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Ett fåtal platser kvar

Plats: Dunkers kulturhus, Kungsgatan 11 Helsingborg

Tid: den 17 november kl. 9.00-16.00 med registrering från kl. 08.30

Anmälan: mail till mia.krokstade@cors.lu.se

Deltagaravgift: Det är kostnadsfritt att delta på konferensen, 
men antalet platser är begränsat. 

Arrangör: Lunds universitets Centrum för Öresundsstudier och 
Øresundsinstituttet 

PRAKTISK INFORMATION

TEMPO ØRESUND
- en konferens om hastighet och samhällsutveckling

Är snabbt lika med framgångsrikt? Är långsamt lika med långsiktigt? I en tid när 
företag behöver öka produktiviteten för att överleva, politiker planerar för höghas-
tighetståg och media fokuserar på snabba nyheter finns det samtidigt ett intresse 
för långsamhet med slow cities och slow food. Centrum för Öresunds studier och 
Øresundsinstituttet bjuder gemensamt in till en konferens om tempo i vår tid med 
särskilt fokus på Öresundsregionen. Vi utgår från kunskaps samhället, det fysis-
ka rummet och logistik som tre teman. Välkommen till en givande dag som tar 
avstamp i såväl vetenskapliga rön som praktiska erfarenheter. 

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN TEMPO ØRESUND!
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8.30 REGISTRERING OCH KAFFE

09.00  Välkommen
 Bosse Bergstedt, Lunds universitet och Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet
 Moderator: Matilda Alborn,  M&M Stories

09.15 Keynote speaker: Arkitektur i ett snabbare samhälle
09.35 Kim Holst Jensen, Senior Partner, schmidt hammer lassen architects
 

 tema KUNSKAPSSAMHÄLLET: SNABBA CYKLER, LÅNGA PROCESSER

09.40 Den ständigt uppkopplade staden som varumärke
09.55 Han ser staden som en modern plattform som vänder utmaningar till möjligheter. 

Joakim Jardenberg, internetchef på Helsingborgs stad, visar hur Helsingborg bland 
annat erbjuder fri wifi för att ge medborgarna, besökarna och näringslivet bättre 
service samtidigt som stadens varumärke får en ny dimension.

10.00  Digital stress - det gränslösa arbetet och känslor av otillräcklighet
10.15 Digitaliseringen har ökat tempot och traditionella gränser utmanas. Det är inte längre 

självklart när arbetsdagen börjar och slutar. Individers tillgänglighet tillmäts större 
vikt än deras närvaro.  Frågan är om ökat tempo och gränslöshet skapar känslor av 
otillräcklighet och negativ stress. Måns Svensson, är docent och föreståndare för 
Centre for Work, Technology and Social Change (WTS) vid Lunds universitet.

10.20 KAFFEPAUS

11.00  Mångårig forskning, kvartalskapitalism och långsiktigt ägande
11.20 Novo Nordisk Fonden är huvudägare i de framgångsrika danska företagen Novo Nor-

disk och Novozymes. Två bolag som utvecklats genom många års forskning och som 
är börsnoterade. Som huvudägare säkrar fonden att de två företagen kan lägga en 
långsiktig strategi även om dom möter mera kortsiktiga vinstkrav från marknaden. 
Novo Nordisk Fonden är via dotterbolaget Novo A/S även en långsiktig investerare i 
nya läkemedels- och bioteknikföretag samtidigt som fonden årligen donerar stora 
summor till bland annat forskning. Enligt en ny strategi ska värdet av de årliga 
utbetalningarna öka från den nuvarande nivån på 785 miljoner danska kronor till 1,5 
miljarder fram till 2018. Birgitte Nauntofte är direktør för Novo Nordisk Fonden.

11.25  Att fånga trender och konsumenter 
11.40 När Ikea utvecklar sortimentet utgår de från livet hemma. De olika trender som finns 
 både på mikro- och makronivå samt drömmar och efterfrågan på olika marknader. 
 Vilka behov skapar den snabbt förändrade världen under de kommande åren? 
 Jutta Viheriä, Project manager Vitality på Ikea, ger oss svar på frågan.

11.45 Reflektion: Kreativitet i kunskapssamhället
11.55  Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet
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12.00 LUNCH

13.00  Inspirationstal - fördel slow
13.15  Tänk om Öresundsregionens framtida konkurrenskraft inte sitter i strukturerna, 

företagen eller kunskapen vi besitter utan i varje Öresundsbos förmåga att stanna upp 
och verkligen ta sig tid att tänka smart (i en allt mer komplex värld), fokusera (trots 
ständiga distraktioner) och ta medvetna beslut (även när allt går av bara farten). Hur 
skulle detta påverka vår regionala innovationskraft, produktivitet och livskvalitet? 
Slow-aktivisten Trine Grönlund involverar oss i hennes kamp mot tidsfattigdomen 
bland högpresterande regioner och företag. 

 
 
 tema DET FYSISKA RUMMET: TID OCH NYTTA

13.20  Långsamma destinationer för hållbar turism?
13.35  Slow food och slow cities är begrepp som börjat användas om viss turism Men vad 

betyder de egentligen? Begreppen kopplas ofta samman med ekoturism och hållbar 
turismutveckling. Hur ser denna relation ut och vad betyder långsamhet i det här 
sammanhanget? Om detta talar Jan-Henrik Nilsson, lektor på Lunds universitet.

13.40 Snabba förflyttningar - för vem?
13.55 Det går fort att förflytta sig i dag. De tidsmässiga avstånden krymper, men finns det 

en baksida? Vilka är vinnarna och förlorarna i kampen om tiden? Birgitta Andersson, 
jämställdhetshandläggare SKL, berättar hur till exempel människors kön, ålder, 
klass och funktionalitet kan ha betydelse i förflyttningssammanhang. 

14.00 Lugnet som turismål
14.15 Från Eurovisiondirektör i Köpenhamn till att sälja in lantliga öar. Martin Bender, är ny 

direktör för VisitSydsjælland-Møn. På konferensen berättar han hur de marknadsför 
utkantens lugn med stränder, herrgårdar och naturupplevelser, men även hur efter-
frågan ändras när allt fler söker en aktiv semester.

14.20 Reflektion: Hastighet i det fysiska rummet
14.30 Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet

TEMPO
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14.35 KAFFEPAUS

 tema LOGISTIK: ÄR TEMPO = EFFEKTIVITET?

14.50 Kan snabba tåg ger fler bostäder i Sverige?
15.05 Den ordinarie samhällsekonomiska analysen som görs för infrastruktur behöver kom-

pletteras med fler nyttor och planering av infrastruktur behöver samordnas med planer-
ing av bostäder. Sverigeförhandlingens utredningssekreterare Hans Rode berättar om 
deras arbete för ökad samverkan och medfinansiering baserat på ett nyttotänkande.

15.10 Slow logistics – byte av ledtider mot frekvens
15.25 Försörjningskedjan genomgår en strukturförändring - all logistik behöver inte vara lika 

snabb. För vissa flöden är det viktigare med precision än snabbhet.  Mats Johnsson, lektor 
på Lunds universitet, utgår från de senaste trenderna när det gäller slow logistics och 
diskuterar utifrån olika case hur leverantörer och kunder påverkas.

15.30 Hamndirektören som tar tåget för snabba och gröna transporter till Stockholm
15.45 Från fartyg till gröna godståg. Copenhagen Malmö Ports vd Johan Röstin berättar om 

tankarna bakom det nya samarbetet med tågbolaget Green Cargo som gör det möjligt 
att få ett snabbare och miljövänligare godsflöde upp till Stockholm.

 

15.50 SUMMERING AV DAGEN
 Bosse Bergstedt, Lunds universitet och Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet
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”DU DANSKE SPROG, DU ER MIN MODERS STEMME”

För att synliggöra modersmålsenhetens viktiga arbete i Helsingborgs Stad 
fick danska modersmålselever från förskoleklass till och med gymnasiet 
möjlighet att uttrycka sig i ord och bild utanför klassrummen under våren 
2014!  Brainstorming på Stadsbiblioteket och Workshops på Dunkers Kulturhus 
gav modersmålseleverna tillfälle att uttrycka sig kreativt tillsammans med andra elever 
i samma åldrar och på samma språk. Därmed skapade de nya kontakter samt reflekterade 
över vad som är typiskt danskt och vilka likheter och skillnader det finns mellan Danmark och 
Sverige. En del av dessa tankar blev sedan till konstverk! Teckningarna finns att beskåda i 
Dunkers Kulturhus i samband med vår konferens Tempo Øresund.

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskaps centrum  
som genom analyser, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad känne - 
 dom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinst intresse och med 
finansiering av ett närmare 100-tal medlemmar från stat, regioner, kommuner, uni- 
versitet, högskolor och det privata näringslivet.

Östergatan 9 B | 211 25 Malmö | +46 (0) 40 30 56 30 | info@oresundsinstituttet.org | www.oresundsinstituttet.org 

CENTRUM FÖR ÖRESUNDSSTUDIER är en nätverksorganisation vid Lunds 
universitet med målsättningen att skapa möten mellan forskare intresserade av: 
dansk historia, kultur och det danska samhället; Öresundsregionen; dansk-svens-
ka relationer. Forskningen utvecklas kontinuerligt genom kontakter mellan danska 
och svenska forskare. Vårt nätverksarbete har olika former, exempelvis seminarier 
och workshops, dansk-svenska konferenser kring aktuella frågor, bokutgivning 
samt forskningsprojekt.  

Campus Helsingborg | Box 882 | 251 08 Helsingborg | +46 (0) 46 222 00 00 | www.cors.lu.se

Passa på att se en unik utställning med teckningarunder Tempo Øresund


