STRATEGIER
2020-2025
STRATEGIES
2020-2025

BUILDING
BRIDGES:
JÖNKÖPING
UNIVERSITY
2020–2025

MED FÖRANKRING I REGIONEN och med ett vidsträckt

EMBEDDED IN THE REGION and engaged worldwide, we bridge

globalt engagemang bygger vi broar mellan vetenskap och

knowledge and society, developing the talent of tomorrow. This is

samhälle och utbildar framtidens förmågor. Det är Jönköping

Jönköping University’s mission statement, the overarching direction

Universitys målbild - den övergripande inriktning som präglar

that characterises everything we do and guides our development.

allt vi gör och leder vår utveckling.
Rooted in the region of Småland, and with an international foothold,
Med småländskt ursprung och internationell förankring tar vi

we prepare to meet the needs of the future. Digitalization and

oss an framtiden. Digitalisering och globalisering har förändrat

globalisation have altered the academic landscape and the

förutsättningarna för högre utbildning och forskning, och

creating relevance and value has become vital for maintaining

relevans och värdeskapande har blivit allt viktigare konkurrens-

a competitive advantage for the world’s higher education institutions.

fördelar för världens lärosäten. För att ta tillvara på och förädla

To utilise and refine our strengths, the Foundation Governing

våra styrkor har stiftelsestyrelsen beslutat om fem strategier.

Board has decided on five strategies which will create conditions

Strategier som skapar förutsättningar för en större kunskaps-

to enhance sharing of knowledge, strengthen the university,

delning och stärker såväl lärosätet, våra studenter som vårt

support our students and facilitate our contribution to an ever-

bidrag till ett ständigt föränderligt samhälle.

changing society.

Jönköping University är väl rustat att möta framtida utmaningar.

Jönköping University is well-equipped to face future challenges.

Vi är förankrade regionalt och vår starka internationella profil

We are anchored in the region and our international profile

positionerar oss globalt.

places us in a strong position globally.

Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta bygga broar mellan

We look forward to continuing to build bridges between knowledge

vetenskap och samhälle.

and society together.

MONICA DAHLBOM

AGNETA MARELL

Chairman of the Jönköping University
Foundation Governing Board

President

M ISSION

Med förankring i regionen
och med ett vidsträckt
globalt engagemang bygger
vi broar mellan vetenskap
och samhälle - och utbildar
framtidens förmågor.

Embedded in the region
and engaged worldwide
we bridge knowledge and
society, developing the
talent of tomorrow.

VISION

Genom samarbeten,
internationella
relationer och globalt
fokus är vi en ledande
kunskapsmiljö.
We are leading as
a collaborative,
internationally connected
and globally oriented
university.

STRATEGIES

Vi utvecklar kunskap och innovationer
tillsammans med det omgivande samhället
Innovation och nyttiggörande uppstår

kunskapsutveckling och innovationer

när akademi och samhälle möts. En

ska vi, tillsammans med våra samarbets-

väletablerad samverkan med näringsliv

partners, vara del av samhällsutvecklingen

och offentlig sektor är därför en integre-

och aktivt bidra till svensk innovationskraft

rad del av verksamheten vid Jönköping

och konkurrensförmåga. Vi genererar

University. Det täta samarbetet driver

samhällsnytta i regionen, i Sverige och i

kvalitet och relevans, samtidigt som det

världen genom forskningsbaserad kunskap,

utvecklar såväl lärosätet som regionens

innovativa idéer och kompetens för att

entreprenöriella tradition och interna-

möta framtidens utmaningar.

tionella attraktionskraft. Genom

We co-create knowledge
and innovate with society
Innovation and value creation occur

Through knowledge development and

when academia and society meet. A well-

innovations and together with our partners,

established collaboration with business

we participate in societal development and

and the public sector is subsequently an

actively contribute to Sweden’s innovation

integral part of operations at Jönköping

power and competitiveness. We generate

University. Close collaboration promotes

societal benefits in our region, in Sweden,

quality and relevance while also contributing

and in the world, through research-based

to development of the university, the region’s

knowledge, innovative ideas and by developing

entrepreneurial traditions and international

competencies that are relevant for the future.

attractiveness.

Vi samarbetar över
och bortom gränser
Globalt engagemang och internationell

som lärosäte, att våra studenter gynnas

samverkan är avgörande framgångsfaktorer

och att vi kan bidra till samhället. Sam-

för Jönköping University.

arbeten är avgörande för vår utveckling
och vår relevans, och för att lyckas i en

Genom ökad mobilitet och långsiktiga sam-

dynamisk värld med snabba förändringar.

arbeten bygger vi allianser och partnerskap som genererar kunskap och nya

Vår samverkan och internationella prägel

perspektiv bortom nationer, kulturer, språk

genomsyrar vilka vi är. Genom samverkan

och discipliner. När olika förhållningssätt

och internationalisering skapar vi global

möts skapar det förutsättning för ökad

kompetens och ansvarsfullt deltagande i

kunskapsdelning och leder till att vi stärks

det mångkulturella samhället.

We collaborate
across borders
Global engagement and international

purpose of strengthening the university,

collaboration are success factors for

our students, and our contribution to society.

Jönköping University.

Collaboration is also crucial for our develop-

  

ment, our relevance, and for success in a

Through increased mobility and long-term

dynamic world which is subject to rapid change.

collaborations across borders we build

  

alliances and partnerships that generate

Our collaboration and international character

knowledge and create new perspectives

permeates who we are, through it we create

across nations, cultures, languages, and

“global competence” and play an important

disciplines. Different approaches meet

role in promoting socially responsible

and create conditions which facilitate

participation in a multicultural society.

the sharing of knowledge. This serves the

Vi främjar livslångt lärande i en
mångsidig och entreprenöriell miljö
Jönköping University är öppet och tillgängligt

Vårt fokus på livslångt lärande är präglat

för alla. Oavsett social bakgrund, skede

av inkludering, personliga möjligheter och

i livet eller steg i karriären erbjuder vi en

entreprenöriell upptäckarglädje. Vi bidrar

möjlighet att utbilda och fortbilda sig.

till att ge den enskilda individen möjlighet

  

att få sina drömmar och livsmål uppfyllda

Digitalisering, globalisering och en förändrad

samtidigt som vi spelar en viktig roll i

arbetsmarknad omvandlar branscher, yrken

det omgivande samhällets kompetens-

och arbetsplatser och ställer allt högre krav

försörjning. Jönköping University är

på kontinuerlig kompetensutveckling genom

viktigt för Sveriges konkurrenskraft,

hela arbetslivet. Även efter arbetslivet erbjuder

nu och i framtiden.

vi lärande genom livet.

We promote lifelong learning in a diverse
and entrepreneurial environment
Jönköping University is an open and

Our focus on lifelong learning is characterised

accessible university. We offer educational

by inclusion, the creation of opportunities

opportunities for everyone regardless of

and the joy of discovery. It provides individuals

social background, stage in life or career.

the prospect of fulfilling their dreams and

  

life goals while contributing to the develop-

Digitalisation, globalisation, and a changing

ment of key competencies required within

labour market are transforming industries,

the region. Jönköping University is crucial

professions and workplaces and are placing

for Sweden’s competitiveness, now and

ever increasing demands on the continuous

in the future.

development of skills throughout working life.

Vi forskar och utbildar
med stort engagemang
Lärare och forskare vid Jönköping University

och genom engagerade lärare och forskare

väver samman utbildning och forskning.

bidrar vi till ökat kunskapsutbyte och till en

Genom att skapa, sprida och överföra kunskap

hållbar utveckling på vetenskaplig grund.

är högre utbildning, forskning och innovation

  

förutsättningar för ansvarsfull tillväxt och

Utbildning och forskning är samman-

hållbart välstånd.

flätade med relevans och nyttiggörande

  

i fokus. Vi erbjuder en dynamisk, modern

Vi möter morgondagens behov av kompetent

och öppen miljö där kritiskt tänkande och

arbetskraft. Genom relevant utbildningsutbud

kreativ frihet är självklara delar.

We research and educate
with commitment
Lecturers and researchers at Jönköping

We promote the exchange of knowledge and

University integrate education and research.

contribute to sustainable development

Creation, dissemination and transfer of

grounded in scientific principles.

knowledge ensure that higher education,

  

research, and innovation can come together

Education and research are interconnected

to facilitate responsible growth and prosperity.

with a focus on relevance and added value.

  

We offer a dynamic, modern, and open

We meet future needs for a skilled work-

environment for research and education,

force. By offering relevant educational

where critical thinking and creative freedom

programmes and courses and with our

are valued.

highly committed lecturers and researchers.

Vi bidrar till en
hållbar framtid
Jönköping University skapar förutsättningar

bidrag till att lösa de ekologiska, sociala

för kommande generationer att leva i en

och ekonomiska samhällsutmaningarna.

hållbar värld. Ingen kan på egen hand ta

Vårt arbete utgår ifrån de globala hållbar-

sig an de utmaningar som världen står inför

hetsmålen i Agenda 2030.

– samhällets alla aktörer har gemensamt

  

ansvar för den nödvändiga omställningen.

Vår forskning och våra utbildningar bidrar

  

till värdefulla insikter och ny kunskap för

Vi ska ta vårt ansvar för att möta öka vårt

en hållbar framtid.

We contribute to a
sustainable future
Jönköping University enables future

on the Sustainability Development Goals

generations to live in a sustainable world.

outlined in Agenda 2030 and this permeates

No one can solve the challenges that the

our activities.

world faces in isolation – all members of

  

society have a common responsibility to

Our research and our education programmes

support all necessary changes.

highlight problems, create opportunities, and

  

identify solutions. In doing so, we contribute

We must increase our efforts to solve

with new insights and knowledge for a

the ecological, social, and economic

sustainable future.

challenges in society. Our work is based

KEY SUCCESS FACTORS

Attraktivitet

Kvalitet

Konkurrensen om kompetent personal och motiverade

Att bedriva forskning och utbildning, i samverkan med

studenter ökar, och Jönköping University måste fortsätta

det omgivande samhället, med hög grad av internation-

vara ett attraktivt val. Starka forskningsmiljöer och en

alisering och hög kvalitet är avgörande för Jönköping

god balans mellan utbildning och forskning är viktigt

Universitys fortsatta utveckling. Arbetet med kvalitets-

för att vi ska klara den framtida konkurrensen om studenter

säkring inom forskning och utbildning är därför en

och medarbetare. Möjligheten att både undervisa och

prioriterad del i den strategiska styrningen. Kvalitets-

forska inom ramen för sin tjänst är en nyckel för att lyckas

säkringsarbetet innebär systematiskt och kontinuerligt

rekrytera de bästa medarbetarna. EU-kommissionens

förbättringsarbete som genomförs som en integrerad

certifiering HR Excellence in Research visar att JU gör

del i den löpande verksamheten.

ett mycket bra arbete för att säkerställa goda arbetsförhållanden. Vi arbetar med utveckling av utbildningsprogrammen för att våra studenter ska vara attraktiva
på framtidens arbetsmarknad.

Finansiering
För att fortsätta utvecklas, ytterligare stärka kvaliteten
och fördjupa verksamheten behöver Jönköping University
stärka finansieringen för forskning och forskningsanknuten utbildning. Vi arbetar aktivt för att öka
finansieringen från offentliga och privata aktörer, och
för ökad internationell finansiering. Återetableringen
av ett Grants Office inom Jönköping University är ett
sätt att öka vår förmåga att söka externt stöd, med
fokus på EU-medel.

Quality

Attractiveness

Conducting high-quality research and education in

Competition for competent staff and motivated students

collaboration with surrounding society and with a

is increasing. Jönköping University must continue to be

high degree of internationalisation is crucial for JU’s

a highly desirable option. A strong research environ-

continued development. Quality assurance work in

ment and balance between education and research are

research and education is subsequently prioritised

important for gaining a competitive edge to attract

within JU’s strategic management plan. This, in turn,

students and staff. The possibility to conduct research

requires that systematic and continuous improvement

within the framework of one’s position is a key factor to

work is carried out as an integral part of ongoing operations.

be able to successfully recruit high quality researchers
and lecturers. JU’s “HR Excellence in Research” certification,
awarded by European Commission, demonstrates that
the university has excelled in establishing good working
conditions. An increased focus on sustainability is
important for both students and employees. JU works
continuously to develop educational programmes that
will meet future labour market demands.

Funding
To promote development, further strengthen quality,
and streamline operations, JU needs to bolster funding
for research and research-related education. JU works
actively to secure funding from public and private
stakeholders, and to increase international funding.
The re-establishment of a Grants Office within JU will
serve to increase our ability to apply for external
support, with a focus on attaining EU funds.

