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Jönköpings universitet
Campus arena 
 

Högskolan i Jönköping har alltid haft ett stort engagemang för studenter i Sverige, men 
också internationella studenter. År 2020 var det 12 000 studerande studenter varav nästan 
2000 internationella.  

Historia 

Högskolan i Jönköping grundades 1977 och från och med 1987 fanns det fem institutioner: 
ekonomi, teknik, undervisning, kultur och information. Stiftelsen Högskolan i Jönköping 
organiserade tre fackhögskolor vilket blev: Högskolan för lärarutbildning och kommunikation 
(HLK), Ingenjörsskolan (ING) och Internationella Handelshögskolan. Hälsohögskolan kom till i 
institutionen 2002 som den fjärde1. Fackhögskolan har olika linjer att välja på när man vill plugga 
vidare efter gymnasiet. Rektorn vid namn Agneta Marell berättar att många detta år valde att studera 
sjuksköterska, hon tror att det kan bero på coronan. Många internationella studenter väljer ofta 
handelshögskolan. 
 
Alla fackhögskolor har egna byggnader. Högskolan för lärarutbildning och kommunikation har hus 
H. Det är ett blandat tegelhus med svarta delar. Huset har också ett gigantiskt glasparti mot bilvägen. 
Innanför finns det bord med stolar och ett par balkonger att sitta på. Där växer också olika plantor 
och växter, det liknar nästan ett växthus. Tekniska högskolan har hus E. Huset har en guldgul färg 
som lyser och syns runt hela Munksjön. Huset syns runt hela Munksjön och färgen sticker ut i 
omgivningen. Hälsohögskolan ligger på andra sidan vägen och består av ett högt beige tegelhus med 
mindre blåa hus framför. International business school är en vit rund byggnad. Utanför den ligger 
också en bro som leder mot Hälsohögskolan3, 

Första idén 

Jag hade ett digitalt möte med rektorn Agneta Marell och där hon berättade att den ursprungliga 
idén med skolan var att den skulle ligga vid Axamo. Men hon tror också att det var ett bra val att 
bygga skolan där den står idag. För att det blir bättre för själva stadskärnan sa hon. Hon lägger 
armarna på bordet, lutar sig fram och pratar vidare. Det hade inte blivit dåligt och skolan hade legat 
där, för då hade tillväxten hamnat där, men jag tror att det är skönt för studenterna att studera så 
centralt. Hennes silverhalsband blänger till och hon säger att hon tror att det är skönt för studenterna 
att ha närhet till allt. Skolan ligger på Jutegatan 5 i Jönköping med en bred och underbar utsikt ut 
mot Munksjön.  
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Agneta berättar att hon själv gillar stämningen och att få arbeta med unga levande människor och 
forskare som sliter med sin forskning. Men jobbar mest med kunskap och kunskapsutveckling. Hon 
säger att den ena dagen inte är den andra lik samtidigt som det silvergråa håret glimmar till av 
solljuset.  

Jönköpings Mekaniska Werkstad 

Innan skolan byggdes där den ligger idag låg en fabrik där. Den hette Jönköpings Mekaniska 
Werkstad och förkortades JMW. Fabriken grundades 1860 av två bröder vid namn Johan Edvard 
och Carl Frans Lundström samt en järnhandlaren Frans Gustaf Sandwall. Fabriken syfte var att 
tillverka reservdelar till Jönköpings Tändsticksfabrik. År 1866 expanderade de sortimentet, de 
började att bygga fläktar, turbiner och ångpannor. Företaget lades ner 1992, men byggnaden finns 
kvar idag2. Det är en vinröd tegelbyggnad med långa smala fönster på sidorna som rundar av till 
halvcirklar på toppen.  

Idag används den ståtliga byggnaden till ett bibliotek för skolan berättar rektorn. Längs med 
glaspartiet är det fyllt med gångar av bokhyllor. De är fyllda med lärorika och intressanta böcker. Det 
finns och bord och stolar för att plugga eller studera vid.  
 
Från en viktig fabrik för Jönköping till en viktig plats för unga och studerade människor i Jönköping. 
För många studenter är det ett hem under de år som de studerar och pluggar vidare. Den härliga 
stämningen är viktigt för  skolan och rektorn Agneta Marell är stolt att vara en del av den.  
 
Irma Forsman 
Februari - Mars 2022 
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3: ju.se/byggnader 
4: ju.se/campus-karta 
5: sv.wikipedia.org 

 
 

https://ju.se/om-oss/jonkoping-university/historia.html#showmore-JonkopingUniversitysHistoria
https://digitaltmuseum.org/021166009543/jonkopings-mekaniska-werkstad-varv
https://ju.se/om-oss/besok-ju/byggnader-pa-hogskoleomradet.html
https://ju.se/images/18.2791e32d163a61ee75a8d9/1527509719898/Campuskarta_2017_parkering_sv.jpg
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gskolan_i_J%C3%B6nk%C3%B6ping

