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Välkommen till Campus Open!
Vid millennieskiftet förvandlades gummifabriken Tretorn till 
kunskapsfabriken Campus Helsingborg, som är en del av snart 
350-åriga Lunds universitet. Sedan dess har det hänt mycket, 
Campus Helsingborg har fyllt 15 år och vuxit till sig ordentligt. 
Över 4 000 studenter och 200 medarbetare från världens alla håll 
och kanter finns hos oss idag. Vi utbildar framtidens modevetare, 
kommunikationsstrateger, socionomer, ämneslärare, högskole-
ingenjörer och ledare inom servicesektorn. 

På årets Campus Open bjuder vi på 16 öppna föreläsningar med 
så vitt skilda teman som personligt ledarskap, kriskommunika-
tion, Öresundsregionen, delade transporter, mode och inte 
minst Emma Håkanssons berättelse om Helsingborg – framtidens 
turiststad. 

Välkommen till oss!

Jesper Falkheimer
Rektor
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 Inledning 
13.00 - 14.00 Helsingborg – framtidens turiststad  
 Emma Håkansson | Stora hörsalen

 Turism + innovation = sant. Om innova- 
 tioners betydelse för turismen  
 Malin Zillinger och Jane Widtfeldt   
 Meged | Stora hörsalen 

 Föredrag 
14.10 - 14.30 Miljövänliga och schyssta varor och   
 transporter - hur blockkedjor påverkar  
 vår konsumtion om fem år 
 Henrik Sternberg | E210

14.10 - 14.30 À la mode. Mode mellan konst, kultur  
 och kommers  
 Ida de Wit Sandström och Hanna   
 Wittrock | E218

14.10 - 14.30 Turismen i Sverige: så gör turister när  
 de väljer attraktion  
 Lena Eskilsson och Maria Månsson  
 | E224 

14.10 - 14.30 Medarbetarna - en bortglömd resurs.  
 Om intern kriskommunikation  
 Mats Heide | E230 

14.30  Paus med fika 

14.50 - 15.10 Faktaresistens och sociala medier -   
 vem vill veta vad?  
 John Holmberg Runsten och Ellen Fall  
 | E210

14.50 - 15.10 Vad är en värdegrund? - möjligheter  
 och begränsningar  
 Christer Eldh | E218

Campus Open – Program

14.50 - 15.10 De kallar oss ”skäggbarn” - Ensam-  
 kommande flyktingbarn och asyl- 
 processens villkor 
 Henrik Loodin | E224

14.50 - 15.10 Att dela är det nya äga - värdet av att  
 dela platser, transporter och grönytor  
 i staden  
 Torleif Bramryd och  
 Michael Johansson | E230

15.10  Kort paus och mingel  

15.20 - 15.40 Skåningarnas attityder till Danmark:  
 Öresundsregionen i motvind  
 Jesper Falkheimer och Nils Gustafsson  
 | E210

15.20 - 15.40 Den cirkulära ekonomin - vad är det?  
 Hervé Corvellec | E218

15.20 - 15.40 Personligt ledarskap - vad handlar det  
 egentligen om?  
 Pavla Kruzela | E224

15.40  Kort paus och mingel 

15.50 - 16.10 Fanns det bara konsuler? Kritiska   
 perspektiv på Helsingborgs historia 
 Elisabeth Högdahl och Anja Petersén  
 | E210

15.50 - 16.10 Tjänstefel - vad är det?  
 Lotti Ryberg-Welander | E218

15.50 - 16.10 Dyskalkyli eller naturlig variation? En  
 studie av elever med låga prestationer  
 i matematik   
 Ingmar Karlsson | E224
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TURISM + INNOVATION = SANT. OM INNOVATIONERS 

BETYDELSE FÖR TURISMEN
Turismnäringen består av många aktörer som samarbetar 
på olika sätt. Ofta är aktörerna både konkurrenter och 
partners på en och samma gång. För att klara sig i en tuff 
internationell konkurrens krävs det att ha ett tydligt mål i 
sikte och att göra medvetna val. Förnyelse – innovation – 
ligger på allas läppar, men vad är det egentligen? Och hur 
går det till när turismaktörer skapar något nytt?   
 
Malin Zillinger och Jane Widtfeldt Meged kommer att 
prata om hur samarbeten i nätverk kan bidra till att forma 
nya turistattraktioner och, mer specifikt, hur innovation 
kan ske i samband med guidade turer.

Malin Zillinger är universitetslektor vid Institutionen för  
service management och tjänstevetenskap och Jane 
Widtfeldt Meged är universitetslektor vid Institutionen 
för människor och teknologi vid Roskilde universitet.

Inledning

HELSINGBORG – FRAMTIDENS TURISTSTAD
Turismnäringen är en av Sveriges starkast växande bran-
scher, men konkurrensen inom branschen är tuff. Det är 
också en bransch som sysselsätter många unga människor 
och därför är viktig för hela Sverige.  
 
I Helsingborgsregionen har turismen ökat med 28 procent 
räknat på antalet hotellnätter de senaste fem åren. Men 
för att fortsätta att vara framgångsrik krävs innovation, 
även i turismbranschen. Har Helsingborg potential att bli 
framtidens turiststad? Varför ska vi bli det? Och vad krävs i 
så fall?

Emma Håkansson är turistchef vid Helsingborgs stad. Malin Zillinger

Emma Håkansson

13.00 - 14.00
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20-minutersföredrag
FÖREDRAGEN GÅR PARALLELLT. VÄLJ DINA FAVORITER!

14.10 - 14.30

MILJÖVÄNLIGA OCH SCHYSSTA VAROR OCH 
TRANSPORTER – HUR BLOCKKEDJOR PÅVERKAR VÅR 
KONSUMTION OM FEM ÅR 
I föredraget berättar Henrik Sternberg om hur blockkedjor 
kommer att förändra vår vardag. Många känner till Bitcoins, 
en decentraliserad valuta, dvs. pengar som används mellan 
olika personer utan att det finns en bank. I bakgrunden till 
Bitcoins ligger tekniken blockkedjor (eng: ”blockchains”) 
för att möjliggöra säkra decentraliserade överföringar. Vi 
har bara sett början till användandet av blockkedjor och det 
kommer att påverka samhället redan på så kort sikt som två 
år enligt experter.

Henrik Sternberg är universitetslektor vid Institutionen för 
designvetenskaper.

À LA MODE. MODE MELLAN KONST, KULTUR  
OCH KOMMERS 
På senare år har design och mode blivit viktiga nyckelord. 
Allt oftare talas det om betydelsen av kultur och kreativa 
näringar och förhoppningsvis om att design-, livsstils- och 
upplevelseindustrin ska kunna bidra till att tillväxten ökar. 
Hur kan vi förstå denna framväxande marknad? Vilka är 
villkoren för modets olika näringar och de som arbetar där?

Ida de Wit Sandström är doktorand vid Institutionen för  
service management och tjänstevetenskap, Hanna Wittrock 
är universitetslektor vid Institutionen för kulturvetenskaper.

TURISMEN I SVERIGE: SÅ GÖR TURISTER NÄR DE 
VÄLJER ATTRAKTION 
Det är få platser förunnat att klara sig utan en strategisk 
och tydlig informationsspridning. Därför försöker vi få reda 
på hur besökare konkret går tillväga när de söker informa-
tion om turistattraktioner i Sverige. Vilken information om 
attraktionerna är det egentligen som fastnar? Och hur söker 
de efter information hemma, innan de reser, jämfört med 
när de kommer till Sverige? 

Lena Eskilsson är universitetslektor och Maria Månsson 
är forskare vid Institutionen för service management och 
tjänstevetenskap.

MEDARBETARNA – EN BORTGLÖMD RESURS. OM 
INTERN KRISKOMMUNIKATION
Kriskommunikation är ett område som fått stor uppmärk-
samhet bland såväl praktiker som forskare, men oftast är 
det endast kriskommunikation med externa mottagare som 
allmänhet, kunder, journalister och politiker som ägnas 
uppmärksamhet. Det kan tyckas märkligt med tanke på att 
det är medarbetare som tidigt kan upptäcka svaga signaler på 
förändringar som kan leda fram till en kris och det är medar-
betare som genomför olika insatser för att hantera en kris. 

Mats Heide är professor vid Institutionen för strategisk  
kommunikation.

14.50 - 15.10

FAKTARESISTENS OCH SOCIALA MEDIER – VEM VILL 
VETA VAD?
Vad händer med samtalsklimatet i en grupp som är så stor att 
den inte kan överblickas av den enskilde och där den enskilde 
upplever att nästan alla tycker lika? Vad händer med fakta när 
alla i gruppen kommer överens om att det som hänt inte har 
hänt? Vad händer när ”tummen upp” får bestämma vad som 
är sant eller falskt? 

John Holmberg Runsten är bibliotekarie vid Campus Helsing-
borg och Ellen Fall är bibliotekarie vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten i Lund. 

VAD ÄR EN VÄRDEGRUND? – MÖJLIGHETER OCH 
BEGRÄNSNINGAR 
Forskning kring värdegrund är relativt sparsam både 
nationellt och internationellt. Företeelsen kommer från 
USA och dess näringsliv. Begreppet värdegrund kan förstås 
som en ”etisk kod” men är också närbesläktat med det 
mer laddade uttrycket ”uppförandekod”. I föredraget 
problematiseras vad en värdegrund är för något, var den 
förekommer, vad den används till och vilka positiva effekter 
som kan visas.

Christer Eldh är universitetslektor och prefekt vid 
Institutionen för service management och tjänstevetenskap.

DE KALLAR OSS ”SKÄGGBARN” - ENSAMKOMMANDE 
FLYKTINGBARN OCH ASYLPROCESSENS VILLKOR
Under 2015 inkom det till Migrationsverket fem gånger så 
många ansökningar om asyl från ensamkommande barn och 
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ungdomar än vad det gjorde 2014. ”Skäggbarn” är ett ord 
som framförallt har använts i sociala medier för att sprida 
en nidbild av barnen, som ofta är pojkar och anses uppge 
falska åldersuppgifter. Från politiskt håll har ålderstest och 
restriktioner i mottagandet nyligen föreslagits för denna 
grupp asylsökande.

Henrik Loodin är universitetslektor vid Institutionen för 
service management och tjänstevetenskap.

ATT DELA ÄR DET NYA ÄGA – VÄRDET AV ATT DELA 
PLATSER, TRANSPORTER OCH GRÖNYTOR I STADEN 
Städer kan bli mer hållbara genom att människor delar 
transporter och förändrar sitt sätt att röra sig i samhället.  
EU-projektet Share-North bygger på att ju mer vi delar på 
transporter, desto mer yta får vi i städerna. Att dela tjänster 
som Spotify är en naturlig del i ungdomars vardag. Vi bygger 
en infrastruktur idag som påverkar kommande generationer. 
Men för vem bygger vi morgondagens stad? 

Torleif Bramryd är professor och Michael Johansson är 
doktorand vid Institutionen för service management och 
tjänstevetenskap.

 
15.20 - 15.40

SKÅNINGARNAS ATTITYDER TILL DANMARK: 
ÖRESUNDSREGIONEN I MOTVIND
När Öresundsbron invigdes år 2000 var förväntningarna 
höga på Öresundsregionens ekonomiska tillväxt och 
dansksvensk förbrödring. Sexton år senare står det klart att 
bron ledde till kraftigt ökad mobilitet över sundet med ökad 
arbetspendling fram till och med den ekonomiska krisen 
2008. Fritidsresorna har fortsatt att öka. Så kom gräns- 
kontrollerna och lanseringen av Greater Copenhagen. Hur 
har det gått med Öresundsintegrationen? 

Jesper Falkheimer är rektor vid Campus Helsingborg och 
professor vid Institutionen för strategisk kommunikation, 
Nils Gustafsson är universtetslektor vid Institutionen för 
strategisk kommunikation. 

DEN CIRKULÄRA EKONOMIN – VAD ÄR DET?
Den cirkulära ekonomin, vad är det? Räcker det med att kläd-
butikerna tar emot våra gamla kläder för att ekonomin ska 
bli en cirkel? Hervé Corvellec berättar om den nya principen 
som ska styra den europeiska ekonomin mot tillväxt och 
hållbarhet.

Hervé Corvellec är professor vid Institutionen för service 
management och tjänstevetenskap. 

PERSONLIGT LEDARSKAP – VAD HANDLAR DET 
EGENTLIGEN OM?
Vem utsätts inte nästan varje vecka för erbjudanden om 
kurser i personligt ledarskap, coachande ledarskap osv. Kurs-
anordnarna uppmanar oss att det är just genom deras kurs 
som vi får möjlighet att utvecklas. Hur väljer jag rätt? Är det 
management eller ledarskap jag behöver? Hur vet jag vilka 
ledarskapsskickligheter jag behöver och vill fokusera på? Kan 
personligt ledarskap läsas som en kurs på universitetet?

Pavla Kruzela är forskare vid Institutionen för service mana-
gement och tjänstevetenskap. 

15.50 - 16.10 

FANNS DET BARA KONSULER? KRITISKA PERSPEKTIV 
PÅ HELSINGBORGS HISTORIA
Helsingborg är en stad som på många sätt förknippas med 
entreprenörskap och konsuler. Män med makt som skapat 
framgång och välstånd. Men vad är det egentligen som gör 
Helsingborg till Helsingborg? Finns det andra som bidragit, 
och varför pratar vi i så fall så mycket om konsulerna? Är det 
bara de stora händelserna som haft betydelse för staden?

Elisabeth Högdahl är universitetslektor vid Institutionen för 
service management och tjänstevetenskap, Anja Petersén är 
fil dr i etnologi och pedagog vid Dunkers kulturhus.

TJÄNSTEFEL – VAD ÄR DET?
Många pratar idag om anställda som gör fel i sina arbeten 
och orsakar skador eller problem för enskilda. En del av de 
anställda kan dömas för tjänstefel i enlighet med bestäm-
melserna i Brottsbalken. Tjänstefel är kopplat till myndig-
hetsutövning, men vad är det? Och hur kan tjänstefel hjälpa 
allmänheten? Vad betyder det för de anställda? 

Lotti Ryberg-Welander är doktorand vid Socialhögskolan.

 
DYSKALKYLI ELLER NATURLIG VARIATION? EN STUDIE 
AV ELEVER MED LÅGA PRESTATIONER I MATEMATIK 
För att kunna hjälpa elever med låga prestationer i matema-
tik måste vi förstå orsakerna till deras svårigheter. Ingemar 
Karlsson redovisar några förklaringar som har kommit 
fram i intervjuer med elever och lärare. Han utgår ifrån att 
matematiken inte är svårare än andra ämnen. Det är inte 
dyskalkyli som är en vanlig orsak till låga prestationer, utan i 
många fall faktorer i elevernas omgivning eller sociala miljö. 

Ingmar Karlsson är doktorand vid Institutionen för utbild-
ningsvetenskap.
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