
1997 tog Johan Fridell examen efter
en treårig utbildning i medie- och
kommunikationsvetenskap vid Hög-
skolan för lärande och kommunika-
tion. Efter en sväng till Stockholm
är han nu tillbaka och driver ett av
de 9 600 företag som etablerat sig i
Jönköpingsområdet. Och han är glad
över att vara hemma igen.

- Det är ingen slump att det
finns så många små och medelstora
företag i Jönköping. Geografiskt lig-
ger vi bra till och kan nå betydande
kunder inom loppet av bara ett par
timmar och här finns en kultur där
det är naturligt att större organisa-
tioner och företag gör affärer med
små underleverantörer. Men framför-
allt är det den okuvliga entreprenörs-
andan, attityden och de högt ställda
målen som gör att företag mår bra i
Jönköpingsregionen. ”Kan dom, kan
vi bättre”, så tänker alla här.

Och det borde Johan veta. Efter
sin utbildning arbetade han både
inom Högskolan i Jönköping och
senare i ett start-up företag med
mycket hög innovationsgrad. Han
har också jobbat med affärsutveck-
ling i företag utanför regionen.

- 2000 startade jag ett lokalkon-
tor i Jönköping för ett stockholms-
företag inom E-learningområdet.
Efter något års pendlande kände jag
att det var hög tid att flytta till
Stockholm för att vidga mina vyer
och komma huvudkunderna närmre.
Men det dröjde bara något år innan
jag insåg att det finns enorma möj-
ligheter i Jönköping, större än på
många andra platser. Så jag packade
ned mina erfarenheter och idéer och
är nu tillbaka i Jönköping igen och
driver tillsammans med en kollega

Tillbaka i Jönköping igen.
Bästa läget om du frågar Johan Fridell.

ett nischat kunskapsföretag: 
”Druid Education and Training
(www.druid.se)” – en Management
Consulting-verksamhet för univer-
sitetsvärlden.

Enligt Johan har Jönköping de
bästa förutsättningarna för att driva
företag: människorna och miljön.
Här genomförs lika många visioner
som det pratas om. Men trots alla
strukturella förutsättningar påpekar
han att det är hårt jobb på små-
ländskt manér som gäller, i alla fall
om bäst i Jönköping också ska inne-
bära bäst i landet.

ALUMNER
FRÅN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING OCH STUDENTKÅREN

NYHETER FÖR



Högskolan i Jönköping har mycket att erbju-
da dig som student. Det vet du förstås. Men
du vet kanske inte vad vi kan erbjuda dig
som alumn. I detta nyhetsbrev kan du läsa om
varför du som före detta student kan ha både
nytta och glädje av att hålla kontakten med
din högskola. Men först, lite nytt om vad som
händer på våra fackhögskolor:

• Internationella Handelshögskolans fokuser-
ing på entreprenörskap och företagsförnyelse
har gjort att de nu är en av de främsta handels-
högskolorna inom entreprenörskaps- och små-
företagsforskningen. Nyligen fick vi en dona-
tion på 42 mnkr från Carl-Olof och Jenz
Hamrins Stiftelse för att bygga upp ett
centrum för studium av omvandlingen inom
mediebranschen.
• Ingenjörshögskolans fokusering på teknik
för små och medelstora företag fortsätter med
snabb uppbyggnad av forskning inriktad på
industriell produktframtagning – både kon-
struktion och produktion – som måste gå
hand i hand i utvecklingsarbetet.
• Fokusering på innovativt lärande vid
Högskolan för lärande och kommunikation
speglas bland annat i att man fått förtroendet
att bygga upp ett nationellt centrum för livs-
långt lärande – Encell. 
I mars blev ett samarbetsavtal med
Helsingfors universitet om forskarutbildning
i Lärande och kommunikation klart. Avtalet
är det första i sitt slag i Norden.

Som alumn är du förstås alltid välkommen
tillbaka till Högskolan i Jönköping, men i år
tror vi att du kommer känna dig lite extra
hemma. Nu har du nämligen tillgång till ett
eget rum på Knutpunkten i Studenternas
Hus. Har du vägarna förbi är du välkommen
att sitta här och jobba några timmar.

Att hålla dörrarna öppna för våra gamla
studenter är ett sätt för oss att stärka kopp-
lingen mellan skola och samhälle, utbildning
och yrkesliv. Men framförallt ett sätt att få dig
att hålla kontakten med din högskola. För det
finns det många skäl att göra. Ett skäl är ren
nyfikenhet – vem blev vad, flyttade vart och
hur gick det? Ett annat skäl är att många av
dina gamla klasskamrater idag sitter på intres-
santa positioner inom näringslivet eller arbetar
inom företag eller organisationer som du kan
tänka dig att arbeta med, eller inom. Vi vet av
erfarenhet att alumner gärna hjälper varandra
både i affärer och i karriären. 

Det bästa sättet att hålla kontakten med
din högskola som före detta student är att gå
med i alumnverksamheten. Idag driver de fles-
ta av våra fackhögskolor verksamhet för att
stärka bandet mellan sina alumner. Har du för-

Jag vill ha nöjda 
studenter både före 
och efter examen.

Det finns alltid en plats 
för dig på Högskolan.
Och ett skrivbord. Och
en stol. Och en dator.

• Hälsohögskolan uttrycker sin fokusering
som ”Hälsa och välfärd i alla åldrar”. I geron-
tologi, lärandet om åldrandet, är man i inter-
nationell toppklass.
Högskolan har nu ca 7 000 helårsstudenter.
Under en termin har vi drygt 8 500 studenter
inskrivna. Sedan vi blev stiftelsehögskola
1994 har vi installerat 46 professorer.

Om du inte besökt Jönköping på några år,
gör det, du kommer att bli förvånad. Staden
har vuxit och numera är högskolan samlad
vid Munksjöns strand. 600 internationella
gäststudenter varje år gör tillsammans med
alla de nya caféerna och restaurangerna
Jönköping mer internationellt än någonsin.
Piren har blivit ett samlingsställe för alla åld-
rar under den varma årstiden. Låter det
skönt? Du vet var vi ligger.

Clas Wahlbin, Rektor



Föreningen JIBS Alumni har fått en nystart.
Ny ordförande är Hans Börjesson, som gick
ut Internationella ekonomprogrammet 2001.
Idag driver han Litium Affärskommunikation
tillsammans med kollegor från högskoletiden.

Internationella Handelshögskolan har
numera en mer aktiv roll i alumnverksam-
heten genom Monica Bartels som är ansvarig
för administrationen. Du kan anmäla dig på
IHH:s hemsida: http://alumni.ihh.hj.se eller
skicka e-post till: alumni.jibs@ihh.hj.se

Hälsohögskolans alumnverksamhet befinner
sig just nu under en uppbyggnadsfas. Även
socionomer som examinerades i januari 2003
håller på att starta upp en alumnförening spe-
ciellt för socionomer. Är du intresserad?
Kontakta gärna martinafransson@spray.se 

Övriga alumner som har idéer om hur
verksamheten skall utformas är välkomna att
kontakta: lena.svensson@hhj.hj.se 

Lördagen den 24 maj 2003 är du välkommen
till Ingenjörshögskolan. Då informerar vi om
utvecklingen mot en teknisk högskola inom
fem år. Vi kommer också att prata om vad
som hänt med de olika utbildningarna och
om möjligheterna till vidareutbildning. Det
blir även ett bra tillfälle att träffa tidigare
studiekamrater och lärare. Mer information
och ett program kommer vi att sända ut i en
särskild inbjudan. 

Har du ännu inte anmält dig till Ingen-
jörshögskolans alumnnätverk kan du göra det
på alumni.ing.hj.se Har du frågor kan du kon-
takta Christina Almgren tfn. 036-15 7683
eller alumni@ing.hj.se

IAN – INFO Alumni Nätverk arrangerar till
hösten – lördagen den 4 oktober – Home
Coming Day för andra gången. Titta på bil-
derna från förra årets fest på hemsidan
www.infoalumni.nu 

Vi anordnar också after work i Jönköping
och i Stockholm. Nätverkets nav är hemsidan
där medlemmarna kan nå varandra, läsa artik-
lar och debattera det mesta.
IAN - INFO Alumni Nätverk
Hemsida www.infoalumni.nu 
E-post ian@hlk.hj.se 

Hälsohögskolan.

Internationella
Handelshögskolan.Högskolan för lärande

och kommunikation.

Ingenjörshögskolan.slag på seminarier, företagsbesök eller vilken
kväll i veckan som passar bäst för en öl på kro-
gen, blir vi desto gladare. En bra alumnverk-
samhet byggs på ett ömsesidigt utbyte. Här
följer webbadresser och kontakter till just din
fackhögskola.

Känner du igen dig? Visst är det Piren i Jönköping. Det självklara samlingsstället under varma kvällar.



OLOF SIDÉN känner ni igen honom? Han läste på
dataekonomiska programmet vid Internationella
Handelshögskolan och tog examen år 2001. Idag
arbetar han som projektledare för ett globalt e-han-
delsprojekt på Proctor &
Gambles europeiska
huvudkontor i Bryssel.
Olof arbetar även med
logisk och teknisk design
i SAP, ansvarar för intro-
duktionen av e-handels-
projektet i alla världsde-
lar, analyserar data-
kvalitet och utbildar slut-
användare.

MARTINA FRANSSON tog sin Socionomexamen
vid Hälsohögskolan i januari 2003. Just nu avslutar
hon en arbetsledarutbild-
ning som hon läst paral-
lellt med sin socionomut-
bildning. Nyligen har
Martina även blivit erbju-
den ett vikariat som fält-
assistent i Göteborg med
början 1 april 2003.

SANNA KARJALAINEN avslutade programmet
Medicinsk bildvetenskap vid Hälsohögskolan i
Jönköping våren 2002. Direkt efter examen fick hon
sommarjobb på avdelningen för Klinisk fysiologi på
Länssjukhuset Ryhov i
Jönköping. Därefter flyt-
tade hon till Borås och
tog ett vikariat på
Nuklearmedicin på Södra
Älvsborgs sjukhus.Våren
2003 blev hon fast
anställd som röntgen-
sjuksköterska på
Värnamo Sjukhus.

STEN RAMBERG bor numera i Panama, men mel-
lan 1997 och 2000 läste han byggnadsteknik med
inriktning mot markbyggnad och infrastruktur vid
Ingenjörshögskolan. Där
lärde han sig allt han idag
behöver veta när han
ansvarar för markarbete-
na på jordförflyttningssi-
dan i ett dammbygge för
Skanska Civil. Just nu
arbetar han med att bana
väg för en sex km lång
tunnel.

OLOF BJURÖ avslutade medie- och kommunika-
tionsvetenskapliga programmet vid Högskolan för

lärande och kommunika-
tion 1995. Idag arbetar
han som informatör på
Post- och telestyrelsen,
huvudsakligen med extern
information. Innan dess
arbetade han som infor-
matör på Kulturdeparte-
mentet under fyra år.

VIBEKE WESSELROTH gick ut internationella eko-
nomprogrammet år 2001 vid Internationella
Handelshögskolan. I konkurrens med ett hundratal
sökanden fick hon därefter en trainee-plats på ABB i
Västerås och idag arbetar hon på ABB Low Voltage
Systems inköpsavdelning med Supply Management.
På avdelningen är hon den enda ekonomen bland

alla ingenjörer, vilket inne-
bär att hon fått lära sig
mycket om teknik.
Arbetet är omväxlande
och innebär allt ifrån att
ta hand om leverantörs-
kontakter, systemfrågor
och materialstyrning till
att vara ute i verkstaden
och se till att allt flyter
problemfritt.

CLAUS-JÖRGEN WRANG kunde du hitta på fri-
tidspedagogutbildningen vid Högskolan för lärande

och kommunikation innan
han avslutade sina studier
där 2001. Idag arbetar
Claus på ett skoldaghem
där han tillsammans med
specialpedagoger och
annan personal ger barn
möjlighet till en mer indi-
viduell och lugnare skol-
miljö.

REBECKA BROGREN läste kemiteknik, inriktning
kemisk analys med miljöteknik på Ingenjörs-
högskolan. Under studietiden gjorde hon sin praktik
i England och idag arbetar hon inom pappersin-

dustrin som utvecklings-
ingenjör på Billerud
Skärblacka AB utanför
Norrköping. Rebecka
intresserar sig mycket för
miljöfrågor vilket har
gjort att hon även arbe-
tar inom projekt på
miljöavdelningen.

VAD HÄNDE SEN?



I den tidigare tomma fabrikslokalen på
Gjuterigatan är det nu liv och rörelse.
Människor möts, kaffekoppar töms och idéer
utbyts. Med Studenternas Hus har
Jönköpings studenter fått en ny mötesplats.

Bakom de tegelröda väggarna arbetar man
nu med studentnära frågor av alla slag. Här
finns ”Books & Coffee” som serverar fika till
riktiga studentpriser, Jönköpings Studentkårs
Studentservice - en servicecentral för alla stu-
denter med informationsdisk, shop och dato-
rer. Och en våning upp ligger Knutpunkten
som är högskolans mötesplats mellan studier
och yrkesliv. Knutpunkten ordnar ofta utbild-
ningar och seminarier inom områdena karriär-
och studievägledning. Här finns också möj-
lighet till eget rum eller en plats på Info-
torget för alumner som är på besök i stan.

I Studenternas hus ligger även Jönköpings
Studentkårs nya kontorslokaler, Antagningen
och Studenthälsan. Sedan tidigare finns även
CSN i huset.

Det är fler företag startade av studenter än någon annan högskola
av vår storlek kan skryta om i Sverige. De stöds av Creative
Center, som startades av studenter och ligger i teknikparken
Science Park i ett kvarter intill högskolan. Där finns bland
annat ett Business Lab och en Business Incubator. Läs mer på
www.creativecenter.cc

Nu har vi fått ett
Studenternas Hus.

År 2002 startades 
57 studentföretag i Jönköping.

Har du vägarna förbi är du som före detta
student alltid välkommen att höra av dig till
Studentkåren. På vår hemsida kan du läsa mer
om vad vi gör och hur du kan komma i kon-
takt med förtroendevalda och anställda. 
www.jonkopingsstudentkar.com

HHJ
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Sverige

Porto

betaltB

Det är aldrig särskilt
långt till Jönköping.

Encell - ett regeringsuppdrag 
vid Högskolan för lärande och 
kommunikation.

Box 1026, 551 11 Jönköping
Tfn. 036-15 77 00 Fax 036-15 77 18

info@hj.se    www.hj.se

Du vet väl om att du som alumn kan använda
dig av kontaktanslagstavlan för att hålla kon-
takten med Högskolan i Jönköping?
Kontaktanslagstavlan är en mötesplats på
Internet skapad för att företag, myndigheter,
organisationer, forskare, studenter och alum-
ner här på ett enkelt sätt ska kunna nå var-
andra. På kontaktanslagstavlan annonseras
lediga jobb och praktikplatser, examensarbeten
och uppsatser. Dessutom utgör den ett natur-
ligt forum för företagssamverkan.
Annonsering är gratis. Välkommen in på:
www.kontakt.hj.se

Kunskap är färskvara och därför har vi ett
brett urval av fristående kurser för dig att
välja mellan. Du kan läsa på plats i
Jönköping, på distans via lärcentra och nu
också via Nätuniversitetet som är gemensamt
för alla universitet och högskolor. 

Vi har t. ex. ett starkt ökande antal
magisterutbildningar och Hälsohögskolan i
Jönköping erbjuder dessutom ett antal specia-
listsjuksköterskeutbildningar med olika
inriktningar. Gå in på vår webbplats
www.hj.se så får du veta mer. 

Uppdragsverksamhet
För utveckling i din organisation kan vi
erbjuda uppdragsutbildning, seminarier,
utvecklingsarbeten och utredningar av olika
slag. På varje fackhögskola finns det en ansva-
rig för uppdragsverksamheten. 

Kontaktpersoner:
Lena.Svensson@hhj.hj.se
Jorgen.Svedbom@hlk.hj.se
Siv.Sjostrom@ing.hj.se
Sten.Norinder@ihh.hj.se

Har du någonting du vill
lära dig? Vi har kursen.

HLK har fått i uppdrag av regeringen att bygga upp ett
nationellt kompetenscentrum för vuxnas lärande –
Encell. Detta är ett nationellt kompetenscentrum där
kunskap och erfarenheter om vuxnas lärande samlas på
ett och samma ställe. Encell är en förkortning av National
Center for Lifelong Learning.

Gunilla Nordström är koordinator för Encell.Vill du
veta mer kan du kontakta henne på
gunilla.nordstrom@hlk.hj.se eller gå in på www.encell.nu


