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Samverkan med det 
omgivande samhället

Globalisering, internationalisering, hållbar utveckling, nya former av kunskaps-
spridning och ökad rörlighet är några faktorer som bidrar till att samhället för-
ändras i allt snabbare takt. Samtidigt står vi inför stora globala utmaningar inom 
miljö och klimat, hälsa, migration, digitalisering och demografiska förändringar. 
Campus Helsingborgs studenter, forskare och medarbetare bidrar i samverkan 
med det omgivande samhället till att möta dessa genom kunskap och kompetens. 
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Campus Helsingborg är en del av Lunds universitet, som har en naturlig plats 
bland världens hundra främsta universitet och lockar de mest kompetenta 
 forskarna, lärarna och studenterna. Vi befinner oss mitt i  Öresundsregionen med 
nära fyra miljoner invånare. Här finns näringsliv och offentlig sektor med stor 
efter frågan på utbildning, forskning och kompetens försörjning. 
 
Som en del av Lunds universitet ska verksamheten, förhållningssättet och resul-
taten vid Campus Helsingborg bidra till att göra universitetet till en ledande och  
inspirerande förebild i samhället. För att nå uppsatta mål behöver universitetet 
göra aktiva vägval, vilket sker genom det kollegiala ledarskapet och ett gemen-
samt ansvar för den strategiska utvecklingen av Campus Helsingborg. Det krävs 
ett öppet och kreativt klimat, där en mångfald av människor möts, växer och 
samverkar – i kombination med ett ifrågasättande och kritiskt förhållningssätt.
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Campus Helsingborg är en integrerad del av Lunds universitet, ett av världens 
hundra främsta lärosäten. Vid universitetets campus i nordvästra Skåne möter vi 
såväl regionala som globala utmaningar med vår spetskompetens. Vi bidrar till 
samhällsutvecklingen genom ämnesbredd och gränsöverskridande samarbeten. 
Campus Helsingborg profileras genom att:

	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.

 

	här sker unik, praktiknära och tvärvetenskaplig forskning och utbildning i nära 
samverkan med det omgivande samhället.

 

	här finns öppenhet, mångfald och ett inkluderande synsätt, som öppnar 
 dörrar för nära samverkan med det omgivande samhället.

 

	här finns studenter med olika bakgrund, som är engagerade och involverade i 
att skapa en unik, attraktiv och integrerande miljö.

 

	här finns stark koppling till regionen och tillväxtstaden Helsingborg, som 
 fungerar som vårt levande laboratorium.

 

	här finns internationellt framstående forskning och utbildning, och en 
 kontinuerlig internationalisering av utbildningsutbudet.

 

	här finns starka inslag av entreprenörskap, företagsamhet och social  innovation.

Vår profil
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Strategisk plan 
2018–2022

För att leda och utveckla verksamheten framåt har Campus Helsingborg 
 formulerat en  strategisk plan för åren 2018–2022. 
Campus Helsingborgs strategiska plan tar utgångspunkt i Lunds universitets 
 vision,  värdegrund och strategiska plan för perioden 2017–2026. 

Vår vision är att vara:  

	Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar 
 vår värld och människors villkor.
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Målbilden för Campus Helsingborg tar utgångspunkt i fem av de strategiska 
utvecklings områden som återfinns i Lunds universitets strategiska plan. 

1	 Utbildning och forskning ska vara sammanflätade.

2	Aktiva samarbeten stimuleras för att identifiera och lösa samhällsutmaningar.

3 Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter.

4	Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer.

5 Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer.

Utifrån dessa områden har vi formulerat mål och strategier. Målen uppnås  genom 
initiering av utvecklingsprojekt kopplade till bland annat Helsingborgs stads platt-
form samt en årlig verksamhetsplan, som tas fram i samarbete mellan utvecklings-
enheten, strategiska utskottet och styrelsen vid Campus Helsingborg. Genom detta 
arbete har vi en målbild för Campus Helsingborg år 2022. 
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År 2022 är Campus Helsingborg:

	en miljö med ett flertal gränsöverskridande forskningsplattformar som 
 sammanflätas med utbildningarna och som samverkar med det omgivande 
samhället.

	en högt värderad kompetens som skapar inflytande i den offentliga debatten 
kring såväl samhällsutmaningar som unika forskningsområden.

	en samverkanspartner till regionens offentliga och privata verksamheter, som 
bidrar till att skapa forsknings- och kunskapsbaserade företag och innova-
tioner.

	en kreativ och attraktiv hemvist för medarbetare och studenter som känner 
stolthet, arbetsglädje och har ömsesidigt förtroende för varandra. 

	en stimulerande miljö som attraherar de internationellt mest kompetenta 
 forskarna och medarbetarna.

	en tvärdisciplinär experimentarena för insikter och lösningar till globala och 
regionala utmaningar.

	samtliga Lunds universitets fakulteter är delaktiga i verksamhet på Campus 
Helsingborg.

	en attraktiv studiemiljö med ett unikt studentliv, som attraherar studenter 
från hela världen. 

År 2022 
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Prioriterade områden
2018–2022
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Utbildning och 
forskning ska vara 
sammanflätade

1
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Utbildning och forskning ska sammanflätas i lärandemiljöer, där det både 
 undervisas och forskas.  

	Arbeta för att alla utbildningar ska ha forskningsöverbyggnad och att fördel-
ningen mellan forskning och utbildning balanseras.

	Utveckla en incitamentsstruktur för att stimulera ny forskning och  utbildning.

	Arbeta för att sex nya sammanflätade tvärvetenskapliga forsknings miljöer 
 inrättas.

	Eftersträva att alla studenter kommer i kontakt med aktuell forskning i början 
av sina studier. 

Mångfalden ska stärkas genom breddat deltagande i såväl utbildning som 
forskning.

	Utveckla Campus Helsingborg som en arena för nya initiativ kring breddat 
 deltagande vid Lunds universitet och bidra till att framgångsrika initiativ kan 
implementeras i universitetets verksamhet.

	Stärka samverkan med näringslivet i regionen i syfte att belysa kompetensbehov.

	Skapa aktiviteter tillsammans med studie- och yrkesvägledare, grund- och gym-
nasieskolor, skol- och fritidsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen.
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Aktiva samarbeten 
stimuleras för att 
identifiera och lösa 
samhällsutmaningarna

Gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten inom Campus Helsingborg, 
liksom samverkan med andra delar av Lunds universitet ska stimuleras. Nya sam-
arbeten ska utvecklas och hinder för samarbeten ska identifieras och undanröjas.

	Uppmuntra medarbetare från fakulteter och verksamheter i Lund att  verka i 
miljöer och satsningar vid Campus Helsingborg.

	 Identifiera och undanröja hinder för samverkan och sammanflätning.

2
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Aktiv samverkan med offentlig sektor, kulturområdet, samhällslivet,  näringslivet 
och alumner ska vidareutvecklas och underlättas.

	Utöka och stärka universitetets samverkan med Helsingborgs stad, Campus 
Vänner och kulturinstitutioner i nordvästra Skåne.

	Fördjupa samverkan med de delar av näringslivet som är relevanta för Campus 
Helsingborgs utbildning och forskning.

	 Identifiera och fördjupa relationerna med Campus Helsingborgs alumner.

Campus Helsingborg ska ta ett stort samhällsansvar genom att möta såväl de 
 globala som de regionala utmaningarna med vår kunskap och kompetens.

	Utveckla mötesplatser för att identifiera och möta samhällsutmaningar.

	Skapa engagemang kring Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 
 utveckling kopplat till Campus Helsingborgs verksamheter.

	Skapa modell för livslångt lärande och fortbildning i samverkan med  regionen, 
staden och näringslivet.

Campus Helsingborg ska vara en inflytelserik röst i vetenskapssamhället, 
samhälls debatten och kulturlivet.

	Utveckla koncept för att stärka Campus Helsingborgs närvaro som en  kritisk 
och inflytelserik röst i det offentliga rummet.

	Stödja forskare att vara aktiva i samhällsdebatten och utnyttja universitetets 
fullskalighet för att belysa aktuella samhällsfrågor utifrån olika perspektiv.

	Arbeta för att attrahera nationella och internationella konferenser till Campus 
Helsingborg och staden.

	Upprätthålla en kontinuerlig dialog med lokala medier, opinionsbildare och 
andra relevanta intressenter.
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Utvecklingen som 
internationellt lärosäte 
fortsätter 

3
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Det ska finnas ett internationellt perspektiv och globalt engagemang i 
verksam heten liksom i bemötandet och upplevelsen av Campus Helsingborg.

	Stärka kontaktytorna mot näringsliv och offentliga organisationer i regionen  
 i syfte att skapa kontaktnät och möjligheter till praktik och jobb för inter-

nationella studenter. 

	Synliggöra internationellt framstående forskning vid Campus Helsingborg i 
syfte att attrahera internationella medarbetare.

	Utveckla mobilitetsfönster i utbildningarna för att skapa fastare strukturer 
kring utbyte med andra lärosäten.

	Arbeta strategiskt med utveckling av internationalisering på hemmaplan.
 
Campus Helsingborg ska vara attraktivt för internationella studenter 
och  medarbetare.

	Arbeta för att utöka studentservice och karriärstöd för internationella studenter.

	Skapa aktiviteter för internationella studenter i samarbete med Helsingborgs 
stad, Campus Vänner och Helsingborg International Connections (HIC).

	Arbeta för utveckling av fler kurser på engelska för att attrahera internationella 
studenter och öka internationaliseringen.

	Stödja studentorganisationerna i arbetet att skapa en god studiesocial miljö 
för internationella studenter.

	Säkerställa fullgod information kring studentbostäder och arbeta för att alla 
internationella studenter ska få tillgång till studentbostad i Helsingborg. 
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Ett välutvecklat ledarskap 
och medarbetarskap är 
framgångsfaktorer

Campus Helsingborg ska arbeta för och utveckla ett aktivt och ansvarsfullt ledar-
skap och medarbetarskap som genomsyras av att vi är ett universitet med en stor 
mångfald bland medarbetarna. 

	Eftersträva transparens och vidareutveckla en kommunikativ, platt organisation.

	Arbeta för att stärka Campus Helsingborg som en aktiv organisation, där 
 medarbetarna vill och kan vara med och påverka verksamheten.

	Eftersträva att beslut och prioriteringar präglas av transparens och öppenhet.

	Arbeta för ett bra medarbetarskap som innebär att man samverkar, delar med 
sig och lyfter varandra.  

Campus Helsingborg ska säkerställa ett välfungerande studentinflytande 
på alla  nivåer.

	Säkerställa att studenterna är delaktiga i alla formella organ på Campus 
 Helsingborg och i frågor och projekt som rör dem eller miljön de befinner sig i. 

4
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Studenter, medarbetare 
och besökare erbjuds 
attraktiva miljöer

Campus Helsingborg ska utmärkas av god studiemiljö med gott 
pedagogiskt stöd.

	Campus Helsingborg ska utveckla studiemiljön och ligga i framkant inom 
univer sitetet när det gäller tillgången på studieplatser.

	Säkerställa tillräcklig verksamhet för studievägledning, studenthälsa, pedago-
giskt stöd och studieverkstad.

	Arbeta för att öka användningen av digitala verktyg i utbildningen och som 
pedagogiskt stöd.

Campusmiljöerna ska vara inbjudande för både studenter, medarbetare 
och besökare. 

	Utveckla Campus Helsingborg som kreativ arena genom aktiviteter, 
 utställningar, möten och utbyten med kulturliv, näringsliv och kommun.

	Skapa en fysisk miljö som stimulerar tvärvetenskap, innovation och experiment.

	 Introducera studenterna till näringslivet, kulturlivet och kommunen i samband 
med terminsstarten.

	Utveckla den digitala arbetsmiljön och användningen av digitala verktyg.

	Utreda och föreslå en ny modell för ansvarsfrågan kring lokaler. 

5
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Lunds universitet ingår i en världsvid universitetsgemenskap och står bakom de 
grundläggande värderingar som europeiska universitet har enats kring i Magna 
Charta Universitatum. Här fastslås vikten av autonomi och akademisk frihet. 
Universiteten ska stå fria från påtryckningar från omvärlden och försvara 
 utbildningens och forskningens frihet, integritet och kvalitet.

Lunds universitets 
 värdegrund
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Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska 
följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, 
respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer 
och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och mångfald är grundläggande 
principer för alla delar av vår verksamhet.

Andra värderingar som kännetecknar Lunds universitet och har gjort så under 
lång tid är kritiskt och reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, 
engagemang, medmänsklighet och humor.
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Campus Helsingborg är en del av det 350-åriga Lunds univer si tet, ett av världens hundra 
mest  framstående universitet. Vi utbildar framtidens modevetare, kommunikations strateger, 
socionomer, högskoleingenjörer och ledare inom service sektorn. 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. 
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Campus Helsingborg

Besöksadress:

Universitetsplatsen 2,

Helsingborg

Tel: 042-35 65 15

E-post: info@ch.lu.se

ch.lu.se

facebook.com/campushelsingborg


