Om aktören
Linnéuniversitetet är en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande,
nytta och närhet. Det finns 33 000 registrerade studenter vid Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet
finns i Växjö och Kalmar och vi erbjuder över 150 utbildningsprogram och 1 300 fristående kurser.
Här kan du läsa olika ämnen inom konst och humaniora, hälso- och livsmedelsvetenskap,
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och ekonomi. På Linnéuniversitetet finns även en rad
olika uppdragsutbildningar såsom rektorsutbildning och polisutbildning.
Forskningen vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet, nationellt såväl som internationellt och
spänner över en rad olika discipliner. Särskilt framstående forskning bedrivs inom våra
spetsforskningsmiljöer: Linnaeus University Centres. Där studerar vi allt ifrån ekologi och evolution
till diskriminering och integration, postkolonialism, intermedialitet, biovetenskap och big data.
Organisationens interna åtagande
På Linnéuniversitetet växer idéer, kunskap bildas och nya mötesplatser skapas för att möta de
utmaningar som den svenska demokratin står inför. Som universitet är vi en viktig del av samhällets
utveckling och genom vårt arbete vill vi bidra till att övervinna samhällsutmaningar. Vi värnar alla
människors lika värde och vill stärka demokratin genom att utgöra en mångkulturell miljö som
bejakar olikheter och främjar mångfald.
Några av de viktigaste arenorna där ny kunskap bildas är inom våra forsknings- och kunskapsmiljöer.
Kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati har en central roll i vårt gemensamma arbete för att
demokratiska värderingar skall få en starkare förankring bland medborgarna. Genom
kunskapsmiljöns olika arenor vävs forskning samman med utbildning och studenter blir rustade även
för samhällets demokratiutmaningar.
Åtaganden under 2021
- Fortsätta utvecklingen av Linnéuniversitetets kunskapsmiljöer för att sätta kunskap i rörelse för en
hållbar samhällsutveckling.
Organisationens externa åtagande
Att ett gott samhällsstyre ska vara demokratiskt, effektivt, jämlikt och hållbart över tid har stort stöd
hos allmänheten världen över. Linnéuniversitet arbetar inte minst med kunskapsspridning genom ett
brett utbud av utbildningsprogram, många samverkansprojekt och en rad uppdragsutbildningar för
att möta omvärldens behov av kompetensutveckling.
Genom en forskningsbaserad och kunskapsdrivande dialog med vår omvärld utvecklas demokratin.
Att möta samhällsutmaningar med kunskap som integrerar utbildning, forskning och samverkan – är
något som genomsyrar Linnéuniversitetets vision och arbete.
Ett växande samarbete med lokala och regionala samhällsaktörer gör att många goda idéer kan
förverkligas. Genom de goda exemplens makt sprider vi vår kunskap och erfarenheter. Tack vare en
stark Europaforskning, Fred- och utvecklingsforskning och forskning om korruption och etik bidrar
Linnéuniversitetet till att samhällen och dess institutioner kan utvecklas i en positiv demokratisk
riktning.
Åtaganden under 2021
- Utgöra en samarbetspartner för Länsstyrelserna i Kalmar län och Kronobergs län i arbetet med den
svenska demokratins 100-års jubileum.
- Utveckla deltagandet i Kalmar sunds Pride och Växjö Pride under respektive Pride vecka.
Organisationens kommunikativa åtagande
Medieinstitutet FOJO arbetar med journalistikens möjligheter att stärka demokratin genom
exempelvis Faktajouren.se, EU-kollen.se och Demokratijouren.se. Vår Poddcast om demokratins
eldsjälar, Demokratibyggarna, är ytterligare ett initiativ för att sprida kunskap och att kunna vara en

röst i det offentliga samtalet. Det är viktigt att inte glömma att framtidens samhälle byggs av de som
idag är unga. I rollen som demokratiutbildare ger vi framtidens lärare nycklar och verktyg för att
kunna utveckla barns- och ungdomars värdegrund och stärka deras vilja att delta i samhället.
Åtaganden under 2021
- Fortsätta arbetet med Faktajouren.se och Demokratijouren.se
- Utveckla poddcasten Demokratibyggarna

