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HÖGSKRIFTEN
Att återse sin studentstad kan vara omtumlande. Vandringen längs minnenas 
allé präglas inte bara av nostalgi, utan också av förändring. Som alumn vid 
Högskolan i Jönköping kan du räkna med att din alma mater inte är sig 
riktigt lik. Och det beror inte på att hon har blivit rynkigare. Tvärtom har 
vi blivit fastare i formen!

under året har infrastrukturen 

på campus förändrats. Munksjöleden som förr 

skar av Hälsohögskolan och parken från resten 

av högskolan har byggts bort med hjälp av en 

bred gångbro. Campus kommer att sväva över 

gatan och staden, med ena brofästet vid Inter-

nationella Handelshögskolan och det andra 

brofästet vid den nya friskvårdsanläggningen. 

Den sistnämnda består av 4 000 efterlängtade 

kvadratmeter som invigs under hösten. Bron 

och friskvårdscentret kommer att skapa nya 

rörelsemönster på campus och fylla området 

med aktivitet långt in på kvällarna. 

Men vi nöjer oss inte där. När nu tillgäng-

ligheten är säkrad, vill vi utveckla campus med 

studentbostäder och en ännu starkare anknyt-

ning till näringslivet. Det är nämligen så att 

Högskolefastigheter äger den mark som fi nns 

runt Hälsohögskolan, inklusive parken. Sydöst 

om Hälsohögskolan, längst ner mot vattnet, 

bredvid friskvårdscentret, skulle det passa bra 

att bygga nya studentboenden – totalt fi nns 

utrymme för cirka 200 lägenheter. Nordväst 

om Hälsohögskolan, utmed Barnarpsgatan 

fi nns också mark med möjlighet att bygga nya 

kontorslokaler. Dessa skulle till exempel kunna 

användas för att knyta Science Parks verksamhet 

ännu närmare högskolan. När dessa planer 

blir verklighet kan vi erbjuda ett campus av in-

ternationellt snitt med utbildning, bibliotek, 

bostäder, park, restauranger, kultur, caféer och 

gym. Mitt inne i staden. Det gör oss unika och 

är en av de viktiga pusselbitarna i vår vision 

att vara ett internationellt universitet år 2025. 

Som en centralt belägen högskola stärks vår 

konkurrenskraft också av en attraktiv stadskärna. 

Kulturhuset Spira, spännande arkitektur i form 

av nybyggda Rättscentrum och blivande shop-

pingkvarteret Atollen är nya inslag som gör 

att staden inte riktigt är sig lik. Så varför inte 

passa på att återupptäcka Jönköping i vår? Som 

alumn tas du alltid emot med öppna famnen 

av Högskolan i Jönköping. 

du är en av dem som 

gjort vår resa möjlig. 

Tack och välkommen 

tillbaka!
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vISStE Du DEttA oM JöNKöPING?

• Drygt 129 000 invånare 

• En av de tio största kommunerna i Sverige 

• Smålands största kommun

• Befolkningstillväxten är hög, cirka 1 000 personer per år

• En av Sveriges föreningstätaste kommuner med 
   cirka 600 föreningar

• Sveriges fjärde hotelltätaste kommun

• Sveriges femte restaurangtätaste kommun

• Hela kommunen har en yta på cirka 1 500 km2

HöGSKoLAN I JöNKöPING I SIFFRoR 

• 12 000 studenter varav 1 500 internationella

• 350 partneruniversitet i drygt 60 länder

• 800 anställda

• 60 professorer

• 180 doktorander

• 800 fadderföretag

• 1 000 partnerskolor

• 70 program/inriktningar och 200 fristående kurser

Fo
to

: J
ö

N
Kö

PI
N

G
S 

EN
ER

G
I

HUR SER CAMPUS 
UT JUST NU?

Se högskolan LIvE 
från ovan på  
webcam.hj.se

vISStE Du DEttA oM JöNKöPING?

• Drygt 129 000 invånare 

• En av de tio största kommunerna i Sverige 

• Smålands största kommun

• Befolkningstillväxten är hög, cirka 1 000 personer per år

• En av Sveriges föreningstätaste kommuner med 
   cirka 600 föreningar

• Sveriges fjärde hotelltätaste kommun

• Sveriges femte restaurangtätaste kommun

• Hela kommunen har en yta på cirka 1 500 km

HäR ByGGS 
HÖGSKOLANS 
FRISKVÅRDS-

ANLäGGNING. 

INVIGNING 
HÖSTEN 2013!
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uppdragsverksaMhet
Uppdragsverksamheten vid Högskolan i 
Jönköping erbjuder konferenser, workshops, 
nätverksbyggande samt anpassade utbildningar. 
Fackhögskolorna erbjuder både specifi ka kurser 
och möjlighet att skräddarsy en utbildning 
för just dig och din arbetsplats behov.  
Här är några exempel:

hälsohögskolan har lång erfarenhet av att 
bedriva uppdragsutbildning inom vård, hälsa och
socialt arbete. under våren 2013 star tade en 
webbaserad utbildning på 15 hp för ortoped- 
och hjälpmedelstekniker med deltagare från 
hela landet. 

högskolan för lärande och kommunikation  
gör en särskild satsning med korta nätbaserade 
fortbildningskurser för lärare som vill fördjupa 
sig inom en viss inriktning. Kurserna omfattar 
2,5 högskolepoäng och redan inom en vecka 
efter anmälan kan du börja läsa kursen!
hlk.hj.se/2komma5

internationella handelshögskolan erbjuder 
företagsanpassade utbildningar och tjänster men 
också koncept för kunskaps- och erfarenhets-
utbyte samt nya projekt inom bland annat logistik, 
familjeföretagande och entreprenörskap.

tekniska högskolan erbjuder kompetensut-
veckling för dig som är chef och ledare. Centrum 
för Ledarskap arbetar med frågor som berör och 
utmanar dig som person, din chefs- och ledarroll 
och det sammanhang du verkar inom.

Masterutbildning
På Högskolan i Jönköping fi nns utbildningar på 
avancerad nivå för dig som redan har en examen. 
Med en master examen stärker du din konkurrens-
kraft och förbättrar dina karriärmöjligheter, både i 
Sverige och utomlands.

fristående kurser
Högskolan har många typer av kurser för dig som 
vill utveckla din kompetens, eller kanske prova på 
något nytt. I utbudet fi nns kurser på hel-, halv- och 
kvartsfart, kurser på kvällstid, distans och via Internet.

Läs mer om uppdragsverksamhet, 
masterutbildningar och fristående kurser
och beställ kataloger på hj.se

Spetsa din 
kompetens!
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Engagemang som både högskolan och alumner vinner på

På Högskolan i Jönköping tycker vi att det är värdefullt att hålla kontakten med våra 
alumner, våra före detta studenter. Alumnerna är våra viktigaste ambassadörer och här 
finns stora möjligheter för den som vill fortsätta engagera sig i högskolans verksamhet.

Välkommen tillbaka 
till Högskolan i Jönköping!

Med nästan 20 000 aluMner på olika 
platser i Sverige och världen har vi många 
ambassadörer för Högskolan i Jönköping, 
liksom ambassadörer för hela Jönköpings-
regionen. Som alumn är du alltid välkom-
men tillbaka till högskolan, antingen på 
besök, för att vidareutbilda dig eller för att 
på andra sätt ta del av och vara en del av vår 
verksamhet.

Vi är intresserade av vad du tycker och vad 
du vill bidra med i högskolans utveckling 
och till våra studenters studieupplevelse! 
Kanske passar ditt företag perfekt som 
fadder företag, eller vill du själv vara en 
mentor för en student? Du kan också enga-
gera dig i fackhögskolornas utveckling och 
bidra med synpunkter till utbildningarnas 
innehåll och utformning, vara handledare 

för studenter under deras praktikperioder, 
komma till campus och hålla ett föredrag – 
eller helt enkelt rekommendera Högskolan 
i Jönköping till blivande studenter.

Till Högskolan i Jönköping är du alltid 
välkommen tillbaka, var du än befinner dig 
i livet eller karriären.

Carl-Johan Helgesson har läst vid både 
Högskolan för lärande och kommunika-
tion (HLK), Tekniska Högskolan (JTH) 
och Internationella Handelshögskolan 
(JIBS). Nu arbetar han som kommuni-
katör och är samtidigt engagerad i att 
utveckla MKV-programmet på HLK. 

Carl-Johan är en av de externa ledamöterna 
som sitter med i programnämnden för 
MKV-programmet på HLK. 

–Min uppgift är att föra in tankar och 
idéer utifrån. Vi går igenom aktuella frågor 
som rör programmet och bevakar kvaliteten 
i utbildningen och tittar på vad som behöver 
utvecklas i kursplanerna. Jag har suttit i pro-
gramnämnden i cirka fem år. Jag hade haft 
en del kontakter med HLK efter examen och 
fick senare frågan om att ingå i nämnden.

aluMnnätverk viktigt

Under studietiden var Carl-Johan engagerad 
i infosektionen på HLK och i Studentkåren.  
Han var även delaktig i att arbeta med 
alumnnätverk på HLK.

– Det är en hjärtefråga för mig att det blir 
en kontinuitet i alumnverksamheten. Det 
finns stor potential i hela alumnfrågan. Ett 

engagemang och en nära kontakt mellan 
högskola och alumn är ett utbyte som båda 
parter vinner på.

input från arbetslivet

På jobbet på Jordbruksverket är han kom-
munikationsrådgivare och strateg i kommu-
nikationsfrågor och fungerar som en intern 
konsult mot ledning och inom olika delar av 
verksamheten. 

– Det handlar mycket om strategier, 
budskap och media. Det är omväxlande och 
spännande med viktiga samhällsfrågor. Det 
är också givande att få jobba i team med  
kollegor att inspireras av.

CARL-JOHAN HELGESSON
Kommunikatör på Jordbruksverket, Jönköping
Kandidatexamen i medie- och kommunikations-
vetenskap HLK och Magisterexamen i projekt-
ledning JTH samt kurser JIBS
Examen 2002, 2004

Foto:  MARIA JACoBSSoN
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–De förutsättningar som gavs på Tekniska 
Högskolan (JTH) har tagit mig runt världen 
och gett mig möjlighet att jobba med 
många intressanta bolag och kulturer, 
säger Sabina Espmark, årets alumn på 
JTH 2012.

årets aluMn är en årlig utmärkelse 
som går till en kvinnlig och en manlig tidi-
gare student på JTH. Sabina Espmark läste 
Data teknik med inriktning Information och 
Medieteknik åren 1999–2002. I dag arbetar
hon på ÅF Industry, ett teknikkonsult före-
tag, med placering på Ringhals söder om 
Göteborg, där hon arbetar som uppdrags-
ansvarig på Ringhals teknikkontor.

berlin, göteborg och shanghai

Efter examen har Sabina arbetat i både Tysk-
land, Sverige och Kina. Genom ett stipen-

dium fi ck hon möjlighet att jobba ett år som 
webbutvecklare i Berlin och väl tillbaka i 
Sverige arbetade hon som konsult på Volvo 
Aero i Göteborg, med fokus på processer och 
verksamhetsstyrning. 

–Volvo Aero använde en dansk program-
vara och jag blev tillfrågad av det företagets 
svenska ledning om jag ville starta upp deras 
verksamhet i Göteborg. Där hade vi bland annat 
Volvo, Schenker och E.ON som kunder. 

Att arbeta utomlands lockade igen och 
Sabina och hennes man fi ck erbjudande om 

att bygga upp en svensk verksamhet i Shanghai 
i Kina, han som vd och Sabina som den för-
längda armen till marknadschef och IT-chef 
i Sverige. 

–Tiden i Shanghai gav oss möjligheten 
att uppleva en helt annan kultur på nära håll. 
Vi bodde i Shanghai cirka 2,5 år.

kontakt Med jth

Efter examen har Sabina fortsatt haft kon-
takt med JTH, bland annat som gästföre-
läsare för studenter som varit intresserade 
av arbete och studier utomlands. I Kina har 
hon träffat studentgrupper som rest dit inom 
sitt program, och föreläst om hur det är att 
bo och arbeta i Asien.

–Mitt tips är att ta till vara på alla möj-
ligheter och se utmaningen och glädjen i de 
situationer man hamnar i, oftast leder det till 
ytterligare spännande arbetsuppgifter!

Fler alumner som håller kontakt med högskolan

Ur motiveringen Årets alumn, JTH:

”Hon har visat prov på hur en ung 
ingenjör med energi, framåtanda 
och kunskaper kan lyckas mycket 
bra i sin yrkesroll och därmed 
vara ett föredöme för andra.”

”ta vara på alla möjligheter”

SABINA ESPMARK
Uppdragsansvarig på teknikkonsult-
företaget ÅF Industry med placering 
på Ringhals teknikkontor. 
Datateknik med inriktning Information 
och Medieteknik, JTH
Examen: 2002
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»Mitt tips är att ta till 
vara på alla möjlig heter 
och se utmaningen och 
glädjen

FÖRELäSER
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Ett stöd för studenter på praktik

Hur har du engagerat dig i 
JIBS verksamhet efter att du 
tog examen?
– Jag har undervisat i en moms-
kurs och hoppas att få fortsätta 
att undervisa i fl era kurser.

Hur kom det sig att du 
började med det?
– Jag har alltid varit väldigt intres-

serad av skatterätt och ansåg att 
undervisning var ett bra sätt för 
mig att ytterligare förkovra mig 
men också en möjlighet att hjälpa 
dagens studenter samt JIBS. 

Vad får man som alumn ut 
av att fortsätta hålla kontakt 
med högskolan på olika sätt?
– om man verkar inom ett om -
råde som praktiker kan det ha 
ett värde att hålla kontakten med 
den akademiska världen. Det är 
samtidigt intressant att träffa nya 
studenter att diskutera skatterätt 
med men naturligtvis också ett 
bra sätt att hålla kontakten med 
andra alumner.

3 frågor till Anders Lenfors 
Anders Lenfors är affärsjurist från Internationella Handels-
högskolan (JIBS) och undervisar för att hålla kontakten med 
den akademiska världen.
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KATARINA OLOFSSON
Sjuksköterska på Akut-
vårdsavdelningen, Ryhov
Sjuksköterskeprogrammet, 
Hälsohögskolan
Examen: 2010

     En sak jag upplever positivt med att hand-
leda studenter är att jag på det sättet håller 
mig uppdaterad. Dessutom lär jag mig också 
en del i den dialog man har tillsammans med 
studenten i situationer vi möter i vår t dagliga 

arbete. Det är roligt att handleda studenter 
men det är också ett stort ansvar. Det är roligt 
när man ser hur en student växer i sin roll allt 
eftersom praktikveckorna går. Studenterna 
kan ju också bli våra kommande kollegor. 
Det är viktigt som student att ha en positiv 
inställning till sin praktik och en vilja att lära 
av det som erbjuds på respektive avdelning.

Jag har många minnen från mina praktik-
perioder och har haft förmånen att ha fantas-
tiska handledare på mina olika praktikplatser. 
De har betytt och betyder mycket för mig 
fortfarande. Jag har dessutom förmånen att 
ha några av dem som kollegor idag.

ANDERS LENFORS
Föredragande vid Förvaltnings-
rätten i  Växjö
Affärsjuristprogrammet, JIBS
Examen: 2008

”

”

HANDLEDER

UNDERVISAR

Katarina Olofsson är sjuksköterska och alumn från Hälsohögskolan. 
Genom att vara handledare för studenter håller hon sig själv 
upp daterad inom området.
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Linda Fransson är vd för 
familjeföretaget Gnosjö 
Automatsvarvning som 
har specialiserat sig på 
metallbearbetning, auto-
matsvarvning, svarvning 
och renhetsanalyser.

Linda Fransson är uppväxt med familje-
företaget och visste redan tidigt att hon 
ville arbeta där. Det slutgiltiga beslutet 
tog hon under studietiden i Jönköping 
och i dag är hon företagets vd.

på gnosjö autoMatsvarvning till-
verkas komplexa svarvade detaljer för for-
dons- och verkstadsindustrin. Man har ett 
40-tal anställda och export sker till England, 
Tyskland, Danmark, Holland, Ungern, 

Mexiko och USA. Linda äger företaget till-
sammans med sin syster och att jobba tillsam-
mans med familjen är bara positivt för Linda.

– Det är bra! Vi har alltid levt så nära före-
taget så jag vet inget annat. Mina föräldrar 
startade bolaget så när min syster och jag tog 
över var vi andra generationen.

fadderföretag och engageMang

Linda har varit engagerad i Tekniska Hög-
skolans verksamhet på flera sätt sedan hon 

tog examen. Företaget har varit fadderföre-
tag och tagit emot studiebesök. Linda har  
föreläst för studenter och varit med i JTH:s 
arbete med framtagandet av nya utbildningar. 

– Jag har verkligen haft nytta av min  
utbildning. Dels genom bra examens arbete 
i företaget och möjlighet att testa mina 
kunskaper i skarpt läge, och dels via goda  
kontakter med lärare och samarbete med 
högskolan efteråt. 

Den största utmaningen med att vara 
egenföretagare är att utveckla verksamheten 
på rätt sätt.

– För oss handlar det om att växa men att 
samtidigt behålla engagemanget bland mina 
medarbetare och skapa vinst så vi kan fort-
sätta vara ett framgångsrikt företag.

sann gnosjöanda

Ett tecken på att företaget är framgångsrikt 
är, förutom försäljning och kunder, att prins 
Daniel ville förlägga ett besök hos Linda och 
hennes medarbetare när han besökte Gnosjö 
i höstas. 

– Prins Daniel ville lära sig mer om Gnosjö- 
andan, hur vi ser på möjligheter och svårig-
heter kring företagandet.
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Kungligt besök på familjeföretaget i Gnosjö

LINDA FRANSSON 
Vd Gnosjö Automatsvarvning AB
Maskiningenjör och teknologie  
kandidatexamen på dåvarande  
Ingenjörshögskolan 
Examen: 1995, 1996 

Prins Daniel besökte familje-
företaget i höstas för att ta del av 
entreprenörskap och Gnosjöanda. 
Här tillsammans med Linda  
(till vänster om prins Daniel), 
pappa Olle Fransson och syster  
Anna Sandberg.
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Maria Ullströms sista VFU under lärar-
utbildningen var på en gymnasieskola 
i Lidköping. Innan praktikperioden var 
slut fi ck hon erbjudande att vikariera 
deltid vårterminen ut som gymnasie-
lärare i samhällskunskap.

– Jag tackade självklart ja! Det var krävande att 
studera heltid, pendla Lidköping-Jönköping och 
arbeta som gymnasielärare för första gången men 
i dag är jag glad att jag tog chansen och skaffade 
mig den erfarenheten. 

I dag har Maria en fast tjänst på Drottning 
Blankas Gymnasieskola i trollhättan som 

gymnasielärare i samhällskunskap och historia. 
Det handlar om att planera, utveckla och förbättra 
undervisningen och hantera olika dilemman som 
uppstår i skolans värld.

– Det mest utmanande, men också tjusningen, 
med mitt jobb är att ingen dag är den andra lik. 
Därför blir varje dag en utmaning. Det bästa med 
jobbet är mötet med mina elever och kollegor. 
Känslan jag får när eleverna engagerar sig i mina 
lektioner och tar sig an innehållet med ett nyfi ket 
förhållningssätt är obeskrivlig. Då känner jag att 
jag har lyckats, samtidigt som jag blir taggad att 
utveckla mina lektioner ytterligare. 

– Jag är glad att jag valde Högskolan för 
lärande och kommunikation, jag är mer än nöjd 

med min utbildning och har genom fram förallt 
kontakter på avdelningen för samhälls vetenskap 
och historia tagit del av många kloka ord. tack!

MARIA ULLSTRÖM
Gymnasielärare i 
samhällskunskap och 
historia på Drottning 
Blankas Gymnasieskola 
i Trollhättan.
Gymnasielärare i samhälls-
kunskap och historia, HLK
Examen: 2012 

Den senaste alumnundersökningen visar åter-
igen att studenter från Högskolan i Jönköping 
får jobb snabbt efter examen. 77,5 procent var 
anställda före examen eller inom två månader 
efter avslutade studier, och drygt 96 procent 
hade ett arbete inom ett år efter examen. 

Snabbast gick det för studenter från Hälso-
högskolan och Högskolan för lärande och 
kommunikation där nästan 82 procent hade 
anställning inom två månader. 

fler aluMner startar eget  

Andelen tidigare studenter som driver eget 
företag ligger på en hög nivå, nästan åtta pro-
cent, och har ökat med tre procent från före-
gående år. Tidigare studenter från alla fack-
högskolorna startar eget företag men fl est är 
det från Internationella Handelshögskolan och 
Tekniska Högskolan.

Studenter från 
Högskolan i  
Jönköping får 
jobb snabbt
Mer än 77 procent av alumnerna från Högskolan i 
Jönköping har fått jobb i samband med sin examen och 
nästan alla har jobb inom ett år efter avslutade studier.

Praktiken var vägen till drömjobbet

aluMnundersökningen 

”vart tar studenterna vägen?” 
görs varje år vid Högskolan i 
Jönköping. 2012 års undersökning
avser dem som tog examen 2008
och som bodde i Sverige såväl året
innan de började sina studier som
i januari 2011. 

Högskolans internationella studenter 
och svenska studenter som fl yttat
utomlands ingick alltså inte i under -
sökningen.



16alumner – vad gör ni nu?

jacob holMberg
nuvarande jobb: Graphic Designer, 
EF Education First, Luzern, Schweiz
utbildning: Medie- och kommunika-
tionsvetenskapliga programmet
examensår: 2007

johanna erlandsson
nuvarande jobb: Sedan december 
2012 HR-Specialist vid Skaraborgs 
Sjukhus, Västra Götalandsregionen
utbildning: Personalprogrammet 
examensår: 2013 

viktor dahl
nuvarande jobb: Personalutveck-
lare och projektledare på kommun-
ledningskontoret Nässjö kommun
utbildning: Personalprogrammet
examensår: 2013

victor petersson
nuvarande jobb: 
Sportchef på Borås Tidning
utbildning: Medie- och 
kommunikationsvetenskapliga 
programmet – inriktning 
Medieproduktion
examensår: 2007

Högskolan för lärande och kommunikation

Manal issa
nuvarande sysselsättning: 
Magisterprogrammet i oral
hälsovetenskap och ambassadör 
för Hälsohögskolan
utbildning: Tandhygienistprogrammet
examensår: 2012

Hälsohögskolan

lina karlsson
nuvarande jobb: Arbetsterapeut 
i projektet Teknikstodiskolan.se i Växjö 
Arbetar med gymnasieelever med 
kognitiva svårigheter för att med hjälp av 
teknik och strategier underlätta i skolan
utbildning: Arbetsterapeutprogrammet
examensår: 2001

stefan eriksson
nuvarande jobb: Röntgensjuk -
sköterska, Hallands sjukhus, Halmstad
utbildning: Röntgensjuk sköter ske-
 programmet
examensår: 2012

eMMa kraMer
nuvarande jobb: Legitimerad biomedicinsk 
analytiker på klinisk fysiologi, Ryhov och lärare 
på Hälsohögskolan
utbildning: Fysiologisk och radiologisk diagnostik 
120 hp motsvarande nuvarande Biomedicinsk 
analytiker med inriktning Klinisk fysiologi
examensår: 2001
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MARCUS GyLLSTRÖM
nuvarande jobb: Manager, 
Information Services, Bain & Co. 
Nordic, Stockholm
utbildning: Internationella  
ekonomprogrammet
examensår: 2003

ANNE PATTHAVEEKARN  
KASIPHONGPHASIAN
nuvarande jobb: Global Supply 
Planner på Oriflame Cosmetics AB, 
Stockholm 
utbildning: International Logistics  
and Supply Chain Management
examensår: 2009

DEqA FARAH
nuvarande jobb: Egenföretagare 
inom textilindustrin, Saltsjö-Boo
utbildning: Managing  
in a Global Context
examensår: 2012

BART BERENDE
nuvarande jobb: Trade Marketeer at  
Reckitt Benckiser, Amsterdam, Nederländerna
utbildning: International Marketing
examensår: 2012

GABRIELLA HERGER
nuvarande jobb: Kemist vid  
Ragn-Sells i Kallhäll, Stockholm
utbildning: Högskoleingenjör  
i Kemiteknik, inriktning miljökemi och  
bioteknik vid JTH samt masterprogram  
i miljövetenskap vid Göteborgs Universitet
examensår: 2009

MALIN LäBOM
nuvarande jobb: HRM Engineering AB,  
jobbar som konsult på Volvo Cars  
i Göteborg 
utbildning: Högskoleingenjörsexamen  
i maskinteknik och Teknologie masterexamen  
i Produktutveckling inriktning Industridesign
examensår jth: 2008, 2010

Internationella Handelshögskolan

alumner – vad gör ni nu?
Tekniska Högskolan

DANIEL HOLMGREN
nuvarande jobb: Vd och platschef  
på Federal Mogul, Dalian i Kina
utbildning: Högskoleingenjörs-
examen i Maskinteknik, Teknologie 
master examen i Maskinteknik, inrikt-
ning Produktutveckling och design,  
Teknologie doktorsexamen i gjutning
examensår: 2002, 2004, 2006

”Årets manliga alumn 

på tekniska Högskolan 2012”

Läs mer om Daniel på jth.hj.se

ANDREAS AHLM
nuvarande jobb: Verksamhetskonsult  
på iTid i Örnsköldsvik
utbildning: Högskoleexamen  
i Industriell organisation och ekonomi, 
inriktning logistik och ledning, Teknologie 
masterexamen i Produktionsutveckling 
och Ledning
examensår: 2004, 2006
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SWEDEN

MALAYSIA
Kuala Lumpur

Jönköping

Via Jönköping 
till Kuala Lumpur

HuR HAMNADE Du I MALAYSIA? 
– Jag hade en studiekompis från Jönköping som 
hade börjat jobba för Business Sweden efter 
sin examen, på den tiden hette de Exportrådet. 
Jag sökte en tjänst på kontoret i Malaysia. 
Sedan sa jag upp mig från mitt jobb som It-
projektledare i Göteborg och fl yttade till Kuala 
Lumpur. Från början kommer jag från Strömstad.

vAD JoBBAR Du MED?
– Jag ger support till svenska företag som vill 
etablera sig i Sydostasien. Det handlar om 
att förstå kundens behov och utmaningar på 
marknaden och hitta effektiva lösningar för 
deras problem. Det kan vara exempelvis genom 
marknadsanalyser, distributör- eller leverantörs-
sökningar och företagsetablering. Jag jobbar 
även som projektledare med alltifrån den initiala 
säljkontakten med kunden till att genomföra 
projekten. 

vAD ÄR DEt BÄStA MED DItt JoBB?
– Jag trivs i nya kulturer och att jobba med 
människor som inte har samma bakgrund. 
Affärer blir till utifrån helt andra förutsättningar 
än vad vi svenskar är vana vid från Europa. 
Eftersom jag är regionkonsult får jag resa 
mycket i regionen och får möjligheten att 
jobba på fl era olika marknader parallellt.

HAR Du HAFt NYttA Av DIN utBILDNING?
– utbildningen har förstås lagt grunden till att 
jag kunnat söka de tjänster jag haft. Den har 
också gett mig en bredd inom både företags-
ekonomiska och nationalekonomiska perspektiv 
som är minst lika viktiga i mitt dagliga arbete för 
marknadsanalyser och konjunkturbevakning. 

Cajsa-Malin Skärström är nationalekonom och civilekonom 
från Internationella Handelshögskolan och arbetar nu på 
Business Sweden i Kuala Lumpur, Malaysia.

CAJSA-MALIN SKäRSTRÖM
Managementkonsult, Business Sweden, 
Kuala Lumpur, Malaysia
Nationalekonom och Civilekonom, JIBS
Examen: 2009

Högskolans alumner fi nns i hela världen

en vanlig dag heMMa i kuala luMpur

07.00 Klockan ringer. Äter frukost, läser tidningen, går till jobbet. 
Beroende på hur varmt det hunnit bli, det kan vara 35 grader 

         klockan 8, så promenerar jag eller tar tunnelbanan en hållplats.

9.00 Morgonmöte med hela personalen. vi går igenom veckans 
projekt, leveranser och möten. 

10.00 Går igenom mail och förfrågningar.

12.00 På lunchen har jag antingen ett kundmöte eller så går jag 
till gymmet.
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Reunion på JIBS
I höstas sammanstrålade alumner från 
olika delar av världen på campus i Jönköping.

På bilden:
Elisabet Verges Camps, inköpare Sunstech, Spanien 
Brenda Alcantara, projektledare ABB, Sverige 
Patricia Masuet, Masuet Real Estate, Spanien
Doris Warneke, HR expert, AG, Tyskland
Dimed Chabo, controller Ericsson AB, Sverige 
Gencer Gen, projektledare Vattenfall, Tyskland
Mariana Benitez Franco, Vice President of Global Operations, 
Barclays Capital, Mexiko
Olena Pryadko, grundare AP Design, Ukraina
Leticia Lövkvist, internationell koordinator Högskolan i Jönköping

haMon abdollahifakhr kom till 
tekniska Högskolan (JtH) från Iran för att 
läsa masterprogrammet i Produktutveckling. 
Efter examen fi ck han jobb på ett svenskt 
konsultföretag.

– Career Center helped me to prepare 
my Cv and cover letter in a perfect way 
and they were helping me in every step 
of the job seeking process.

HAMON ABDOLLAHIFAKHR
Design Engineer på Konsultföre taget i3tex i Linköping
Masterexamen i Produktutveckling med inriktning Produkt-
utveckling och Material och Masterexamen i Produktions-
system med inriktning Produktionsutveckling och Ledning.
Examen: 2011, 2012

Alumner värdesätter 
en internationell karriär

En undersökning bland alumner 
från svenska handelshögskolor 
visar att en av de saker Internatio-
nella Handelshögskolans (JIBS) 
före detta studenter tycker är mest 
attraktiva hos en arbetsgivare är 
möjligheten till internationella 
resor och att kunna fl ytta utom-
lands. 50 procent av JIBS alumner 
rankar internationell karriär som 
ett av sina viktigaste karriärmål.

Hamon från Iran är designingenjör i Linköping

vill ditt företag ha kontakt 
med högskolans studenter?
Knutpunkten Career Center är en mötesplats 
mellan yrkesliv och högskola där du som 
arbetsgivare kan möta studenter, annonsera 
jobb, praktikplatser och examensarbeten, 
eller bli mentor åt en student.

hj.se/knutpunkten

14.00 På eftermiddagen jobbar jag oftast 
med projekt, det kan vara direkt kundrela-

terade konsultuppdrag eller förberedelser inför 
seminarier och delegationer som är på inkom-
mande. För större projekt med fl era medarbetare 
involverade brukar vi ha projektavstämningar 
för att följa upp alla delar och säkra kvalitativa 
leveranser. 

16.00 Nu har Sverige vaknat (Malaysia är 
+7h) och det är dags att kontakta kunder 

eller kollegor i Sverige för avstämningar eller 
uppföljningar på de projekt vi jobbar med.

18.30 Oftast klar med dagens arbete. 
Dags för middag på någon av de lokala 

favoritrestaurangerna med vänner, eller fi xa 
middag hemma.

22.00 Innan det är dags att sova 
Skypar jag med vänner och familj 

          hemma i Sverige.



Som forskare  
har jag möjlighet 
att påverka på 
lång sikt
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Lina Magnusson är doktorand och 
lärare på Hälsohögskolan och hennes 
uttalande förklarar varför studierna till 
hennes avhandling är gjorda i några 
av världens fattigaste länder. I Sierra 
Leone, Malawi och Pakistan har Lina 
samlat in material om ortopedteknisk 
service till utvecklingsländer, från både 
ortopedingenjörens och patientens 
perspektiv.

– Det fi nns en väldig brist på forsk-
ning inom mitt område. Röda Korset 
och andra organisationer levererar 
ortopedtekniska komponenter till 
miljoner människor i utvecklings-
länder men få har utvärderat hur dessa 
lösningar har fungerat i praktiken. 
Ambitionen med min avhandling är 
att ta fram rekommendationer på vad 
som kan förbättras och hur. När ut-
bildningsplanen för ortopedingenjörer 
i Pakistan skulle revideras användes 
min studie från landet. Så där har mina 
resultat fått genomslag, berättar hon. 

ett ungt forskningsoMråde

Lina är en av två ortopedingenjörer 
som är doktorander vid Hälsohög-
skolan, och en av få forskare i Sverige. 
Ortopedteknik är ett ungt forsknings-
område med enbart ett fåtal dispute-
rade i världen. 

– Jag trivs bra som doktorand på 
Hälsohögskolan. Det är spännande att 
få arbeta tvärprofessionellt och jag har 
fått möjlighet att undervisa i det jag är 
bäst på vilket jag uppskattar, säger hon. 

Lina arbetar även som lärare och 

är kursansvarig för kursen ”Hälsovård 
i utvecklingsländer” som många stu-
denter läser för att förbereda sig inför 
MFS-studier (Minor Field Studies) i ett 
utvecklingsland. Något Lina själv har 
erfarenhet ifrån. Under sin studietid 
var hon tillsammans med en kompis 
från ortopedingenjörsutbildningen i 
Bangalore i Indien för att samla in data.

Linas handledare i Indien var an-
svarig för ett rehabiliteringscenter. 
Han och Lina behöll kontakten och 
när han så småningom blev ansvarig 
för ortopedteknik inom Världshälso-
organisationen i Geneve uppmanade 
han Lina till att söka WHO Internship 
Programme där hon blev antagen som 
en av många sökande. Programmet ger 
doktorander en möjlighet till praktik 
på högre nivå. 

Medicin, teknik och 

katastrofer

Det internationella intresset har funnits
med sen barndomen och Linas val av 
utbildning var inte en slump. 

– Jag valde utbildningen för att jag var 
attraherad av kombinationen medicin 
och teknik och har sen jag var liten velat
jobba internationellt. Jag funderade på 
vad som skulle passa och förstod att det 
fanns ett behov av internationellt arbete 
inom rehabilitering. Jag gillar även att 
ortopedingenjörsyrket är ett hantverks-
yrke och att det fi nns ett mått av design 
i det, säger hon. 

Steget till att bli forskare var där-
emot längre.

– Jag tänkte att jag skulle jobba kli-
niskt i en internationell kontext, men när 
jag läste i Uppsala insåg jag att man 
som forskare har möjlighet att påver-
ka på lång sikt. Då tänkte jag att det 
är värt att investera tid i en forskar-
utbildning. 

Ortopedteknik som ett hantverk

vAD GöR EN 
oRtoPEDINGENJöR?
En ortopedingenjör arbetar med 
hjälpmedel som sitter utanpå 
kroppen och som ersätter eller 
assisterar någon kroppsdel. tekniken 
som används i yrket är unik och 
fokuserar på att hjälpa människor 
med funktionsnedsättningar. 
I arbetet ingår både kontakt 
med människor och teknik.

Högskolan i Jönköping är det 
enda lärosäte i Sverige som erbjuder 
utbildning inom ortopedteknik och 
ortopedingenjörsexamen.

DoKtoRANDStuDIER
Högskolan i Jönköping har rätt att 
ge doktors- och licentiatexamen 
inom vetenskapsområdet humaniora-
samhällsvetenskap, samt i teknik 
inom examensområdet Industriell 
produktframtagning. Högskolan har 
cirka 180 doktorander.

Läs mer på hj.se
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– Det primitiva attraherar mig. Jag tycker om att vara där det inträffat 
en katastrof och komma nära dem som har det allra svårast, dem som 
få bryr sig om.

LINA MAGNUSSON 
Doktorand i handikappvetenskap och lärare på Hälsohögskolan 
examen: Ortopedingenjörsutbildning 2002, Magisterexamen i 
ortopedteknik (från Hälsohögskolan) samt magisterexamen 
i internationell folkhälsa (från Uppsala) 2007
bor: Bankeryd fritidsintressen: Resa, naturen, foto, havet. 
Bohuslän om jag får välja. Mest positivt med utbildningen: 
Möjligheten att skriva uppsatsen utomlands.
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2012 har passerat och vi är redan en bit in på 
2013. Högskolan är mitt i en omorganise-
ring och en stor del av Studentkårens arbete 
har kretsat kring dessa omställningar för att 
säkerställa att utvecklingen blir så bra som 
möjligt för studentera. 

Högskolan har tagit fram en målbild som 
talar om Jönköping International University 
och Jönköpings Studentkår har en tillhöran-
de vision. Första steget för en internationel-
lare studentkår har dock redan tagits. 

I somras när ett nytt presidium valdes 
fi ck Jönköpings Studentkår sin första inter-
nationella arvoderade student, då Roberto 
Orozco från Mexiko valdes till Vice Ord-
förande. Detta beslut har påskyndat inter-

nationaliseringen av Studentkåren vilket 
betyder att majoriteten av styrdokumenten 
nu fi nns på engelska och att styrelsemöten 
och fl era kommittéer nu har sina möten på 
engelska. Detta har varit ett stort och viktigt
steg när det kommer till integreringen av 

alla internationella studenter vid högskolan, 
då Student kåren nu har blivit ännu mer till-
gänglig för alla än vad den har varit tidigare. 
Delar av campus är just nu en bygg-
arbetsplats vilket beror på att en efterlängtad 
friskvårdsanläggning är på väg. Byggnaden 
är beräknad att stå färdig i höst och i lokalerna 
kommer det fi nnas både ett gym och en 
sport hall där till  exempel JSIF (Jönköpings 
Studenters IF) kommer bedriva sin verk-
samhet. 

Är du som alumn nyfi ken på vad som 
händer bland högskolans studenter? Välkom-
men upp till Studentkåren i Studenternas
Hus på en fi ka!            

Jönköpings Studentkår

Internationellt arbete 
– och snart en sporthall

STUDENTKÅREN

VEM ÄR DEN 
tYPISKE StuDENtEN 
vID HöGSKoLAN 
I  JöNKöPING?
Högskolan i Jönköping 
har 12 000 svenska och 
internationella studenter. 
Den  genomsnittliga stu-
denten heter Anna eller 
Johan i förnamn, Johansson 
i efternamn, kommer från 
Jönköpings län och läser 
till sjuksköterska eller 
civilekonom. 

Högskolan i Jönköping, februari 2013
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Inom Jönköpings Studentkår är det fullt upp som vanligt. På campus fi nns 
många internationella studenter och nu är det första steget för en internatio-
nellare studentkår taget.

1500
internationella studenter 

pluggar på högskolan just nu!

Anna-Johan Johansson
  199 st              107 st                               319 st

Kvinnor 6 529 st  (64 %)

Vanligaste kursen
Digital bildbehandling 930 st
Fotografi - Visuell kommunikation 488 st

Nybörjare, med HJ som 
förstahandsval 78 %

Genomsnittlig utbildningstid
  3,2 år

Medianålder för nybörjare
HHJ   22,4 år
HLK  21,4 år
JIBS  20,8 år
JTH  21,3 år

Högskolan i Jönköping 21,4 år 

Män 3 695 st  (36 %)

Vanligaste programmet
Män, civilekonomprogrammet    272 st
Kvinnor, sjuksköterskeprogrammet    660 st

Svenska studenter kommer från
Jönköpings län  48 %
Södra Sverige  19 %
Västra Sverige  23 %
Östra Sverige    9 %
Norra Sverige    1 %

Internationella studenter
1 100 inkommande internationella studenter
742 utbytesstudenter till HJ
451 utresande från HJ
Från EU   63 %
Från Asien   22 % 
Från övriga världen  15 % 



Vill du få nya vänner, lära känna en annan kultur, 
få bättre språkkunskaper och återigen få en inblick 
i studentlivet? 

Läs mer och anmäl dig på Studentkårens hemsida 
jonkopingsstudentkar.se/internationellt/kontaktfamilj

BLI KONTAKTFAMILJ FÖR EN 
INTERNATIONELL STUDENT

Fo
to

: P
A

t
R

IK
 S

v
ED

BE
R

G

17HÖGSKRIFTEN    NR 1 2013



18 HÖGSKRIFTEN    NR 1 2013

N ot I S E R

Ministerbesök på 
studenternas arbetsmarknadsdag
Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström var på plats på årets upplaga av 
Nextstep,  arbetsmarknadsdagen där näringsliv och studenter knyter kontakter, 
arrangerad av Internationella Handelshögskolans studenter.

vINNANDE StuDENtER 
GöR APP FöR SYNSKADADE
Att ge synskadade chansen att få ledsagning med hjälp 
av volontärer – det var den vinnande affärsidén i årets 
JIBS Entrepreneurship Challenge på Internationella 
Handelshögskolan där studenter har möjlighet att vinna 
pengar för att förverkliga sina affärsidéer. Årets vinnare 
är Anton Korityak, Rumänien och trung Hoang, vietnam.
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Funderar du på 
att starta eget?
Högskolan i Jönköping är starkt engagerad 

i utvecklingen av Science Park Jönköping 

som stimulerar start, utveckling och tillväxt 

av kunskapsintensiva företag. under 2012 

startades cirka 60 företag av högskolans 

studenter. I dag fi nns ett 100-tal företag, 

nya och väl etablerade, i parken. Sedan 

starten 2002 har Science Park mött cirka 

2 500 affärsidéer och bidragit till starten 

av drygt 900 företag. 

Är du alumn och har idéer om att 

starta eget? välkommen att kontakta 

Science Park för att få hjälp att utvärdera 

din affärsidé! 

www.sciencepark.se

Ännu starkare samarbete 
med näringslivet

Tekniska Högskolan inför nu ett helt nytt utbild-

ningskoncept som är framtaget tillsammans med 

regionens näringsliv och som integrerar näringsliv 

och offentlig förvaltning ännu mer i JTH:s verk-

samhet. En viktig del i det nya konceptet är den 

Näringslivsförlagda kursen där 70 procent av 

kursen genomförs på plats på ett företag.

Det här specialnumret av Högskriften skickas 
till alla alumner vid Högskolan i Jönköping. om 
du som alumn vill prenumerera på Högskriften, 
mejla då namn och adress till hogskriften@hj.se

Prenumerera 
på Högskriften!

21 mars Wikipedia: fri kunskap? 
sann kunskap? vems kunskap?

Universitetslektor i fysik, 
Sverker Johansson

18 april hitler für alle – nazi-
tyskland i populärkulturen

Fil. dr i medie- och kommunikations-
vetenskap, Stockholms Universitet
Eva Kingsepp

15 maj gryning över kalahari 
hur människan blev människa

Författare och journalist
Lasse Berg

Föreläsningarna (ej Lasse Berg) 
går att se live via internet:
www.hlk.hj.se/offentliga

Under våren 2013 håller Högskolan 
för lärande och kommunikation 
föreläsningar öppna för allmänheten. 
PLATS: HLK, Gjuterigatan 5, sal Hc 113. 
TID: 18.30 (föreläsningen pågår cirka 
en timme)

OFFENTLIGA FÖRELäSNINGAR
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På gång på högskolan 2013

ÖPPET HUS 16 mars – En fullspäckad dag på campus!

SPRING INSPIRATION 5 APRIL
Modeshowen arrangerad av JIBS studenter

KLIMATKONFERENSEN 11 APRIL 
Med bland andra biolog Stefan Edman och 
Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson

INTERNATIONAL WEEK 14 –17 MAJ
Internationella partneruniversitet besöker högskolan

FORSKARFREDAG 27 SEPtEMBER
Populärvetenskapligt om högskolans forskning

INVIGNING av högskolans nya friskvårdsanläggning, november

Dessutom fl er öppna föreläsningar, workshops, 
aktiviteter med mera.

Håll utkik i högskolans kalendarium!
hj.se/kalendarium

Håll kontakt med högskolan i sociala medier :

hj.se/socialamedier

N ot I S E R

ALKISTI ANASTASSAKI-KÖHLER
Hälsohögskolan
Disputerade 14 december med avhandlingen 
”on temporomandibular disorders: 
time trends, associated factors, treatment 
need and treatment outcome.”

De senaste disputationerna
vid Högskolan i Jönköping 

MARITA FALKMER
Högskolan för lärande och kommunikation
Disputerade 23 januari med avhandlingen 
“From Eye to us: Prerequisites for and levels 
of participation in mainstream school of 
persons with Autism Spectrum Conditions.”KLARt FöR NY FöRSKoLLÄRARutBILDNING

I höst startar den nya förskollärarutbildningen på Högskolan för 
lärande och kommunikation (HLK) efter två års intagningstopp. 
HLK har lång erfarenhet av att utbilda förskollärare och har gjort stora 
satsningar på forskningsanknytning, internationalisering och förnyelse. 
70 utbildningsplatser kommer att erbjudas och ansökan öppnar den 15 mars. 
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Jönköping? Welcome2Work är projektet 

där Jönköpings kommun och näringsliv 

samarbetar för att rekrytera ny kompetens 

till regionen. Läs mer om hur du lätt fl yttar 

till Jönköping på www.welcome2work.se

Jönköping trea i logistik
Jönköpingsregionen är tredje bästa logistikläget i landet, och samverkan 
med högskolan är en av anledningarna, enligt en undersökning från 
facktidningen Intelligent Logistik.

Jönköpings fördelar är bland annat det geografi ska läget och järnvägs-
pendel mellan Jönköping och Göteborg, men även genom närheten till 
högskolan, tillgång till arbetskraft, samt logistik- och supplyforskning vid 
Internationella Handelshögskolan och tekniska Högskolan.

Här möts vi som alumner
Du har väl registrerat dig i det sociala nätverk där du som alumn 
från Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan 
kan söka efter din klass och andra tidigare studenter och se vad 
de gör i dag? Du kan också ta del av karriärerbjudanden, events 
och diskussionsforum. Bli medlem du också på alumni.hj.se
 
Hälsohögskolans alumner möts på facebook.com/hhjalumn



PoSttIDNING B

Öppet Hus
Välkommen att besöka en högskola med tydlig internationell profi l. 

Läs mer på hj.se/oppethus

 lördag 16 mars
kl. 10–14


