvlyssna. När det var min tur hann jag ta 
två toner på ”Blåsippan ute i backarna står” 
innan jag blev avbruten. Resten av tiden 
pratade vi om min släkt på pappas sida 
som han kände delar av och vi redde ut på 
vilket sätt jag var släkt med hans bekanta. 
Det släktskapet gav mig ett Ba i musik, 
något som familjen aldrig har förstått hur 
jag kunde få, för även när jag kunde prata 
sjöng jag hellre än bra.

Tillbaka till årets vårfirande på högsko-
lan. Det var solsken och ”vårvindar friska” 
som man sjunger i en annan vårsång, vårtal 
av rektor och Studentkårens ordförande, 
sång och musik och publiken var större 
än någonsin. Jag tycker det är roligt när 
människor som kanske inte har någon an-
knytning till högskolan söker sig hit. Själv 
träffade jag en äldre dam som jag har känt i 
många år. Hon hade åkt hit från Lindgården 
för det var lite tradition för henne att vara 
med. Som hon sa, ”det är inte så många som 
har vårfirande mitt på dagen och jag vill inte 
gå ut på kvällen”. 

Vid vårfirandet delades också högsko-
lans förtjänsttecken ut för sjunde gången. 
Mottagare var högskolans förre rektor Clas 
Wahlbin och JTH:s marknadsföringschef 
John Ahlnér och jag erkänner att jag var lite 
besviken över att Clas inte tackade på vers 
men man kan inte få allt… Hittills har 14 
personer fått tecknet men bara fyra av dessa 
har varit kvinnor. Trots att jag inte är någon 
förkämpe för jämlikhet till 100 procent har 
jag lovat mig själv att lägga pannan i djupa 
veck inför nästa års nominering för att fö-
reslå en kvinna som mottagare. 

Åter till våren och jag är så glad för att 
ljuset har kommit tillbaka, solen och värmen 
är också här även om det just nu regnar. Na-
turen är som allra vackrast just nu med sin 
skira grönska, björkarna har musöron och på 
min innergård har körsbärsträdet slagit ut, 
det är mera vitt än grönt och alldeles otroligt 
vackert. Trots att jag har ett stort behov av 
sol, ljus och värme kan jag ändå inte tänka 
mig att flytta permanent till varmare länder. 
Kanske uppskattar jag våren ännu mer för 
att jag har genomlidit den mörka årstiden 
och visst har årstidsväxlingarna sin tjusning.

Våren innebär också extra lediga dagar, 
en del tillbringar jag hemma och en del på 
landet. Nästa gång jag åker dit blir nog till 
Kristi Himmelfärdshelgen och eftersom 
vi är lediga på fredagen blir det en riktig 
långhelg. Det kanske inte blir så mycket tid 
över till att sitta i ”min” solhörna för då ska 
fröer sås och potatis sättas och jag kommer 
säkert – trots att jag tränar två gånger i 
veckan – hitta en del nya muskler. 

Ta vara på livet, ta vara på varandra, 
säg till dina nära och kära att de betyder 
mycket för dig – man vet aldrig hur länge 
de finns där.

Kram
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