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Samverkansmöjligheter  
för dig som företagare 
Hitta nya vägar tillsammans med  
studenter, forskare och yrkeshögskolor
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Hej! 
Vi i Helsingborgs stad har tagit fram den här broschyren för att visa allt 
intressant som går att göra i samarbete mellan företag å ena sidan och  
studenter, forskare och yrkeshögskolor å andra. I Helsingborg finns en mängd 
möjligheter till samarbeten och kunskapsutbyten och vi på enheten för Högre 
utbildning och kompetens är din slussfunktion. Vi har koll på vad som händer 
på Campus Helsingborg, forskning som pågår i regionen och nya utbildningar 
som startas på universitetet och yrkeshögskolan. Våra kollegor på näringslivs- 
och destinationsutveckling känner väl till regionens näringsliv och jobbar med 
allt från inkubatorer till e-handel och logistikfrågor. Helt enkelt – vi är länken 
mellan universitetet, staden och företagen.
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Campus Helsingborg
Campus Helsingborg startade 1999 som en del av Lunds universitet.  
Verksamheten har vuxit stadigt och i dag håller drygt 4 000 studenter och  
250 medarbetare till i Tretornfabrikens gamla lokaler. Utbildningsutbudet är 
brett och består av både kandidatprogram, master program och fristående 
kurser. Forskning och utbildning bedrivs i nära samverkan med regionens  
näringsliv. 
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Forum Campus 
Forum Campus är en mötesplats med fokus på inspirerande seminarier kring 
forskning och samverkan. Arrangemanget riktar sig till dig i närings livet, äger 
rum två gånger årligen och är ett samarbete mellan Helsingborgs stad och 
Campus Helsingborg. Syftet är att du som deltagare ska få lära dig mer om 
Campus och att Campus ska få input från närings livet till sitt arbete med  
samverkan i olika former.
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Campus vänner 
Campus vänner är en förening som arbetar för att skapa inspirerande och  
motiverande insatser för studenterna vid Campus Helsingborg. Omkring 60 
medlemsföretag från det regionala näringslivet satsar årligen 10 000 kronor  
var som går till bland annat stipendier, utvecklingsresor och föreläsare.  
Campus vänner fokuserar på mötet mellan studenterna och det regionala  
näringslivet och medlemsföretagen får tillgång till duktiga praktikanter och  
kompetent arbetskraft.
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Hur kan jag samarbeta  
med Campus Helsingborg?
Allmänheten, politikerna och näringslivet bjuds 
ofta in till Campus Helsingborg för att diskutera 
frågor som är viktiga för regionen och närings-
livet. Universitetet erbjuder även kontakt med 
forskare som på olika sätt kan bidra till utveckling 
i företag och organisationer. Gränsöverskridande 
samarbeten bidrar till att hitta lösningar på fram-
tidens stora frågor och därför är tillämpad forsk-
ning i nära samverkan mellan stad, universitet 
och näringsliv viktig.  

Campus Helsingborg har en bred profil med 
forskning inom etablerade ämnen som socialt 
arbete, teknik och utbildningsvetenskap, men det 
pågår också forskning inom nya akademiska äm-
nen som service management, modevetenskap 
och strategisk kommunikation. Dessutom finns 
flera nya växande forskningsmiljöer och platt
formar. Du kan läsa om några av dem här. 

ReLog (Retail Logistics)
Konkurrensen hårdnar för handelsföretagen och 
effektiv logistik är i många fall helt avgörande för 

distributionen av produkter och tjänster. ReLog 
är en innovativ miljö för utveckling av morgon-
dagens handels- och citylogistik i samarbete  
mellan Lunds universitet, Helsingborgs stad, 
Familjen Helsingborg, Vinnova och näringslivet  
i Helsingborg. 

Helsingborg är en handelsstad, ett logistiskt 
nav och Helsingborgs hamn har utvecklats till 
Sveriges näst största containerhamn. Det ställer 
höga krav på forskning och utveckling inom logis-
tikområdet. Forskningen inom ReLog integrerar 
den kompetens i logistik och tjänstevetenskap 
som är etablerad på Campus Helsingborg och 
det nära samarbetet med logistik- och handels-
företagen ger bra förutsättningar för tillämpad 
forskning.

Centrum för handelsforskning 
Centrum för handelsforskning vid Lunds uni-
versitet är ett tvärtvetenskapligt excellens-
centrum med fokus på forskning kring varuflöde 
och kundmöte – två avgörande delar för en 
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fungerande och effektiv handel. Inom ramen 
för centrat finns projektet Handel Helsingborg 
som syftar till att bidra till en djupare förstå-
else för konsumenters shopping i olika typer 
av butiksformat. Centrat stöds av bland andra 
huvudfinansiären Handelns utvecklingsråd samt 
Helsingborgs stad och Helsingborgs handels-
förening. 

Kommunikativa organisationer
Syftet med forskningsprojektet ”Den kommuni-
kativa organisationen” är att fastställa kommuni-
kationens betydelse för verksamheters framgång 
och hur väl de når sina mål. I projektet undersöks 
värdet och betydelsen av kommunikation för 
varumärkesbyggande, kriser, förändringar, opi-
nionsbildning och CSR. Resultaten tros så små-
ningom kunna vända ut och in på organisationers 
kommunikationsverksamhet. Medverkande 
organisationer är bland andra Ikea, NCC, Eon och 
Polismyndigheten. 

Samarbete med studenterna på Campus 
Campus Helsingborg har ett brett utbud med 
utbildningar inom teknik, juridik, samhällsveten-
skap, ekonomi och humaniora. Utbildningarna 
bedrivs i nära samarbete med det omgivande 
samhället och studenter vid Campus samarbetar 
med företag och organisationer inom ramen för 
praktik, examensarbeten och projektarbeten. 

Det finns flera sätt för arbetsgivare att komma 
i kontakt med Campus studenter. Institutionerna 
har nära samarbete med näringsliv och organisa-
tioner genom bland annat partnerföretag. Ytter-
ligare ett sätt är att bli medlem i Campus vänner, 
föreningen som samlar in bidrag från näringsliv 
och privatpersoner som sedan omvandlas till 
inspirerande och motiverande insatser för stu-
denterna. 
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Yrkeshögskolan
Yrkeshögskoleutbildningar är starkt knutna till arbetslivet och arbetslivets behov av 
kompetens. Ofta ges de under kortare tid och studenterna studerar färre år än vid 
universitetet. Alla yrkeshögskoleutbildningar har dessutom styrgrupper som repre-
senterar studenternas framtida arbetsmarknad. En av de senast startade utbildning-
arna är inriktad mot mobil e-handel helt i linje med den e-handelspark som nyligen 
etablerats i Helsingborg.



12 13

Familjen Helsingborg 
De elva kommunerna i nordvästra Skåne samlas under namnet Familjen Helsingborg 
för arbetet inom bland annat näringslivs- och destinationsutveckling. Visionen för 
2020 är att nordvästra Skåne ska upplevas som en sammanhängande stad och vara 
en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner. Vi som ingår i Familjen 
Helsingborg är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, 
Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Den strategiska inriktningen för samar-
betet och de insats områden det omfattar utgår från näringslivet behov och är ett 
resultat av dialog medlemskommunerna emellan. 
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Inkubatorer i regionen 
En inkubator riktar sig mot nystartade företag 
med tillväxtpotential och erbjuder kontorsplats, 
coaching, rådgivning och kontakt med finansiärer. 
Målet är att hjälpa entreprenörer och deras före-
tag att utvecklas och nå framgång på marknaden 
så effektivt som möjligt.

Familjen Helsingborg satsar på flera inkuba-
torer som hjälper entreprenörer att utveckla och 
kommersialisera sina idéer. Inkubatorerna har 
olika inriktningar och profilområden men har ge-
mensamt att de erbjuder kreativa miljöer, närhet 
till etablerade företag och forum för samar bete 
med Campus Helsingborg. 

Think
Think är ett globalt acceleratorprogram för tech
startups i tidig fas. Under ett intensivt tremåna-
dersprogram ger Think företagen tillgång till ett 
internationellt nätverk av mentorer, expertledda 
workshops, introduktioner till investerare med 
mera. Programmet startar två gånger årligen och 
är kostnadsfritt.  

Interact (International Accelerator Clean Tech) 
Renhållningsbolaget i nordvästra Skåne (NSR) 
står bakom inkubatorn Interact. Interact är inrik-
tad på att hjälpa företag som jobbar med miljö-
teknik, till exempel avfallsreduktion, återvinning 
och återanvändning, och är placerad i anslutning 
till avfallsanläggningen i Helsingborg.

Uppstart Helsingborg och Tillväxt Helsingborg
Uppstart Helsingborg vänder sig precis som 
namnet antyder till företag i uppstartsfasen, 
medan Tillväxt Helsingborg erbjuder nya nät-
verk och feedback till företag som redan kan 
sin bransch men har ambitionen att växa. En-
treprenörer erbjuds stöd och lösningar genom 
rådgivning, coaching samt kontakt med före-
tagspartners och investerare. Satsningarna ska 
bidra till att skapa fler arbetstillfällen i regionen 
samt möjliggöra tillväxt bland regionens många 
småföretagare. Uppstart finns även i Lands
krona. 
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Puls
Puls står för Partners för utvecklingsinvesteringar 
inom life sciences och är en av Sveriges ledande 
privata inkubatorer inom området. Affärsmodel-
len är inriktad på att tillföra kunskap, kapital och 
projektledning i syfte att utveckla läkemedel.  

Mindpark
Mindpark är ingen inkubator i egentlig mening 
men huserar bland annat acceleratorn Think. 
Kontorshotellet är beläget i den gamla Tretorn-
fabriken, vägg i vägg med Campus Helsingborg, 
och rymmer cirka 100 företag, en konferens
anläggning och mängder av nätverksmöjligheter.  

Linc (Landskrona innovationscenter)
Linc erbjuder nystartade företag med tillväxt-
ambitioner stöd och hjälp att växa. Företagen ges 
möjlighet att hyra arbetsplatser samt ta del av 
affärsutveckling, rådgivning och nätverk.

Foto: Tam
 Thi Photography
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Helsingborg International  
Connections (HIC)
Helsingborg International Connections är ett internationellt nätverk för eng-
elsktalande expats och internationella studenter i Helsingborg och  
Öresundsregionen. Genom fysiska träffar och via webben delar medlemmar 
erfarenheter med varandra och skapar kontakter som kan leda till menings-
fulla aktiviteter eller jobb under tiden i Sverige. Nätverket vänder sig även till 
personer som ännu inte bor i regionen men som funderar på att flytta hit  
under en period.



18 19

Hej Kristina Jarring Lilja! 
Kristina Jarring Lilja arbetar som professionell 
styrelseledamot. Några av hennes uppdrag i 
regionen innefattar ordförandeposterna för 
Helsingborgs Citysamverkan och föreningen 
Campus Vänner, samt ledamot i Brännbornföreta-
gen. Samverkan är med andra ord ett av hennes 
expertisområden. 

Vilka utmaningar och möjligheter skulle du säga 
att det finns i samverkan mellan näringsliv och 
akademi i Helsingborg? 
– Utmaningen är enligt min mening kommuni-
kation och engagemang. Kommunikation för att 
skapa förståelse för vikten av samverkan och 
vad respektive part kan bidra med. Intresse och 
engagemang krävs för att det ska bli samverkan 
”på riktigt”, när det sker finns stora möjligheter att 
skapa värde för bägge parter. 

Vilka erfarenheter har du av samverkan? Varför 
är den viktig?
– Campus Vänner är bron mellan näringslivet och 
akademin och genom mitt arbete som ordförande 
ser jag potentialen i ett ökat fokus på samverkan. 
Campus står för teori och näringslivet för praktik – 
när dessa möts i samverkan sker en kunskapsöver-
föring som är viktig för bägge parter och för regi-
onen. Studenter får kontakt med företagaren som 
kan leda till praktikplatser och eventuell anställning 
och företagen i sin tur får ny kunskap och nya insik-
ter från studenterna som är värdefulla för dem. 

Hur kan vi bli bättre på att samverka i Helsing-
borg? 
– Genom att tydliggöra vad bägge parter kan vin-
na på att samverka och på så sätt skapa intresse 
och engagemang.
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Studentföreningar  
på Campus Helsingborg 
MiH student 
Av Marknadsföreningens totalt 1 100 medlemmar 
i regionen är cirka 100 studenter. Studentsektio-
nen, MiH student, arrangerar spännande aktivite-
ter och driver ett populärt mentorsprogram där 
studenterna har möjlighet att få en mentor från 
näringslivet. Marknadsföreningen möjliggör mö-
ten som inspirerar till initiativ och engagemang 
och gör det enklare för stora och små företagare 
från olika branscher att träffas för att utbyta 
erfarenheter och knyta kontakter. Varje fredag 
arrangeras den populära Frukostklubben på 
Dunkers kulturhus dit samtliga medlemmar och 
gäster är välkomna.

Ingenjörssektionen
Ingenjörssektionen är en del av teknologkåren vid 
Lunds tekniska högskola. Mässing är högskole-
ingenjörernas arbetsmarknadsdag som årligen 
anordnas av studentföreningen. Syftet med 

dagen är att ge studenterna möjlighet att träffa 
och skapa kontakter med framtida arbetsgivare. 
För dig i näringslivet är det ett utmärkt tillfälle att 
synas och berätta om just din arbetsplats samt 
varför studenterna ska söka sig till er. Mässing 
växer varje år i omfång och äger rum i februari på  
Campus Helsingborg. 

Agora 
Agora tillhör samhällsvetarkåren vid Lunds uni-
versitet och representerar studenterna på utbild-
ningarna för service management och strategisk 
kommunikation. Förutom studiebevakning arbe-
tar föreningen med utbildningskompletterande 
aktiviteter i form av bland annat en årlig arbets-
marknadsdag, Agoradagen. Utöver medverkan 
på denna finns möjlighet för dig i näringslivet att 
bjuda in föreningens medlemmar till studiebesök 
på din arbetsplats, anordna en workshop eller 
komma och gästföreläsa.  
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Fena
Fena är Sveriges största ideella nätverk för stu-
denter som är intresserade av entreprenörskap. 
Föreningen knyter samman studenter med 
olika bakgrund, utbildning och erfarenhet samt 
tillhandahåller en kreativ plattform med entre-
prenörskap i fokus. Fena startades 2004 i Lund 
av studenter, som en protest mot föreläsare som 
utstakade studenternas framtid som: ”den enda 
vägen är att sitta i en källare på ett storföretag 
och utföra tilldelade arbetsuppgifter”. Fena främ-
jar samarbete på nordisk, europeisk och interna-
tionell nivå och påverkar beslutsfattare och politi-
ker att underlätta för unga entreprenörer.
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Agora  agorastudent.se och agoradagen.se
Campus Helsingborg  ch.lu.se 
Campus vänner  campusvanner.se
Centrum för handelsforskning  handel.lu.se
Familjen Helsingborg  familjenhelsingborg.se 
Fena  fena.nu
Helsingborgs stad  helsingborg.se
Helsingborg International Connections  hiconnections.eu
Ingenjörssektionen  ingsekt.se och massing.se
Interact  nsr.se
Kommunikativa organisationer  isk.lu.se
Linc  linclandskrona.se 
MiH student  mih.m.se
Mindpark  mindpark.se
Puls  pulsinvest.se
Relog  relog.lth.se
Think  thinkaccelerate.com
Tillväxt Helsingborg  tillvaxthelsingborg.se
Uppstart Helsingborg  tillvaxthelsingborg.se
Uppstart Landskrona  uppstartlandskrona.se
Yrkeshögskolan  yhcollection.se

Vill du veta mer?
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Frågor? Idéer?  
Kontakta oss gärna.
Enheten för Högre utbildning och kompetens

Peter Arvebro, enhetschef 
peter.arvebro@helsingborg.se
Direkt 04210 54 24
Mobil 070210 54 24

Sonja Meksa, projektledare
sonja.meksa@helsingborg.se
Direkt 04210 34 64
Mobil 072394 94 19

familjenhelsingborg.se/utbildning
facebook.com/helsingborgsstudent
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Stadsledningsförvaltningen
Högre utbildning och kompetens


