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2017.
I handen håller du 2017 års verksamhetsberättelse från Campus 

Helsingborg. Campus Helsingborg är en integrerad del av Lunds 

universitet, placerat mitt i Helsingborg. 

 På Campus Helsingborg hittar du en tvärdisciplinär och 

inter  nationell forsknings- och utbildningsmiljö som interagerar 

på många olika sätt med det omgivande samhället – både lokalt i 

nordvästra Skåne och internationellt. Här blandas nyfikenhet och 

kreativitet med kritiskt tänkande genom att studenter, forskare och 

lärare från olika discipliner och med olika bakgrund verkar i en 

tvärvetenskaplig miljö. 

 På Campus Helsingborg finns unika utbildningar inom bland 

annat samhällsvetenskap, teknik och modevetenskap. Här finns 

 också internationellt framstående forskning inom olika discipliner 

och våra forskare syns ofta i nära samverkan med olika samhälls-

aktörer och näringsliv.  
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Allting startade år 2000 då Campus Helsingborg slog upp portarna 

i gamla Tretornfabriken, nära Knutpunkten i Helsingborg. Från den 

dagen har många utbildningar utvecklats och många studenter har 

examinerats från Campus Helsingborg. Genom våra studenter har 

vi bidragit till kompetensförsörjningen såväl lokalt som globalt, och 

till både offentlig sektor och näringsliv. Vi har knutit till oss ledande 

forskare från olika discipliner som bidrar till vår kunskapsutveck-

ling. På Campus Helsingborg möter vi såväl regionala som globala 

utmaningar och bidrar till samhällsutvecklingen genom ämnesbredd 

och gränsöverskridande samarbeten.  

 Jag känner mig stolt att få leda Lunds universitets campus i 

Helsingborg. Ett campus som kan visa upp många olika utbildning-

ar, ett aktivt studentliv, och internationellt erkänd och tillämpbar 

forskning. Denna verksamhetsberättelse har som syfte att visa upp 

den verksamhet som bedrivs vid Campus Helsingborg, genom att 

visa på exempel som vi hoppas ska ge inspiration och förståelse för 

vår verksamhet inom forskning, utbildning och samverkan.

ANNIKA OLSSON

Rektor, Campus  Helsingborg, 

Lunds universitet
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"Campus Helsingborg är som en metafor för 
Helsingborg – inte för stort och inte för litet. 
Allt man behöver finns inom räckhåll. 
Jag vill gärna stanna kvar och jobba här, det 
är en väldigt trevlig stad att bo i."

Fredrik Ahlberg 

Student i strategisk kommunikation
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Våra utbildningar2
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Våra utbildningar2

På Lunds universitets campus i Helsingborg ges tvärvenskapliga 

utbildningar med internationell karaktär. Studenterna på Campus 

Helsingborg har olika bakgrund och är engagerade i att skapa en 

attraktiv och integrerande studiemiljö. Här finns också starka inslag 

av entreprenörskap, företagsamhet och social innovation.  

 På Campus Helsingborg bedrivs utbildningar på grundnivå 

och avancerad nivå av flera fakulteter vid Lunds universitet: Sam-

hällsvetenskapliga fakulteten, Lunds Tekniska Högskola, Humanis-

tiska och teologiska fakulteterna och Juridiska fakulteten. 

 Campus Helsingborg erbjuder också omkring femton fristå-

ende kurser, liksom distanskurser i juridik.
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Förberedande utbildning 

Tekniskt basår 
 Tekniskt basår vänder sig till dem som saknar särskild behörighet att läsa på teknisk 

högskola. Godkänt basår ger behörighet att söka civilingenjörsutbildningar och plats

garanti till valfri högskoleingenjörsutbildning på Lunds Tekniska Högskola (LTH) vid 

Campus Helsingborg.

 

Program på grundnivå 

Högskoleingenjörsutbildning  
 Högskoleingenjör är en treårig yrkesexamen. Utbildningen bygger på en bred bas, som 

samtidigt ger specialkunskap inom ett särskilt område. Samverkan med företagen runt 

omkring oss är en grundförutsättning för att vi ska kunna erbjuda en konkurrenskraftig 

utbildning som uppfyller kraven på arbetsmarknaden idag och i framtiden. Behovet av 

högskoleingenjörer är starkt och kommer att växa under de närmaste åren.  

 På Campus Helsingborg utbildas högskoleingenjörer inom byggteknik, datateknik 

och elektroteknik: 

 Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik – järnvägsteknik

 Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik – väg- och trafikteknik

 Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

 Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik

Modevetenskap 
 Modevetenskap är ett internationellt expansivt ämnesområde. Sedan 2012 ges Nor

dens enda kandidatprogram i modevetenskap vid Campus Helsingborg. Programmet 

ger kunskaper och färdigheter för att delta i formandet av den framtida utvecklingen 

inom modefältet. 

  Genom projektarbeten, verksamhetsförlagd utbildning och en kurs i entreprenörskap 

och projektledning får studenterna tidigt kontakt med arbetslivet och möjlighet att omsät

ta sina kunskaper i praktiken. 
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Service management  

 På Campus Helsingborg erbjuds managementutbildningar med specialisering inom 

detaljhandel, hälsa, logistik, mångfald, turism och hotell. Programmen är utvecklade i 

nära samarbete med partnerföretag och organisationer. 

 Equality and diversity management är Sveriges enda universitetsutbildning där fo

kus ligger på att utbilda studenter för att rekrytera, behålla och ge lika möjligheter till 

medarbetare med olika erfarenheter och bakgrunder. 

 Logistics service management är en tvärvetenskaplig, treårig utbildning som ges av 

Institutionen för service management och tjänstevetenskap i samarbete med Lunds 

Tekniska Högskola (LTH). Programmet har en internationell profil för att möta framtida 

globala krav från en ökande internationell arbetsmarknad. 

 Service management är ett tvärvetenskapligt ämne som ger bred kunskap om orga   ni

sation, ekonomi, marknadsföring och ledning av företag och organisationer.  

  Programmet är treårigt och studenterna väljer vilken inriktning de vill specialisera sig inom:

 Health management

 Retail management

 Tourism and hotel management 

Socionomutbildning 
 

 Socionomprogrammet är en bred yrkesutbildning som förbereder för flera yrkesområ

den inom socialt arbete. Efterfrågan på socionomer är idag stor inom alla sektorer. På 

Socionomprogrammet får studenterna praktisk och teoretisk kunskap om sociala pro

blem, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas. Studenterna lär sig om soci

alt arbete, politik, juridik, ekonomi, sociologi och psykologi. Socionomprogrammet vid 

Lunds universitet omfattar 210 högskolepoäng, vilket innebär 3,5 års heltidsstudier.

 Unik kurs för cancerpatienter och närstående 
 En ny – och förmodligen världsunik – kurs tog plats i Lunds universitets utbildnings

utbud 2017: en fristående distanskurs om att vara cancerpatient eller närstående till 

en cancersjuk person. Kursen har utformats av tre fakulteter; Socialhögskolan, LTH 

och Medicinska fakulteten och vänder sig till patienter, anhöriga och vårdgivare. Det 

 yttersta syftet är effektivare sjukvård och lägre sjuktal.

 – Att träna på att navigera i vården, söka kunskap, finna glädje i nuet – det 

är frågor som inte är diagnosbundna och alla är välkomna att söka, säger Lars 

Harrysson, universitetslektor vid Socialhögskolan på Campus Helsingborg. 

 Initiativtagare till kursen är Ulrika Sandén, doktorand i innovationsteknik på Lunds 

 Tekniska Högskola.
 

 – Bristen på koordinering och samverkan inom sjukvården har skapat outtala-

de krav på de närstående, som i många fall blir sjukskrivna till följd av denna 

stress, säger hon. 
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Strategisk kommunikation 

 Utbildningsprogrammen i strategisk kommunikation är treåriga och vänder sig till stu

denter som i framtiden vill arbeta med PR, kommunikation och varumärkesstrategi i 

offentliga organisationer och privata företag. Utbildningarna är flervetenskapliga och 

ger kompetens inom kommunikation ur ett helhetsperspektiv med hjälp av kunskaper 

från ekonomi, socialpsykologi, organisations och kommunikationsteori. 

  Möjlighet till verksamhetsförlag praktik och en internationell utbytestermin samt 

en utbildning i nära samverkan med näringsliv, offentlig verksamhet och andra typer 

av organisationer bidrar till anställningsbarhet – nationellt och internationellt. På Cam

pus Helsingborg finns två inriktningar i ämnet:

 Strategisk kommunikation

 Strategisk kommunikation och digitala medier

Internationella masterprogram  
 

 Masterutbildningarna vid Campus Helsingborg har unik profil, omfattar två års  studier 

och är öppna att söka för alla behöriga, både från universitet utomlands och i Sverige. 

 Under 2017 studerade 205 masterstudenter vid Campus Helsingborg, varav 154 är 

 internationella studenter. De masterprogram som erbjuds på Campus Helsingborg är:

 Energi- och miljöeffektiva byggnader 

 Service Management, Retail 

 Service Management, Supply Chain Management 

 Service Management, Tourism 

 Strategisk kommunikation
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"I takt med att handeln trappar upp med stora 
rubriker och  lågpriserbjudanden inför Black 
Friday och den efterföljande Cyber Monday 
ser vi hur  alternativa  erbjudanden på nya 
marknader, som exempelvis White Monday och 
Green  Friday, växer fram. White Monday har 
bland annat beskrivits som motpolen till Black 
 Friday och kampanjen vill uppmärksamma mer 
 hållbara alternativ." 

Cecilia Fredriksson 

Professor, Centrum för handelsforskning
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Forskning 
och innovation
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Lunds universitet, Campus Helsingborg är en miljö med flera gräns-

överskridande forskningsplattformar, som är sammanflätade med 

utbildningarna och det omgivande samhället. Vi känner ett stort 

ansvar för att möta de globala och regionala samhällsutmaningarna 

med vår kunskap och kompetens, och vi är angelägna om att våra 

studenter får ta del av senaste forskningsrönen i sina utbildningar. 

 Campus Helsingborg är en kompetent samverkanspartner 

till offentliga och privata verksamheter. Vi vill bidra till att  skapa 

forsknings- och kunskapsbaserade företag och innovationer i 

 regionen. 
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Våra forskningsmiljöer 
 

Tjänstevetenskap
 

 Tjänstevetenskap, på engelska Service Studies, är ett tvärvetenskapligt forskningsom

råde. Vi fokuserar på tjänster ur ett hållbart, ekonomiskt, kulturellt och socialt per

spektiv och rör oss mellan offentlig och privat tjänsteproduktion. 

  Institutionen för service management och tjänstevetenskap koncentrerar forsk

ningen kring flera aktiva forskningsområden:
 

 Konsumtion och handel

 Hållbarhet och tjänster

 Logistik och ”supply chain management”

 Organisering, ledarskap och servicearbete

 Välfärdstjänster i välfärdssamhället

 Turism och värdskap

 
 Nytt forskningsprojekt ska förebygga avfall
 Under 2017 beviljade Energimyndigheten forskningsmedel på cirka 1,1 miljoner kronor 

till projektet ”Att förebygga verksamhetsavfall: in och upplåsningar” på Institutionen 

för service management och tjänstevetenskap. Forskningsprojektet ska pågå till februa

ri 2019 och målet är att studera hur avfallsproducerande verksamheter arbetar med att 

minska sina avfallsmängder. En annan viktig del i projektet är att generera strategier för 

att motverka hinder som stoppar förändring. 

  De partnerföretag som ingår i projektet är Stena Recycling, Svensk Avfallsrådgivning 

och Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). 

 Årets HR-forskare 2017
 

 Johan Alvehus, universitetslektor vid Institutionen för service management och tjäns

tevetenskap, fick ta emot utmärkelsen Årets HRforskare 2017 under Forskardagen i 

Stockholm den 24 november 2017. 

  Bakom priset står Studentlitteratur, Institutet för Personal och Företagsutveck

ling vid Uppsala universitet, tidningen Personal & ledarskap och Sveriges HRförening. 

Utmärkelsen ska premiera värdefull forskning inom Human Resource Management 

(HRM), organisation eller ledarskap. Syftet är att sprida vetenskapligt grundad kunskap 

till yrkesverksamma. 
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Strategisk kommunikation
 

 Dagens informationsutbud är större än någonsin. Organisationer och företag slåss om 

uppmärksam heten och medielandskapet har förändrats radikalt, bland annat genom att 

digitala medier blivit en del av vardagen. I takt med denna utveckling har det blivit allt 

viktigare med forskning och kunskap inom strategisk kommunikation. Den genomsyrar 

vårt samhälle – både politiskt, ekonomiskt och kulturellt.  

 Vid Institutionen för strategisk kommunikation fokuserar forskningen främst på: 

 Kriskommunikation

 Förändringskommunikation

 Professionsforskning om kommunikatörer 

 Image- och varumärkesforskning 

 Värdet av kommunikativa organisationer 
 Under 2014–2017 har forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation drivit 

forskningsprojektet "Den kommunikativa organisationen" i samarbete med Sveriges 

Kommunikatörer och elva organisationer: 

  Eon, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Länsstyrelsen Västernorrland, Malmö 

stad, NCC, Polismyndigheten, PostNord, IKEA, Stockholms stad och Västra Götalands

regionen. Syftet med projektet är att fastställa kommunikationens betydelse för 

verksam heters framgång och hur väl de når sina mål. 

  Forskningsprojektet är ett av världens största i sin art och har samlat in 8 100 enkät

svar från medarbetare, chefer och kommunikatörer i de undersökta organisationerna 

och över 150 intervjuer har genomförts. Den 26 oktober 2017 hölls slutkonferensen 

för forskningsprojektet på Elite Hotel Mollberg i Helsingborg. 
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Socialt arbete 
 Forskning i socialt arbete handlar huvudsakligen om förståelse och kunskap om soci

ala problem, deras uppkomst, orsaker och lösningar, utsatta gruppers och individers 

villkor och levnadsförhållanden, analyser av välfärdspolitik, socialpolitiska åtgärder, 

samhällsinterventioner, människobehandlande organisationer och professioner. 

  Forskningen vid Socialhögskolan i Lund och Helsingborg spänner över ett brett 

samhällsvetenskapligt område som har koppling till det sociala arbetets praktik. Den 

är särskilt stark på följande områden:
 

 Välfärds- och socialpolitik

 Social barnavård

 Äldre och åldrande

 Sociala problem 

 Människobehandlande organisationer och välfärdsprofessioner 

 Bostad först 
 Under de sju år som Helsingborgs stad använt sig av Bostad förstmetoden för att 

 bekämpa hemlöshet har antalet hemlösa per 10 000 invånare minskat kraftigt. 

 Metoden, som införts med hjälp av forskare vid Socialhögskolan vid Lunds universitet, 

har även fört med sig annat positivt för utsatta grupper i Helsingborg. 

  Av de boende som fått ett förstahandskontrakt enligt metoden har 85 procent lyckats 

behålla det. Det resultatet ligger helt i linje med internationella försök som gjorts tidigare. 

 ”Vår utvärdering av arbetet med Bostad först har visat att det är ett  mycket 

effektivt sätt att komma till rätta med hemlöshetsproblematiken. Helsing-

borgs stad har tillsammans med oss forskare och boende i olika  bostadssociala 

 insatser utarbetat ett ambitiöst projekt. Det ska öka den boendes möjlighet 

att bestämma över sitt eget hem.” 

 Marcus Knutagård, forskare vid Socialhögskolan. 
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Modevetenskap     
 

 Modevetenskap etablerades för första gången i världen som ett självständigt teoretiskt 

ämne år 2006 vid Stockholms universitet. Sedan hösten 2012 ges Nordens enda kandidat

program i modevetenskap vid Campus Helsingborg, Institutionen för kulturvetenskaper. 

  Inom Avdelningen för modevetenskap bedrivs undervisning och forskning om 

mode, kläder och textilier med fokus på både samtiden och historiska perspektiv. Vid 

Lunds universitet profileras modevetenskapen särskilt mot högaktuella teman, som re

lationen mellan mode och hållbarhet. 

 Ny satsning på modevetenskap 
 från Helsingborgs Handelsförening 
 Helsingborgs Handelsförening gör en betydande satsning på verksamheten i mode

vetenskap under 2017–2019 genom en donation till ämnet. 

 – Handelsföreningens donation på 3 miljoner kronor är ett tydligt exempel på 

näringslivets samverkan med Campus Helsingborg och samtidigt ett engage-

mang i Helsingborgs utveckling, säger Jan Pålsson, ordförande i Helsingborgs 

Handelsförening. 
 

 Målet med satsningen är att knyta fler aktiva forskare och lärare med internationell 

profil till Campus Helsingborg. Siktet är inställt på en vidare utveckling mot masterpro

gram och forskarutbildning. 
  

 – Handelsföreningens satsning är väldigt betydelsefull för att stärka samver-

kan utanför universitetet. Vi får möjlighet att utöka kontakterna med univer-

sitet utomlands, som London College of Fashion och Danmarks Designskole, 

säger Lynn Åkesson, dekan vid Humanistiska och teologiska fakulteterna vid 

Lunds universitet. 

Årets disputationer  

 Emma Samioe har avlagt doktorsexamen i tjänstevetenskap med avhandlingen 

Consumer Contextual Learning. The Case of Fast Fashion Consumption. 
 

 Alma Raissova har avlagt doktorsexamen i tjänstevetenskap med  avhandlingen 

 Servicescapes seen by visually imparied travellers. Time-geography approach to 

 servicescape research. 

 Michael Johansson har avlagt doktorsexamen vid Lunds Tekniska Högskola med 

 avhandlingen Hållbar mobilitet – Miljöstrategiska effekter på grönytor och ekosystem-

tjänster i samband med urbana förtätningsprocesser. 
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Tvärvetenskapliga forskningsplattformar  

Centrum för handelsforskning 
 Handeln utgör en av Sveriges största arbetsgivare. Den är både en viktig del av närings

livet och av vårt vardagsliv. Handeln sysselsätter ett stort antal människor och svenska 

hushåll spenderar en betydande del av sin inkomst i handeln. Samtidigt skapar snabba 

förändringar i omvärlden ständigt nya utmaningar för både handelsföretag, handels

anställda och kunder inom handeln. 

  Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt excel

lenscentrum med fokus på forskning kring varuflödet och kundmötet – två  avgörande 

delar för en fungerande och effektiv handel. Kärnan i satsningen utgörs av  forskare 

vid tre centrala enheter vid Lunds universitet: Campus Helsingborg, Lunds Tekniska 

Högskola och Ekonomihögskolan. Utvecklingen av Centrum för handelsforskning har 

möjliggjorts genom finansiering från Handelsrådet. 

  Under 2017 gav Centrum för handelsforskning ut två nya rapporter:  

”Handeln rustar för multikanal” och ”Kunniga kunder ställer nya krav på handeln”. 
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ReLog: handels- och citylogistik 
 Logistiken är en viktig del inom handeln. En effektiv logistik för att kunna distribuera 

produkter och tjänster är i många fall avgörande för att kunna bedriva handel fram

gångsrikt. Citylogistik skiljer sig från den allmänna logistiken eftersom den lägger mer 

vikt vid distribution och transport av varor ”den sista milen” till stadskärnorna, samti

digt som hänsyn tas till begränsningar i statsmiljön, stadstrafiken, utsläpp och energi

förbrukning. 

  ReLog:s syfte är att bedriva tvärvetenskaplig, behovsorienterad och tillämpad 

 forskning inom främst logistik. Baserat på Helsingborgs stads och näringslivets utma

ningar har en stark forskarkompetens byggts upp inom digitaliseringen i handel och 

distribution. ReLog är också en naturlig del av Centrum för handelsforskning vid 

 Lunds universitet. 

  ReLog har basen i forskningsgruppen förpackningslogistik vid Lunds Tekniska Hög

skola. Idag är ReLog en livskraftig forskargrupp om fem disputerade forskare och fyra 

doktorander inom handels och citylogistik. 

  

 I februari 2017 lanserades den nya boken “Managing Packaging Design for 

 Sustainable Development – A Compass for Strategic Directions”. Smart förpack-

ningsdesign är ett kraftfullt verktyg för att stärka den hållbara utvecklingen 

genom till exempel minskat produktsvinn, effektivare transporter, tydligare kom-

munikation och bättre användbarhet. 

Internet of Things 
 Idag tar vi det för självklart att vi genom internet kan läsa tidningar, söka i tidtabeller 

och köpa nästan allt vi önskar. Inom en snar framtid kommer allt från hushållsappara

ter, kläder och accessoarer till fordon, maskiner och byggnader att vara uppkopplade 

genom sensorer, datorer och internetuppkoppling. 

  Under 2017 har Lunds Tekniska Högskola vid Campus Helsingborg startat ett pro

jekt för att bygga upp en forskningsmiljö kring Internet of Things. I projektet sam

verkar forskarna med Helsingborgs stad och företag i Helsingborgsregionen samt 

forskare inom tjänstevetenskap. 

  Forskarna vid Lunds Tekniska Högskola arbetar både med klassiska teknikämnen och 

inom nyare områden med förgreningar mot medicin, naturvetenskap, miljö och design. 
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"Vi anser att det är viktigt att utbildning har ett 
samarbete med närings livet, eftersom vi tillsammans 
kan lära oss av varandra och få nya infallsvinklar.” 

Wihlborgs Fastigheter 

Medlem i Campus Vänner
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Samverkan är 
framtidens drivkraft

4
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Lunds universitets ämnesbredd ger oss unika möjligheter att arbeta 

tvärvetenskapligt och skapa nya lösningar och produkter som för-

bättrar människors livssituation världen över. 

 Campus Helsingborg arbetar aktivt för att utveckla samver-

kan med offentlig sektor, kulturområdet, samhällslivet, näringslivet 

och alumner. Tillsammans tar vi oss an aktuella problem och utma-

ningar, och nyttiggör på så sätt den kunskap och de forskningsresul-

tat som skapas här.

Samverkan är 
framtidens drivkraft

4
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Konferensen Högskola och samhälle i samverkan 2017  

 Innovation inom alla samhällsområden är nödvändig för Sveriges konkurrenskraft i 

framtiden. Konferensen HSS  arrangeras vartannat år för att belysa och diskutera hur 

sam verkan mellan akademin och samhället i stort kan stärkas.  

 År 2017 var Lunds universitet värd för konferensen, som tog plats i Helsingborg 

den 18–19 maj. Konferensens tema ”Samverkan är framtidens drivkraft” handlade om 

samhällsutveckling i gränssnitten mellan digitalisering,  entreprenörskap och hållbarhet.

 Citat från HSS-konferensen 2017

 ”Det är viktigt att vi behåller våra olikheter – akademin och näringslivet har 

olika språk och tidshorisonter. Genom olikheterna uppstår det ljuv musik.” 

 Annika Olsson, rektor vid Campus Helsingborg, Lunds universitet.

 ”Det är viktigt att vi har hög nivå på samhälle och livskvalitet. Hög kunskaps-

nivå är fundamental och lärosäten är otroligt viktiga. Samverkansfrågan 

prioriteras från regeringen och det är viktigt att all form av samverkan kan sti-

muleras.” 

 Michael Jacob, ämnesråd på Näringsdepartementet.

 ”Industrin är jätteviktig för Sveriges ekonomi och sysselsätter en miljon 

människor. Kompetensförsörjningen är den största utmaningen för industrin 

och det behövs utbildningar som svarar mot näringslivets behov. Det krävs att 

vi jobbar tillsammans.” 

 Jenny Bramell, VD för IUC Syd. 

 ”Campus Vänner är en förening för företag i Helsingborgsregionen – där 

 träffas studenter och näringslivet under olika former. Helsingborgs stad satsar 

mycket på universitetet.” 

 Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. 

 ”Kompetensen finns på universitetet och behovet i näringslivet. Det är viktigt 

att komma ut tidigt och ha kontakter med näringslivet redan under studieti-

den.” 

 Rolf Elmér, regionchef på Svenskt Näringsliv. 

 ”ESS kommer att skapa massor av jobb och attrahera studenter, forskare, en-

treprenörer och multinationella företag. 2023 öppnar vi för våra första an-

vändare. ESS kommer att kunna ta emot 3000 användare per år och MAX 

IV-laboratoriet 2000 forskare årligen från hela världen.” 

 Pia Kinhult, strategisk rådgivare på the European Spallation Source (ESS). 
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Brobyggaren: Campus Vänner  

 

 Brobyggare. Kompis. Guide. Inspiratör. Så vill den ideella organisationen Campus Vän

ner uppfattas. Med omkring 60 medlemsföretag är Campus Vänner en betydande 

mötesplats och bro mellan Campus Helsingborg och näringslivet i regionen. 

  Medlemmarna finns både inom den offentliga sektorn och näringslivet, flera med 

global verksamhet: Nestlé, Helsingborgs stad, Elite Hotels, McNeil (Johnson & Johnson), 

DHL, Helsingborgs Dagblad, Handelsbanken, SEB, PwC, Helsingborgs Hamn, Wihlborgs 

Fastigheter, Kemira och Pyramid är några av vännerna som stöttar universitetet. 

  Under 2017 har Campus Vänner delat ut 18 stipendier till studenter och medarbe

tare vid Campus Helsingborg, till ett totalt värde av 182 316 kronor. 
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"Alla projekt är välkomna. Vi bidrar med den 
senaste kunskapen från universitetet och har 
studentkonsulter som är väldigt drivna." 
 

Philip Björklund och Niklas Hellgren 

Regionchefer för Lunicore i Helsingborg
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Innovativa miljöer 
och experimentarena

5
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Globalisering, internationalisering, hållbar utveckling och ökad 

 rörlighet är några faktorer som bidrar till att samhället förändras 

i allt snabbare takt. Samtidigt står vi inför stora globala utma-

ningar inom miljö och klimat, hälsa, migration, digitalisering och 

demogra fiska förändringar. 

 Campus Helsingborg är en experimentarena, där studenter, 

forskare, medarbetare och samarbetspartners bidrar till att möta 

dessa samhällsutmaningar. Här finns starka inslag av entrepre-

nörskap, företagsamhet och social innovation – bland annat genom 

 SoPact, VentureLab och Lunicore.

Innovativa miljöer 
och experimentarena

5
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SoPact: sociala innovationer  
 

 Behovet av att hitta nya kreativa lösningar på olika samhällsutma ningar ökar. I februari 

2017 gjorde Socialhögskolan vid Lunds universitet i samarbete med Helsingborgs stad 

en unik satsning och rekryterade acceleratorn SoPact till sin organisation. Campus Hel

singborg fick därmed en helt ny mötesplats för samhällsentreprenörer.  

 – SoPact är ett mycket intressant samverkansprojekt med syfte att stärka entre-

prenörer och organisationer som bidrar med lösningar på lokala och globala 

samhällsutmaningar, säger Emelie Dahlström,  programansvarig på SoPact. 

 Under 2017 deltog 13 entreprenörer i SoPacts acceleratorprogram. 

VentureLab: Lunds universitets inkubator  

 VentureLab driver Lunds universitets inkubator – öppna och kreativa kontorsplatser vid 

Campus Helsingborg och på Ideon Science Park i Lund – som är till för studenter och 

nyutexaminerade som vill starta och driva sitt företag eller projekt. 

  I december 2016 invigdes VentureLabs verksamhet vid Campus Helsingborg. Lunds 

universitets innovationssatsning i Helsingborg innebär också etablering av en studen

tinkubator på Mindpark, där företag kan få en kontorsplats under uppstarten. 

  Under 2017 deltog 7 studenter i VentureLabs inkubator i Helsingborg. 

Lunicore: studentkonsulter stärker Skånes näringsliv  

 Under nästan två år har Lunicore, ett av Nordens största studentdrivna konsultbolag, 

haft regionkontor i Helsingborg. Melitta, Trelleborg AB och Sölvesborgshem är några 

av företagen som anlitar studentkonsulter från Lunds universitet. Kontoret på Campus 

Helsingborg öppnade den 1 april 2016, och omsättningen har hittills överträffat för

väntningarna med råge. 

 2017 omsatte Lunicore i Helsingborg 1 034 740 kr, vilket utgör 16,5% av 

 bolagets totala omsättning. 

 Under året har Lunicore haft 17 anställda studenter från Campus Helsingborg. 

 Lunicore grundades 2002 i Lund av två ekonomistudenter. 

 Bolaget har huvudkontor i Lund och regionkontor i Helsingborg. 

 Lunicore ägs till 90 procent av Lunds universitet.
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”Det nära samarbetet vi har med 
Helsingborgs stad ger oss fina 
möjligheter att utvecklas inom de 
strategiska områden vi prioriterar.”

Annika Olsson

Rektor vid Campus Helsingborg
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Helsingborgs stad 
bidrar till utveckling

6
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Lunds universitet och Helsingborgs stad arbetar tillsammans för 

att utveckla verksamheten vid Campus Helsingborg. Varje år bidrar 

Helsingborgs stad med medel för utvecklings- och forskningsprojekt 

som skapar tillväxt. Det gemensamma målet är att stärka utveck-

lingen av utbildning, forskning och samverkan med näringslivet och 

samhället.

 Områden som prioriterades under 2017 var  satsningar som 

skapar nya tvärvetenskapliga miljöer till Campus  Helsingborg, eller 

finansiering för att skriva  ansökningar om forskningsmedel. Syftet 

är att bidra till tillväxt på  Campus Helsingborg. 

Helsingborgs stad 
bidrar till utveckling

6
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Forskningsprojekt som har beviljats stöd 
från Helsingborgs stad 2017 
 

1.  Forskningsmiljö för Internet of Things 
 I detta projekt vill projektgruppen skapa en forskningsmiljö som fokuserar på Internet 

of Things (IoT) och som samverkar med Helsingborgs stad och företag i Helsingborgs

regionen. 

2.  Etablering av forskningsmiljö för visualiseringsstudier 
 Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en ny forskningsmiljö kring visuell 

strategisk kommunikation vid Institutionen för strategisk kommunikation. 

3.  Fältvalidering som kompetensutveckling: 
 Två utmaningar 
 Projektet bygger på två utmaningar som finns inom socialt arbete på socialtjänsten 

och inom socionomutbildningen: 
 

 Utmaning för offentlig verksamhet (socialtjänsten) att behålla nyutexa mine-

rade socionomer. 

 Utmaning för universitetsutbildning att koppla teori med praktik.

4.  Kommunikation för socialt hållbar utveckling 
 Genom att utveckla kommunikationsforskningen kring social hållbarhet avser forsk

ningsprojektet att bidra till upprättandet av en forskningsmiljö kring kommunikation 

av sociala hållbarhetsfrågor. 

5.  Att förstå strategiska botnät – problemet med 
 auto matiserad strategisk kommunikation

 Projektet har två ändamål. Det första är att bygga upp och förstärka sakkunskapen 

om automatiserad strategisk kommunikation på Institutionen för strategisk kommu

nikation vid Campus Helsingborg. Det andra är att dela med sig av denna kunskap till 

det omgivande samhället i Helsingborg och Skåne.
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"Jubileumsåret är ett utmärkt tillfälle att se 
vilken fantastisk utveckling som universitetet 
har genomgått under århundradena. Det är 
också ett tillfälle att känna stolthet och få visa 
upp allt det som gör oss till ett av världens 
ledande universitet idag."

Torbjörn von Schantz

Rektor vid Lunds universitet
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Lunds universitet 
firar 350 år

7
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Lunds universitets 350-årsjubileum pågick mellan 19 december 

2016–28 januari 2018, under drygt ett år. Jubileumsåret uppmärk-

sammade universitetets utbildning, forskning, de senaste innovatio-

nerna och samarbeten som leder universitetet mot framtiden. 

Jubileet bjöd på fem vetenskapliga temaveckor om aktuella frågor, 

föreläsningar och seminarier, en årslång jubileumskurs, konstutställ-

ningar, musikaliska framträdanden och mycket annat.

Lunds universitet 
firar 350 år
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Campus Open 2017: 
Den digitala staden och delningsekonomin   
 

 Den 17 november 2017 arrangerades Campus Open, som var en del av 350årsjubi

leets program. Årets huvudtema handlade om den digitala staden och delningseko

nomin. Denna växande ekonomi innebär att människor samarbetar för att snabbt och 

lätt dela på varor och tjänster. Kända exempel är samåkningstjänsten Uber och online

marknadsplatsen Airbnb. 

  Omkring 300 besökare kom till Campus Helsingborg för att få uppdaterad kun

skap om aktuell forskning. Evenemanget bjöd på 14 öppna föredrag med så skilda 

teman som turism, Internet of things, delningsekonomi, företagshälsovård, studentin

novation och samhällsentreprenörer. 

Hållbarhetssymposium: 9 populära miniseminarier 
 Den 17 maj 2017 höll Institutionen för service management och tjänstevetenskap ett 

hållbarhetssymposium med 9 populärvetenskapliga miniseminarier på ämnet hållbar

het. Uppslutningen till seminarierna var stor och det fanns många studenter bland del

tagarna. 

  Symposiet var en del av 350årsjubileet och Lunds universitets temavecka om håll

barhet. Seminarierna gav exempel på pågående forskning som belyser och problema

tiserar hållbarhet i konsumtionssamhället. Det handlade om handel, stadsplanering, 

grönytors betydelse, fiske, infrastruktur, ensamkommande flyktingbarn, jämlikhet och 

avfallshantering.  

Hemvändarhelgen: firande för alumner 
 Som en del av 350årsjubileet slog Lunds universitet upp dörrarna för historiens första 

Hemvändarhelg för alumner den 20–22 oktober 2017. Det blev en inspirerande helg 

tillsammans med över 200 alumner från en mängd olika länder och examensår. 

  På Campus Helsingborg ordnades ett inspirationsevent för alumner från Institu

tionen för strategisk kommunikation och Institutionen för service management och 

tjänstevetenskap. Omkring 20 alumner deltog och fick möjlighet att mingla, lyssna till 

korta föredrag med institutionernas forskare och träffa inbjudna gäster från Helsing

borgs stad och näringslivet.
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Vår organisation8
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På Campus Helsingborg finns en gemensam verksamhet som består 

av rektor, utvecklingsenhet, leverantör av IT-tjänster, studentservice, 

bibliotek, reception, lokalvård och vaktmästeri. Annika Olsson är 

rektor på Campus Helsingborg sedan den 1 januari 2017. Rektor 

har en sammanhållande och strategisk funktion och är chef över 

 Utvecklingsenheten. 

 På Campus Helsingborg bedriver flera fakulteter vid Lunds 

universitet utbildnings- och forskningsverksamhet: Samhällsveten-

skapliga fakulteten, Lunds Tekniska Högskola, Humanistiska och 

teologiska fakulteterna och Juridiska fakulteten. 

 Institutionen för strategisk kommunikation och Institutio-

nen för service management och tjänstevetenskap har all sin verk-

samhet lokaliserad till Helsingborg. 

Vår organisation
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Campus Helsingborgs styrelse 
 Campus Helsingborgs styrelse är sammansatt av: ordförande, rektor vid Campus 

 Helsingborg, två allmänrepresentanter, representanter från fakulteter och institutioner 

samt tre studentrepresentanter. 

Styrelsemedlemmar (2017) 
 Bo Ahrén, ordförande, vicerektor för samverkan vid Lunds universitet

 Annika Olsson, rektor Campus Helsingborg 

 Peter Danielsson, Helsingborgs stad 

 Pontus Bodelsson, HDSydsvenskan 

 Christer Eldh, Institutionen för service management och tjänstevetenskap 

 Eva Ryrstedt, Juridiska fakulteten 

 Christoffer Edling, Samhällsvetenskapliga fakulteten 

 Charlotte Simonsson, Institutionen för strategisk kommunikation 

 Anders Persson, Institutionen för utbildningsvetenskap 

 Annika Mårtensson, Lunds Tekniska Högskola 

 BoAnders Jönsson, Naturvetenskapliga fakulteten 

 Cecilia Lundberg, Medicinska fakulteten 

 Lars Berggren, Humanistiska och teologiska fakulteterna 

 Ingenjörssektionen, studentrepresentant 

 Helsingborgssektionen Agora, studentrepresentant 

 Utbildningsvetenskapliga studentrådet, studentrepresentant 

Campus Helsingborgs strategiska utskott 

 Under 2017 inrättades ett strategiskt utskott, som arbetar med strategisk verksam

hetsutveckling vid Campus Helsingborg. Det strategiska utskottet tar också fram 

 förslag till strategisk plan och ansvarar för ett första urval av ansökningar som inkom

mer till Plattformen (Helsingborgs stads finansiering). 
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Representanter i strategiska utskottet (2017) 
 James Pamment, Institutionen för strategisk kommunikation

 Erika Andersson Cederholm, Institutionen för service management och tjänstevetenskap 

 Markus Idvall, Centrum för Öresundsstudier

 Marcus Knutagård, Socialhögskolan

 Daniel Sjöberg, Lunds Tekniska Högskola

 Lisa Thelin, Sektionen Forskning, samverkan och innovation

 Frida Granath, Ingenjörssektionen

 Christina Abdulahad, Helsingborgssektionen Agora

 Annika Olsson, Utvecklingsenheten

 Jerker Jacobsson, Utvecklingsenheten

 Eva Nelsson, Utvecklingsenheten 

 Magnus Adenskog, Utvecklingsenheten 

Fakulteter och institutioner 
 Institutionen för service management och tjänstevetenskap är den största institutionen 

på Campus Helsingborg och tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutio

nen inriktar utbildning och forskning på kundnära serviceorganisationer, särskilt inom 

snabbt växande serviceintensiva branscher. 

 Institutionen för strategisk kommunikation är en av de största enheterna inom områ

det i Europa. Institutionen forskar och utbildar inom områden som varumärkesproces

ser, nya medier och demokrati, kriskommunikation och förändringskommunikation. 

Institutionen tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

 Institutionen för kulturvetenskaper ger kandidatprogrammet i modevetenskap vid 

Campus Helsingborg. På institutionen erbjuds studenter och forskare möjligheter att 

kombinera flera olika ämnen och samarbeta över ämnesgränserna. Institutionen för 

kulturvetenskaper ingår i de Humanistiska och teologiska fakulteterna.
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 Lunds Tekniska Högskola (LTH) är landets tredje största lärosäte för högre teknisk ut

bildning och forskning. Sammantaget utgör forskningen vid LTH 15–20 procent av 

den samlade teknikforskningen vid svenska lärosäten. På Lunds Tekniska Högskola vid 

Campus Helsingborg utbildas högskoleingenjörer inom byggteknik, datateknik och 

elektroteknik.

 Socialhögskolan tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten och har studenter och 

medarbetare i Lund och Helsingborg. Den största utbildningen vid institutionen är So

cionomprogrammet. Socialhögskolan har ett väl utbyggt samarbete med universitet 

och högskolor över hela världen.

 Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter med anor 

från 1666. Juristprogrammet tillhör landets mest populära utbildningar och det värde

ras också högt i arbetslivet. På Campus Helsingborg erbjuder Juridiska fakulteten fri

stående kurser i affärsjuridik och arbetsrätt. 

 Institutionen för utbildningsvetenskap är en ung institution inom de Humanistiska och 

teologiska fakulteterna. Institutionen ger ämneslärarutbildning och bedriver forskning 

inom ämnesdidaktik, skol och utbildningshistoria samt skol och utbildningssociologi. 

Med start under 2017 flyttar institutionen successivt sin verksamhet till Lund.

Campus Helsingborg i siffror (2017) 
 Antal anställda 150 

Antal studenter totalt 4 243 

Antal doktorander 20                  

Antal masterstudenter 205 

(varav 75% internationella studenter) 

Forskningsfinansiering 
 Forskningen vid Campus Helsingborg uppgår till cirka 36 mkr och finansieras både via 

universitetet och genom externa bidrag.  

 

 K  Lunds universitet (fakultetsmedel) 47% 

K  Övriga externa finansiärer 42%

 K  Helsingborgs stad 11%
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LUNDS UNIVERSITET

Campus Helsingborg

Besöksadress:

Universitetsplatsen 2,

Helsingborg

Tel: 042-35 65 00

E-post: info@ch.lu.se

ch.lu.se

facebook.com/campushelsingborg

instagram.com/campushelsingborg

Campus Helsingborg är en del av det 350-åriga Lunds univer si-

tet, ett av världens hundra mest framstående universitet. Vi utbildar framtidens modevetare, 

kommunikationsstrateger, socionomer, högskoleingenjörer och ledare inom servicesektorn. 

Campus Helsingborg är också en del av Greater Copenhagen, där pulserande stadsliv, krea-

tivitet och utveckling omger dig. Här har du hela Öresundsregionen och resten av världen 

precis runt knuten. 


