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Året som varit och blickar framåt  

Göteborgsplattformen har haft ett minst sagt händelserikt år 2019. Det var sista året med 
Mistra-finansiering, vilket inneburit en hel del centrumövergripande processer där 
Göteborgsplattformen haft en viktig roll att spela. Många av projekten har gått in i en 
avslutande fas vilket inneburit fokus på resultat, spridning och implementering av 
forskning och kunskap. Samtidigt har det varit ett år av stora organisatoriska förändringar, 
i och med placeringen under Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, och den 
planerade övergången till Centre for Sustainable Urban Futures. 

 

Under 2019 har många av våra projekt gått in en avslutande fas av projekttiden vilket inneburit ett 

fokus på resultat, spridning och implementering av forskning och kunskap både inom 

partnerorganisationerna och externt. Göteborgsplattformen (GOLIP) har under årets gång valt att 

särskilt lyfta fram tre projekt/områden utifrån projektportföljen: Forskningsforum Stadslandet, 

Hållbar platsutveckling och Implementering av the New Urban Agenda och FN:s globala mål för 

hållbar utveckling. Externt har detta synliggjorts genom våra eventserier, utåtriktad kommunikation 

samt strategiskt valda konferenser och samarbeten vi ingått i.  

 

Under 2019 har över 100 personer varit direkt 

engagerade i plattformen, i roller som personal på 

kansliet, medlemmar i Konsortierådet, 

samordnare för våra partnerorganisationer, 

projektledare, kontaktpersoner för nätverken och 

deltagare i Forskarskolan. Utöver det har många 

fler varit engagerade som deltagare i våra projekt 

och nätverk. Vi har dessutom nått ut till cirka 

2200 personer genom våra olika event under året.  

 

 

2019 var sista året med Mistra-finansiering vilket innebar en hel del centrumövergripande processer 

där Göteborgsplattformen hade en viktig roll att spela. Bland annat i arbetet med ett antal 

gemensamma publikationer, såsom Realising Just Cities-boken med fokus på att fånga 

erfarenheterna och kunskaper kring hur vi kan förverkliga rättvisa städer. Även en manual om 

transdisciplinär kunskapsproduktion som samlar metoder och erfarenheterna från de lokala 

plattformarna och som involverar 50 författare varav cirka 15 från Göteborgsplattformen. Sedan 

2016 har vi arrangerat en årlig internationell konferens – Realising just cities – på varje plattform. 

2019 hölls den i Sheffield/Manchester och fokuserade på effekter och resultat av samarbetet inom 

Mistra Urban Futures.  

 

Samtidigt har det varit ett år med stora 

organisatoriska förändringar inom 

verksamheten. Den största organisatoriska 

förändringen var när värden, Chalmers 

tekniska högskola, beslutade att separera 

Göteborgsplattformen från det internationella 

centret Mistra Urban Futures och placera båda 

verksamheterna under Göteborgs centrum för 

hållbar utveckling, GMV. Förändringen 

innebar en ny linjestruktur liksom nya möjligheter och förutsättningar för att utveckla och driva den 

lokala verksamheten bortom 2019. Samtidigt som man stött på en del utmaningar under årets gång, 

bland genom en minskad personalstyrka, föräldraledigheter och sjukskrivningar, vilket påverkat 

verksamheten. Genom omprioriteringar av verksamhetsplanen för 2019, för att kunna hantera 

# Antal personer 
direkt 
engagerade i 
plattformen

111
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situationen och samtidigt skapa förutsättningar för kansliet att kunna bedriva verksamheten framåt. 

Den största synliga förändringen under 2019 var vår fysiska flytt från våra lokaler på Läraregatan 3 

till GMV, som en del av de organisatoriska förändringar som beslutades om i början av 2019. I 

samband med flytten passade vi på att fira Mistra Urban Futures 10-årsjubileum i våra lokaler, där 

gamla som nya medverkande bjöds på jazz, bubbel och pizza med historiska återblickar av Björn 

Malmbert, Lars Lilled, Henrietta Palmer och David Simon.  

 

 

Ett stort avgörande steg för Göteborgsplattformen var beslutet från våra parter om en fortsättning av 

den lokala verksamheten i Göteborg efter 2019. Dåvarande konsortieråd lade stort fokus på att ta 

fram ett nytt fyraårigt avtal samt lösa basfinansieringen för den kommande perioden. Parallellt 

fokuserade samordnarna och kansliet på att planera för den kommande verksamheten, genom att två 

större processer initierades under året: utvecklingen av en gemensam strategisk plan samt utveckling 

av projektprocessen. Startskottet för dessa processer var en gemensam planeringsdag med kansliet, 

samordnarna och konsortierådet, där vi diskuterade vad tar vi med oss in i det nya. Resultatet av 

detta arbete blev ett nytt fyraårigt avtal mellan parterna, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, 

Göteborgsregionen, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, IVL och 

RISE. Värt att nämna är att konsortieparterna utökas från sju till åtta i samband med att RISE går in 

som en fullvärdig part from 2020.  

 

Som ett resultat av överenskommelsen mellan parterna har ett nytt centrum etablerats under GMV, 

Centre for Sustainable Urban Futures, som bygger på den tidigare verksamheten i Göteborg. Under 

2020 kommer det vara ett stort fokus på att bygga upp den nya verksamheten och etablera oss 

starkare både lokalt, regionalt och nationellt. Arbetet med den strategiska planen kommer att löpa 

vidare även under 2020, men under den första kvartalet sätts stort fokus på att utveckla nya 

fokusområden för de kommande fyra åren samt sätta en verksamhetsplan och budget för 2020. Vi 

går in en ny fas och lämnar det som vi en gång kände till som Göteborgsplattformen bakom oss och 

blickar framåt istället. Erfarenheterna, lärdomarna och engagemanget finns med oss när det nya 

Urban Futures byggs upp.  
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Projekt och projektutveckling 

I slutet av 2019 står Göteborgsplattformen med en imponerande projektportfölj. Den 
rymmer projekt på såväl lokal som internationell nivå inom en mängd områden med 
koppling till hållbar stadsutveckling, såsom kultur och kulturarv, transportplanering, 
medborgardeltagande, migration och integration samt grön affärsutveckling. Då många 
projekt avslutas under 2019 har fokus under året legat på uppföljning och spridning av 
resultat. Samtidigt bygger vi vidare på tidigare kunskap och relationer och tar med oss 
flera externfinansierade projekt in i 2020.  

 

Göteborgsplattformens projektportfölj 2019 
GOLIP:s projektportfölj rymmer i år 24 lokala projekt, varav 13 avslutas under året och 11 med 

extern finansiering fortsätter bortom 2019. För en fullständig bild över projektportföljen, se bilaga 1. 

Nedan lyfter vi fram några av våra projekt för att visa på GOLIP bidragit till under 2019.   

 

 

 

 

Forskningsforum Stadslandet 

I Göteborgs norra stadsdelar finns stor potential att göra Göteborg till en mer koldioxidsnål, 

integrerad och sysselsatt stad. Det EU-finansierade projektet Stadslandet Göteborg har därför 

fokuserat på grön affärsutveckling och gränsöverskridande samverkan för hållbara lokalsamhällen. 

Forskningsforum Stadslandet är Mistra Urban Futures bidrag till projektet, med syfte att skapa en 

brygga mellan den akademiska världen och Stadslandets nav (såsom Backa Brunnsbo) och 

testbäddar (exempelvis Livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan för Göteborg).  

 

Under de tre åren som Forskningsforum Stadslandet har bedrivits, har en stor mängd aktiviteter 

genomförts, som att arrangera och facilitera seminarier, bidra till konferenser och 

forskningsansökningar, publicera vetenskapliga artiklar och delta i internationella samarbeten. 

Utöver de många konkreta resultat som forskningsforumet genererat, har det bidragit till 

kunskapsutbyte och lärande mellan forskare och praktiker. Både i enskilda sakfrågor, men också om 

medskapande och gemensam kunskapsproduktion. Fokus för 2019 har legat på produktionen av en 

bok som syftar till att tillvarata den implicita kunskap som skapas under processen med att driva ett 

hållbarhetsprojekt. Boken som omfattar bidrag från 73 författare från olika sektorer och discipliner 

# Antal lokala 
projekt 

24

Initierade

3
Avslutade

13 Fortsätter 
bortom 
2019

11

Klicka här 
Läs mer om våra lokala och internationella projekt på 
mistraurbanfutures.org.  

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/var-forskning/overblick-projekt
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/var-forskning/overblick-projekt
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/var-forskning/overblick-projekt
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/var-forskning/overblick-projekt
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/var-forskning/overblick-projekt
https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/RJC2019-conference-week
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/var-forskning/overblick-projekt
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förväntas publiceras under 2020. 

 

Hållbar platsutveckling 

Västra Götalandsregionen har under 2016–2019 bedrivit ett projekt som stödjer platsutveckling för 

att stärka mindre orters näringsliv, serviceutbud och attraktivitet. Flera av de frågor som berör 

mindre orter är också aktuella för delar av större städer, då exempelvis vissa förorter står inför 

liknande utmaningar som dem som mindre orter möter. Under 2018 identifierades ett behov av en 

kunskapsöversikt som tar upp forskning och kunskap om hur man kan utveckla platser och 

samhällen med denna typ av problematik. Därpå initierades ett GOLIP-projekt som i slutet på 2018 

resulterade i rapporten Hållbar platsutveckling – Kunskapsöversikt Västra Götaland. I februari 2019 

hölls ett Urban Lunch-time där kunskapsöversikten presenterades och under hösten publicerades ett 

bokkapitel om platsutveckling som delvis bygger på kunskapsöversikten, i en antologi om svensk 

samhällsplanering.   

 

Då hållbar platsutveckling är en utmaning som berör flera av GOLIP:s parter, har vi under 2019 

fortsatt bidra till kunskapsspridning och gemensam kunskapsproduktion inom området. I juni 

arrangerades exempelvis ett Almedalsseminarium på temat platsutveckling (Läs mer under Event).  

I slutet av 2018 initierades ett samarbete med aktörer i Lövgärdet kring att hitta en ny 

samverkansmodell för områdesutveckling där civilsamhället är drivande tillsammans med offentlig 

och privat verksamhet, akademi och medborgare. Under 2019 har projektet ”Lövgärdet för hållbar 

platsutveckling” bland annat resulterat i ett antal studiecirklar och rapporten Insatser i ”utsatta” 

områden En analys av 20 års områdesutveckling och lärdomar inför framtiden.  

 

Publikationer  
Under 2019 och hittills in i 2020 har totalt 28 antal publikationer kommit till som resultat av ett 

GOLIP-projekt eller ett komparativt projekt där GOLIP medverkat. Under 2019 har GOLIP 

exempelvis bidragit till 9 egna Mistra Urban Futures publikationer (rapporter, papers och policy 

briefs), 10 vetenskapliga artiklar – varav flera samskrivits av författare från Mistra Urban Futures 

olika plattformar, en avhandling och en bok. Utöver dessa 28 publikationer förväntas ytterligare ett 

dussintal tillkomma under våren 2020, då flera stycken av olika anledningar blivit fördröjda. För en 

fullständig lista över våra publikationer från 2019, se bilaga 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsantologin Innovation och stadsutveckling är ett exempel på en publikation som kommit 

till som ett resultat av ett GOLIP-projekt.   

# Antal 
publikationer

28
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Projektutvecklingsprocessen – förberedelse för 2020 och framåt 
Till följd av planeringsdagen under våren tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att utveckla 

plattformens processer för projektutveckling och projektstöd. Arbetsgruppen ansvarade för arbetet 

men även samordnargruppen involverades – dels genom kopplingar till strategiarbetet, dels genom 

att nyttja samordnarmötena för inhämtning av synpunkter och gemensamma diskussioner.  

 

Arbetsprocessen genererade dels viktiga strategiska diskussioner, exempelvis om betydelsen av 

centrala begrepp som ”medskapande”, vad målen för verksamheten innebär och hur de säkerställs 

samt vilka stödfunktioner vi kommer vilja och kunna erbjuda framöver. Rent konkret resulterade 

arbetet i en principmodell för projektutveckling som innefattar tre spår:  

• Kunskapsbyggande processer i form av mer långsiktiga processer, för att på ett strukturerat 

och målmedvetet sätt hantera komplexa och gemensamma utmaningar. Det kan också 

innebära att erbjuda processer eller aktiviteter med snabbare förlopp, för att klargöra 

kunskapsläget eller best practice i en fråga – exempelvis genom att arrangera hearings eller 

think tanks. 

• Projektverkstäder i form av enskilda workshops för bedömning av och handlingsplan för 

hur ett projekt jobbar transdisciplinärt med hållbar stadsutveckling. Kan exempelvis ske i 

form av ett så kallat ”Draknäste”, där projektledningen intervjuas av en panel av resurs-

personer som bidrar med sin expertis och på så sätt kvalitetssäkrar projektet, eller i form av 

Projektdesign, där en facilitator leder en workshop med projektteamet med utgångspunkt i 

en processplanekarta.  

• Projektstöd i linje med hur vi tidigare arbetat gentemot projekt, för att möta behov och 

önskemål från projektgrupperingar. Kan exempelvis innebära stöd i att planera och 

genomföra events, kommunikationsinsatser eller facilitering av medskapande processer, 

troligtvis under förutsättning att tjänsterna finansieras av externa medel.  

 

Utöver dessa spår diskuterade arbetsgruppen mer avgränsade möjligheter att erbjuda stöd för 

transdisciplinärt samskapande och stämma av att projektarbeten ligger i linje med centrets 

målsättningar.  

 

Arbetsgruppen konstaterade att hur den föreslagna modellen kan vara till stöd för och 

implementeras i det nya Centre for Sustainable Urban Futures (2020-2023) är något som behöver 

genomlysas när den nya organisationen och dess förutsättningar har tydliggjorts ytterligare.  
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Internationella samarbeten  

Som del av Mistra Urban Futures har Göteborgsplattformen befunnit sig i ett 
internationellt sammanhang. Det har bland annat kommit till uttryck i form av deltagande i 
komparativa projekt tillsammans med övriga lokala plattformar, medverkan i en årlig 
internationell konferens och bidrag till center-gemensamma publikationer på 
internationell nivå. 

Deltagande i Mistra Urban Futures komparativa projekt 
Mistra Urban Futures projektportfölj rymmer ett dussin komparativa projekt på internationell nivå 

som tar sig an olika aspekter av hållbar stadsutveckling och som bidrar till mer rättvisa städer. 

Arbetet har varit banbrytande och utmanande, men har också bidragit med konkreta resultat och 

nytta för de inblandade städerna. GOLIP har deltagit i åtta av Mistra Urban Futures komparativa 

projekt. Samarbetet har varit lokalt förankrat och grundat sig i aktiviteter och projekt som redan 

pågått på lokal nivå, där det funnits möjligheter till utbyte, samarbete och gemensamt lärande 

mellan städer på internationell nivå. I 

föregående kapitel gavs ett exempel på vad 

det komparativa projektet Implementing the 

New Urban Agenda and the Sustainable 

Development Goals: Comparative Urban 

Perspectives resulterat i på lokal nivå. 

Nedan ges ytterligare ett exempel på hur det 

komparativa arbetet kan gå till. För en 

fullständig bild över GOLIPs deltagande i 

de komparativa projekten, se bilaga 1. 

 

Implementing the New Urban Agenda and 

the Sustainable Development Goals: Comparative Urban Perspectives 

Ett av de internationella Mistra Urban Futures projekt som GOLIP varit involverad i handlar om 

implementering av the New Urban Agenda och FN:s globala mål för hållbar utveckling på lokal 

nivå. Projektet omfattar sju städer: Buenos Aires, Kapstaden, Göteborg, Malmö, Kisumu och 

Sheffield. I varje stad har lokala forskare utsetts för att samproducera forskning med stadens 

tjänstepersoner. Sedan mitten av 2017 har en forskare från GOLIP samarbetat med ledningen vid 

Göteborgs stads 

stadsledningskontor. På Göteborgs-

nivå har projektet under året 

resulterat i ett välbesökt Urban 

Lunch-time i september, rapporten 

Localisation of the 2030 Agenda 

and its Sustainable Development 

Goals in Gothenburg, Sweden och 

ett internt Göteborgs stad-event om 

Agenda 2030 som lockade 80 

deltagare från nästan samtliga bolag 

och förvaltningar i staden. På 

internationell nivå bidrog projektet 

bland annat med en session på 

World Urban Forum i februari 

2020.   

 

Mistra Urban Futures-session på World Urban Forum 2020, med titeln “Innovative SDG/NUA 

Localisation Practices trough Cross-sector Co-production of Knowledge”. Bild: Jan Riise. 

 

# Antal 
internationellt 
komparativa  
projekt 

8
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Neighbourhood transformation and housing justice 

Ett utbyte mellan Sheffield-Manchester och Göteborg om lokalsamhällesdriven 

stadsdelsomvandling inleddes 2017. Syftet har varit att utbyta idéer och erfarenheter av hur områden 

kan omvandlas på lokalsamhällets villkor och initiativ, och skapa insikter om gentrifiering och 

bostadsrättvisa. Var och en av städerna deltog med en delegation bestående av bostadsforskare och 

civilsamhällesaktörer på områdesnivå. Under 2019 har delegationerna träffats för besök i Göteborg 

och i Manchester, vilka inkluderade studiebesök och jämförande reflektion om i vilken grad 

lärdomar kan överföras mellan olika europeiska städer.  

 

 

 

 

Realising Just Cities – Lessons, Impacts and Outcomes 

I oktober 2019 ägde Mistra Urban Futures årliga internationella konferens rum, denna gång i 

Sheffield och Manchester, Storbritannien. Det var en intensiv vecka där de cirka 190 deltagarna dels 

fick inblick i Sheffield-Manchester plattformens forskningsprojekt och lokala urbana utmaningar 

men även en sammanfattning av åren inom Mistra Urban Futures.  

 

Konferensen bestod dels av en öppen konferens 15 oktober med tal i plenum, valbara parallella 

sessioner med work shops liksom reflektioner och konklusioner. Dels av stadsvandringar och 

studiebesök i Sheffield och Manchester och en halvdag om medskapandets roll och värde, 

arrangerad av Greater Manchester Combined Authority tillsammans med Mistra Urban Futures 

Sheffield-Manchester-team. Under veckan fanns även utrymme för såväl informella möten som 

intensivt arbete med att slutföra och sammanfatta de aktiviteter som genomförts inom ramarna för 

Mistra Urban Futures komparativa projekt. Dessutom hölls LIP-directors möte samt styrelsemöte 

och en föreläsning av styrelseledamoten Lyla Metha med titeln ”Climate Change, uncertainty and 

the city”.   

 

 
 

 

 

  

Klicka här 
Läs blogginlägg och se en film från besöket i Göteborg (på 
engelska).  

Klicka här 
Dokumentation från konferensen finns att ta del av på 
mistraurbanfutures.org  

https://www.mistraurbanfutures.org/en/blog/liverpool-manchester-and-gothenburg-mutual-learning-experience-social-housing-and
https://www.mistraurbanfutures.org/en/blog/liverpool-manchester-and-gothenburg-mutual-learning-experience-social-housing-and
https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/RJC2019-conference-week
https://www.mistraurbanfutures.org/en/blog/liverpool-manchester-and-gothenburg-mutual-learning-experience-social-housing-and
https://www.mistraurbanfutures.org/en/blog/liverpool-manchester-and-gothenburg-mutual-learning-experience-social-housing-and
https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/RJC2019-conference-week
https://www.mistraurbanfutures.org/en/blog/liverpool-manchester-and-gothenburg-mutual-learning-experience-social-housing-and
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Centergemensamma publikationer 
Under 2019 har Göteborgsplattformen bidragit i arbetet med tre centergemensamma publikationer. 

Böckerna förväntas publiceras under 2020. De syftar till att dokumentera och sprida erfarenheter 

och kunskap baserad på Mistra Urban Futures arbete med gemensam kunskapsproduktion, 

internationellt komparativa projekt och förverkligandet av rättvisa städer.  

 

Transdisciplinary Urban Knowledge Co-production: A Guide  

En guide till transdisciplinärt samskapande kring urbana utmaningar som bygger på 

erfarenheterna inom Mistra Urban Futures. Boken introducerar läsaren till vad gemensam 

kunskapsproduktion handlar om och behöver präglas av, och ger exempel på metoder som 

tillämpats vid centrets plattformar. Närmare 50 medförfattare från Göteborg, Sheffield -

Manchester, Kapstaden, Kisumu, Skåne och Stockholm bidrar till resultatet, som publiceras 

med Practical Action Publishing under 2020. Redaktörer är Kerstin Hemström, Henrietta 

Palmer, Beth Perry, Merritt Polk och David Simon.     

 

Comparative Urban Research From Theory To Practice 

Denna bok bygger på den tidigare boken ”Rethinking Sustainable Cities” (2016) och behandlar den 

jämförande aspekten av Mistra Urban Futures forskning kring urban rättvisa. Viktiga lärdomar av 

centrumets komparativa projekt tas upp med förhoppning att belysa både metodologiska 

erfarenheter och bidra till utveckling av teori kring jämförande urbanforskning. Fokus ligger därmed 

inte på resultat från projekten utan snarare på hur transdisciplinär forskning mellan olika länder 

bedrivs och vilka utmaningar det innebär för ett projekt. Boken ges ut av förlaget Policy Press med 

publicering i mars 2020. Redaktörer är David Simon, Henrietta Palmer och Jan Riise. 

 

Realising Just Cities bok 

Den här boken fokuserar på vad rättvisa städer betyder i olika kontexter. Med hjälp av olika 

fallstudier från Mistra Urban Futures lokala plattformar och dess projekt beskrivs olika utmaningar 

städerna tampas med relaterade till exempelvis mat, platsutveckling, kultur och miljö. Utifrån ett 

rättviseperspektiv exemplifieras komplexiteten med stadsutveckling och hur den kan angripas. 

Boken avslutas med ett ’call for action’ manifest.  
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Nätverk 

Göteborgsplattformens nätverk är tänkta att vara återkommande och öppna forum för 
möten mellan aktörer från olika sektorer med intresse för ett givet tema. Under det 
senaste året har nätverken blivit en självklar del av verksamheten, med åtta etablerade 
nätverk och initiativ till två ytterligare under året. Samtidigt har diskussioner påbörjats 
med respektive nätverk om möjliga öppningar och nya samarbetsformer efter 2019.  

Etablerade nätverk och nya initiativ under 2019 
Under 2019 var GOLIP värd för åtta nätverk: 

• Forskarnätverket Urban Futures (digitalt) 

• GoCreate  

• Hållbar urban mobilitet  

• Klimatsmart semester  

• Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD)  

• Migration och stadsutveckling   

• Socialt hållbar transportplanering  
• Urban Mat  

 
Hur nätverken initierats, leds och organiseras och vilka parter som ingår skiljer sig åt. För en bild av 

konsortieparternas deltagande i de olika nätverken, se verksamhetensberättelsen för 2018. 

 
Utöver de åtta etablerade nätverken har det under året tagits initiativ till två ytterligare nätverk. 

Göteborg är en av de deltagande städerna i det nationella programmet Sharing Cities Sweden, med 

fokus på delningsekonomi. För att stärka kopplingen till akademin finns intresse för att initiera ett 

nätverk, där GOLIP ses som en stabil och relevant hemvist. I oktober var vi därför med och 

arrangerade en första träff för att undersöka intresset för ett Sharing Cities-nätverk i Göteborg. 12 

personer deltog, främst från GU, RISE och Chalmers men även från White Arkitekter och 

Göteborgs stad. Diskussioner pågår om eventuellt fortsatt samarbete.  

 

Det andra initiativet togs i samband med den internationella TD-konferensen i september (läs mer 

under Andra aktiviteter kring medskapande metoder och förhållningssätt). På eget initiativ bjöd 

GOLIP in till en förutsättningslös första träff, för att undersöka intresset för ett nationellt nätverk för 

transdisciplinär forskning. Personer från både akademi och praktik och med hemvist runt om i 

Sverige visade intresse. På grund av omständigheter under hösten har vi ännu inte tagit ett nästa 

steg. Däremot har en LinkedIn-grupp startas upp som samlar de som var med på träffen, med 

möjlighet att utveckla ett mer aktivt nätverk framöver.  

 

Aktiviteter och resultat från 2019 
Nedan följer några exempel på aktiviteter och resultat från nätverken under 2019: 

 

Spridning av resultat  

Representanter från nätverket Klimatsmart semester talade på Vetenskapsfestivalen i april, på temat 

semester, resor och klimat. De visade även appen klimatsmartsemester.se som tagits fram på 

initiativ från nätverket.   

 

Internationella sammanhang 

Flera av nätverken har verkat i internationella sammanhang under året. Nätverket Migration och 

stadsutveckling bjöd in till en halvdags hearing på Göteborgs Universitet i maj, för 

kunskapsutveckling och engagemang kring den the mellanstatliga överenskommelsen ”Global 

Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”. Eventet hölls på engelska och involverade 

internationella forskare. Ett annat exempel är GoCreate som bjöd in till en heldag i samband med 
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den internationella TD-konferensen. Heldagssessionen syftade till att utforska verktyg och metoder 

och skapa utrymme för metodisk reflektion när det gäller att underlätta transdisciplinära 

forskningsprojekt. 45 personer från sex olika länder deltog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Bild: Aslı Yılmaz, Unsplash.com  

 

Kunskapsutbyte mellan forskning och praktik 

Kunskapsutbyte mellan forskning och praktik är något alla nätverk bidragit till i någon mån. Ett 

exempel är Lär-SUD:s träff i november om hur skolor kan stödjas i arbete med hållbar utveckling 

utifrån caset Lärande hållbara måltider. Träffen involverade både verksamhetsansvariga från 

Miljöförvaltningen i Göteborg och en programansvarig från Örebro universitet som följeforskat på 

verksamheten som föreläsare. Ett annat exempel är nätverket Social hållbarhet i transportplanerings 

nätverksträff i Linköping, som Statens väg och transportplaneringsinstitut (VTI) var värd för. Temat 

för dagen var metoder och arbetssätt, med fokus på rättvis kollektivtrafik. Träffen som arrangerades 

i anslutning till en internationell forskarworkshop involverade forskare från University of Leeds och 

VTI som föredragshållare och avslutades med en praktisk gruppövning.   
 

Kartläggning av matsystemforskning 

Inom nätverket Urban Mat har det funnit ett stort engagemang bland deltagarna, men inte ett lika 

tydligt ägarskap bland GOLIP:s parter. Därför har vi valt att pausa nätverket från hösten 2019. Den 

finansierade tid som skulle lagts på att leda nätverket, och den kompetens som ledaren för nätverket 

besitter i egenskap av professor emerita i humanekologi, har i stället nyttjats till att genomföra en 

enkel kartläggning av aktuell matsystemforskning i Göteborg. Kartläggningen som levererades i 

januari 2020 omfattar matsystemforskning vid Chalmers, GU, RISE och IVL och synliggör ett 70-

tal pågående forskningsprojekt.  

 

Förberedelse för 2020 och framåt 
På grund av prioriteringar och minskad bemanning har Göteborgsplattformen behövt skära ner på 

det administrativa stödet till nätverken under 2019. Under hösten har det även påbörjats samtal med 

respektive nätverk för att diskutera nätverkens fortsatta utveckling liksom möjliga öppningar och 

nya former för framtiden. I vissa fall har nätverket pausats eller så diskussioner om nätverkets 

framtid behövt skjutas upp till efter årsskiftet. I andra fall har det funnits ganska tydliga vägar 

framåt. Exempelvis har nätverket Klimatsmart semester redan under 2019 tagits över av Centrum 

för Turism vid Göteborgs universitet. Dialog med vissa av nätverken kommer att fortsätta under 

första delen av 2020, för att hitta möjliga lösningar för utveckling på andra håll. Det finns till 

exempel planer på att sammanföra det digitala Forskarnätverket Urban Futures med GMV:s 

motsvarande Forskarnätverk för hållbar utveckling. Nätverket GoCreate föreslås kopplas till GMV 

och Agenda 2030 i Väst, om intresse från båda parter finns och båda ser fördelar med ett samarbete. 

När det gäller Lär-SUD planeras ett möte med ett antal möjliga samarbetsparter i början av 2020, för 

att undersöka möjligheten att under GMV utveckla samverkan kring fortbildning och undervisning 

om hållbar utveckling.  

 

 

 

https://unsplash.com/@aslylmz
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Urban Futures Öppna Forskarskola 

Sedan 2017 har Göteborgsplattformen bedrivit en öppen forskarskola som bygger på 
transdisciplinaritet och medskapande. Forskarskolan strävar efter att skapa en 
forskningsmiljö som främjar samverkan. Därför är den öppen både för doktorander och för 
dem som arbetar med stadsutveckling inom exempelvis offentlig förvaltning eller 
näringsliv. Under 2019 anordnades två kurser och ett öppet metodseminarium.  

 

Inom ramarna för doktorandkursen ”Co-producing Knowledge in Transdiciplinary Research – From 

Practice to Theory” gavs under våren 2018 delkursen ”Facilitering och kunskapsutveckling genom 

medskapande” på 7,5 högskolepoäng. Kursen bestod av två moduler och innehöll både 

föreläsningar, gruppövningar, studiebesök och självstudier. Flera välrenommerade forskare inom 

TD-fältet anlitades som föreläsare på kursen, såsom Christian Pohl, senior forskare och co-director 

för USYS TdLab, ETH Zürich, Jonathan Metzger, docent vid Urbana och regionala studier, KTH, 

och Laura Saija, universitetslektor vid University of Catania. Kursen hade åtta deltagare, varav sex 

fullföljde hela kursen. Deltagarna kom både från akademi, näringsliv och offentlig sektor, med 

spridning över olika delar av landet.  

 

Under hösten 2019 hölls skrivarkursen ”When writing matters: Exploring writing as inquiry” som 

bestod av två tillfällen à 2,5 kursdagar per tillfälle. Kursen tog utgångspunkt  

i utforskandet av olika metoder och processer för samskrivande som tidigare utforskats inom 

forskarskolan, men syftade till att ytterligare undersöka skrivandets betydelse i transdisciplinära 

forskningsprojekt. Kursen hade 12 deltagare varav majoriteten kom från akademin med hemvist i 

Göteborg, men även deltagare från andra sektorer och städer.  

 

 

 

 

I mars 2019 anordnad Forskarskolan ett öppet metodseminarium i samarbete med deltagare från det 

internationella nätverket COST Intrepid som totalt lockade 30 deltagare. Seminariet handlade dels 

om Faciliteringsmetoder och verktyg för TD-projekt och processer, dels om vilka förmågor som 

krävs för att facilitera TD-processer. Ytterligare en aktivitet med koppling till Forskarskolan var den 

session som Henrietta Palmer och Merritt Polk bidrog med under International Transdisciplinarity 

Conference (se nästa avsnitt), med titeln ”Transdisciplinary learning: Exploring and testing different 

pedagogical approaches in a transdisciplinary learning context”. 

 

 

  

Klicka här 
 
Läs mer om Urban Futures Öppna Forskarskola.  

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/var-forskning/forskarskola
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/var-forskning/forskarskola
https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/RJC2019-conference-week
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/var-forskning/forskarskola
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Särskilda aktiviteter kring medskapande metoder och förhållningssätt 

Medskapande är kärnan i Göteborgsplattformens verksamhet. Det kommer framför allt till 
uttryck i våra projekt, nätverk och öppna forskarskola. Men även särskilda aktiviteter har 
genomförts under året för att främja ett transdisciplinärt förhållningssätt och stärka 
kunskap och kapacitet i medskapande processer.  

 

Facilitering av medskapande processer 
Under 2019 har GOLIP gjort en särskild satsning på metodutveckling för gemensam 

kunskapsproduktion mellan forskare och praktiker. Under ett års tid har en professionell 

processledare varit anställd på 50 procent. Rollen har syftat till att stötta projekt och nätverk vid 

GOLIP i medskapande processer.  

Ett erbjudande om metodstöd gick ut brett till alla projekt och nätverk hösten 2018. Mottagandet var 

blandat. Ungefär hälften av projekten kunde inte se någon omedelbar nytta med stödet eller att de 

hade utrymme tidsmässigt. Den andra halvan tog tacksamt emot stödet, såväl facilitering som hjälp 

med processdesign, och såg istället att det underlättade arbetet såväl tids- som resursmässigt. Under 

året som gått har facilitatorn medverkat vid mer än 25 tillfällen och gett stöd till flertalet av plattfor-

mens projekt, nätverk och andra interna grupperingar i forsknings- och utvecklingsprocessens alla 

olika faser. 

Det är många olika metoder som har använts – såsom Tidslinje, Dialogcafé, Logic Framework 

Approach (LFA), Reflekterande team, Inventeringshjul, Grafiska mallar, Fokusgrupp, Deep 

democracy, Open space och Design for wiser action – men de har kombinerats och varierats utifrån 

de specifika behov som funnits i varje enskilt fall.  

• I uppstartsfasen har det exempelvis handlat om att identifiera forskningsfrågan tillsammans 

med boende i ett område, med hjälp av en tidslinje och ett dialogcafé samt om en LFA-

workshop inför en ansökan om forskningsprojekt.  

• I den framväxande fasen är ett exempel att samla forskningsdata med inventeringshjul, 

fokusgrupper och grafiska mallar. Ett annat exempel är en seminarieform där vi under en 

dag gemensamt bearbetade 25 texter till en antologi med hjälp av fyra temagrupper och 

reflekterande team.  

• I den konvergerande slutfasen har bidraget t.ex. varit att moderera en spridningskonferens åt 

ett projekt, att arrangera ett dialogcafé tillsammans med ett nätverk för att tillsammans 

diskutera hur arbetet skulle fortsätta efter projektets slut eller en att leda en Open Space-

workshop kring målkonflikter i Agenda 2030-arbetet.  

 

Det viktigaste bidraget har nog varit kring processdesign – där processledaren tillsammans med 

uppdragsgivaren pratat igenom vilka förväntningar och förutsättningar som finns och att utifrån 

dessa tagit fram en passande design.  

 

Det sista halvåret var ett huvuduppdrag att tillsammans med en intern arbetsgrupp utveckla 

plattformens processer för projektutveckling och projektstöd, som ett sätt att bygga in erfarenheterna 

i organisationen (läs mer under Projekt och projektutveckling). En annan vinst har varit ett tätare 

samarbete med GoCreate-nätverket, inte minst i samband med den internationella TD-konferensen   

där nätverket arrangerade en heldags förkonferens med fokus på facilitering (läs mer under 

Nätverk). Ett samarbete som erbjuder goda möjligheter att knyta faciliteringsresurser till vår 

verksamhet även i framtiden. 
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International Transdisciplinarity Conference 2019  
International Transdisciplinary Conference - Joining forces for change ägde rum på Göteborgs 

Universitet i september 2019, som en i ledet av många TD-konferenser. Ca 250 forskare och 

praktiker från olika discipliner, sektorer och yrken deltog. I workshops, under sessioner och i 

plenum diskuterades erfarenheter och nödvändigheten av samt praktiska exempel och fallstudier på 

gränsöverskridande samarbete för att möta komplexa samhälleliga utmaningar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På mistraurbanfutures.org finns videoklipp från konferensen med Merrit Polk, Dena Fam, Christian 

Pohl med fler.  

 

Konferensen arrangerades av Mistra Urban Futures, med Henrietta Palmer som huvudperson i 

planeringsgruppen tillsammans med Merritt Polk, Globala Studier på Göteborgs Universitet och 

TD-net från Schweiz. Många talare kom från eller hade anknytning till Mistra Urban Futures. Nedan 

ges några exempel:  

 

• Advantages and challenges of facilitation of TD research for urban projects - Kerstin Hemström, 

projektledare och Henrietta Palmer, vice vetenskaplig ledare vid Mistra Urban Futures. 

• Societal transformation - Mikael Cullberg, chef för länsledningens kansli vid Länstyrelsen I Västra 

Götaland och ordförande för konsortierådet, Mistra Urban Futures.  

• Platforms for transdisciplinary co-production – Stakeholder perspective on challenges and 

opportunities - Sanna Isemo, koordinator, och Elma Durakovic, t.f. plattformsledare vid Mistra 

Urban Futures Göteborgsplattform.  

• Methods for transdisciplinarity and how to use them - Sophia Kaså, facilitator vid Mistra Urban 

Futures Göteborgsplattform och kontaktperson för nätverket GoCreate 

• Evaluation - Different perspectives - David Simon, verksamhetsledare och Henrietta Palmer, vice 

vetenskaplig ledare, Mistra Urban Futures  

• Concluding plenary - Henrietta Palmer, vice vetenskaplig ledare, Mistra Urban Futures  

 

 
  

https://www.conftool.org/itd2019/index.php?page=browseSessions&cols=0&form_session=16&mode=table
https://www.conftool.org/itd2019/index.php?page=browseSessions&cols=0&form_session=77&mode=table
https://www.conftool.org/itd2019/index.php?page=browseSessions&cols=0&form_session=80&mode=table
https://www.conftool.org/itd2019/index.php?page=browseSessions&cols=0&form_session=80&mode=table
https://www.conftool.org/itd2019/index.php?page=browseSessions&cols=0&form_session=63&mode=table
https://www.conftool.org/itd2019/index.php?page=browseSessions&cols=0&form_session=47&mode=table
https://www.conftool.org/itd2019/index.php?page=browseSessions&cols=0&form_session=65&mode=table%C2%A0
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Event  

Under 2019 har vi som tidigare satsat på att anordna olika event för att sprida kunskap och 
resultat från våra projekt och bidra till möten och kunskapsutbyte om hållbar 
stadsutveckling. Utöver att stötta och bidra till event som arrangerats av våra projekt och 
nätverk, har plattformen under året varit huvud- eller medarrangör till ett 20-tal event där 
vi totalt sett nått ut till cirka 2200 personer. För en fullständig lista över våra event, se 
bilaga 3. 

 

Eventserier 
 

Urban Lunch-time 

En föreläsning och nätverkslunch där vi i första hand sprider resultat från våra projekt. Målgruppen 

är forskare, praktiker, politiker, personer som arbetar inom näringslivet eller är allmänt intresserade 

av ämnet. Under 2019 har sex stycken Urban Lunch-time arrangerats, med i genomsnitt 100 

besökare per tillfälle.  

 

Urban Lecture 

En fördjupande lunchföreläsning med en internationellt känd forskare inom hållbar stadsutveckling. 

För forskare, praktiker, politiker eller personer intresserade av ämnet. Under 2019 genomfördes tre 

stycken Urban Lecture. 

 

Mellanrum 

En kvällsföreläsning om hållbar stadsutveckling med det sociala i fokus och efterföljande 

diskussion med publiken, för alla som är intresserade av ämnet. I samarbete med Göteborgs 

universitet, Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Göteborgsregionens 

kommunalförbund GR, Göteborgs Stad S2020 och Göteborgs Stadsmuseum. I februari genomfördes 

det hundrade Mellanrummet, på temat ”Våra drömmars stad”, vilket därmed satte punkt för 

Mellanrum i dess ursprungliga form. Som en utveckling av seminarieserien bestämdes redan 2018 

att pröva en ny form under nytt namn. Det första tillfället av ”Mellanrum på väg” ägde rum i 

Hammarkullen i oktober.   

 

Under 2019 anordnades ingen Annual Lecture, vilket framför allt var en fråga om prioriteringar. Inte 

heller något Urban Research, vilket hade att göra med att 2019 var ett år för avslut snarare än 

uppstart av projekt, då Urban Research ofta syftar till att introducera ett ämne.  

 

Almedalen 
GOLIP fick i år seminarieslottar på Västsvenska Arenan av Chalmers och Göteborgs universitet. 

Båda seminarierna blev mer än fullsatta med fler än 80 personer i publiken. Dessutom har filmerna 

från seminarierna fått hundratals klick.  

 

# Antal egna 
events

21
# Antal besökar

2200
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De ämnen som GOLIP valde att lyfta på Almedalen var: 
 
Minskar polariseringen mellan stad och landsbygd med bättre platsutveckling (30 juni) 

Platsutveckling är ett begrepp för nya sätt att utveckla städer och landsbygder. Idag finns flera 

metoder men det är ofta oklart vilka samhällsutmaningar de försöker hantera. Hur utvecklar vi 

platser på rätt sätt om vi har som mål att stärka demokrati, få bättre integration och minskad 

polarisering? I seminariet deltog bland andra Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet 

för Hållbara Städer, Boverket, och Nils Björling, arkitekt, universitetslektor i stadsbyggnad, 

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers. 
 
”Social washing” – eller förändring på riktigt?(2 juli) 

Hur skapar vi ett mer socialt hållbart samhälle? Vad kan det innebära och går det ens att 

åstadkomma? Mål och regler finns, men vi behöver testa metoder och arbetssätt som ger mer 

rättvisa och inkluderande städer, kommuner och regioner. Seminariet modererades av Maria 

Sigroth, avdelningschef Miljö- och samhällsbyggnad, Göteborgsregionen GR. Deltog gjorde bland 

andra Andreas Schönström, kommunalråd Malmö (S) med ansvar för teknik och service och Ola 

Terlegård, ordförande Hyresgästföreningen Bredfjällsgatan Gropens Gård, Hammarkullen.  

På mistraurbanfutures.org finns de filmade seminarierna från Almedalen att ta del av. 

 

Arrangerade konferenser 
Mistra Urban Futures Göteborgskonferens som arrangerats två år i rad 2017 och 2018, fick inte en 

uppföljare 2019 på grund av andra prioriteringar i verksamheten. Däremot har plattformen varit 

medarrangör till två andra stora konferenser i Göteborg, utöver de internationella konferenserna 

International Transdisciplinarity Conference 2019 – Joining forces for change och Realising Just 

Cities – Lessons, Impacts and Outcomes som redan nämnts.  

 

Levande trygga platser – BID – En kunskapskonferens (2 april) 

I april anordnades en heldag på Världskulturmuseet i Göteborg i samarbete mellan VGR, 

Länsstyrelsen i Västra Götaland, Mistra Urban Futures, Göteborgs Stad, Poseidon, Platzer och 

Fastighetsägarna. Konferensen var fullsatt med 120 personer i publiken. Key note speaker var 

Barbara Askins som står bakom 125th Street BID i Harlem, New York City. Dagen avslutades med 

en panel där justitieminister Morgan Johansson var en av deltagarna.  

 
Konferens om Social byggande och modernt självbyggeri (19-20 september) 

I september 2019 var Mistra Urban Futures en av flera huvudarrangörer till en två dagars 

konferens på temat Socialt byggande och modernt självbyggeri. Konferensen föddes ur samtal som 

initierats på Mistra Urban Futures initiativ hösten 2018. Den lockade 280 deltagare från olika 

sektorer och var mycket uppskattad. Flera av Mistra Urban Futures parter var involverade i rollerna 

som initiativtagare, värdar, finansiärer, talare och deltagare. 

 

 
Klicka här 

På urbanfutures.org finns samlad dokumentation (i vissa 
fall även filmer) från våra genomförda event. 

socialtbyggande.se 

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/events-overview
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/events-overview
http://www.socialtbyggande.se/
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/events-overview
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/events-overview
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/events-overview
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Kommunikation 
 

Under 2019 har kommunikationsarbetet fortsatt utifrån kommunikationsplanen för 2018-
2019 som togs fram tillsammans med partnerskapet. Samtidigt har 2019 varit ett år 
präglat av stora förändringsprocesser för Mistra Urban Futures, inte minst med tanke på 
strategiska diskussioner och beslut om övergång till Centre for Sustainable Urban Futures 
och Global Sustainable Futures. I kombination med minskad bemanning har situationen 
därför inneburit en del omprioriteringar på kommunikationssidan.  
 

Spridning av resultat 
Många av Göteborgsplattformens projekt som initierats under de senaste åren avslutades 2019. 

Fokus under året har därför legat på att kommunicera och sprida projektresultat. Ett exempel är en 

samlad webbaserad insats för att synliggöra intressanta verktyg och handböcker för stadsplanerare 

som tagits fram inom ramarna för GOLIP:s projekt.  

 

Satsningen på ”Vad hände sen?”-berättelserna som initierades 2018 har fortsatt under 2019. Under 

året släpptes ytterligare fem berättelser om vad som hänt efter att våra projekt avslutats. Här 

beskrivs bland annat hur Mistra Urban Futures varit delaktig i att ta fram Klimatsmartsemester.se – 

ett digitalt verktyg som gör det enklare att fatta klimatsmarta beslut inför semestern – och hur det 

tidigare projektet Grön Produktion bidragit till att utveckla nya affärsmodeller för lokal 

matproduktion. Lansering och spridning av berättelserna skedde genom våra sociala medier-kanaler, 

i samarbete med konsortiet och i övrig media samt samarbetande webbportaler som hållbarstad.se.   

 

 

 

 

Kommunikatörsnätverket – det nätverk av kommunikatörer från Göteborgskonsortiet och 

associerade parter som etablerades 2015 – har fortsatt att träffas. I september hölls bland annat en 

inspirationsföreläsning på temat ”Den kommunikativa organisationen”. Nätverket syftar till att 

skapa engagemang, gott samarbete och bättre synlighet hos partnerskapet. 

 

 

 

Klicka här Läs alla ”Vad hände sen?” -berättelser på 
mistraurbanfutures.org 

# Antal 
besökare på vår 
hemsida

40 000
# Antal 
mottagare av 
vårt svenska 
nyhetsbrev

2 400

# Antal 
följare på  
Facebook 

315 # Antal 
följare på 
Twitter

533 # Antal 
följare på 
LinkedIn

650 # Antal 
följare på 
Youtube

180 

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/goteborg/vad-hande-sen
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/goteborg/vad-hande-sen
http://www.socialtbyggande.se/
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/goteborg/vad-hande-sen
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/goteborg/vad-hande-sen
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/goteborg/vad-hande-sen
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/goteborg/vad-hande-sen
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Sociala medier och filmklipp 
Den satsning på sociala medier som gjordes 2018 har förvaltats under 2019, genom en aktiv närvaro 

på Twitter, Facebook och LinkedIn. Närvaron på sociala medier har varit viktig för GOLIP:s 

kommunikation och synlighet och underlättat engagemanget från partnerskapet och kansliet i 

spridning av vårt budskap. Fem svenska och lika många internationella nyhetsbrev skickades ut 

under 2019. Dessutom publicerades ett 60-tal nyheter liksom ett antal bloggar och filmer på 

www.mistraurbanfutures.org under 2019. Nyheter från GOLIP och dess event, projekt, nätverk och 

forskarskola stod för en stor del av innehållet. Vi har även givit ut ett par pressmeddelanden, till 

exempel om den nya organisationen och om projektet Storstädernas jämlikhetsarbete som ett par 

tidningar plockade upp.  

Årets sista Urban Lunch-time ”Storstädernas jämlikhetsarbete – hur ser det ut?” på Stadsmuseet 

filmades tack vare kommunikativt stöd från GMV. 

 

Till följd av strategiska prioritering i verksamheten har vi valt att inte filma hela sessioner på våra 

event under 2019. I stället har det gjorts en satsning på korta filmklipp på YouTube för ökad 

synlighet och spridning. Vi har kunnat erbjuda filmning och live streaming av vissa event, såsom 

Almedals-seminarierna, tack vare våra samarbetspartners. Inför den årliga internationella 

konferensen i Sheffield-Manchester producerades även en kort film som summerar resultatet av 

Mistra Urban Futures tio år som internationellt forsknings- och kunskapscenter.  

 

 

 

 

 

Förberedelse för 2020 och framåt 
I och med beslutet om övergången till Centre for Sustainable Urban Futures initierades planering för 

den nya verksamheten. På kommunikationsfronten har arbetet bestått av att ta fram ett nytt namn, en 

ny logotyp och grafisk profil, en ny kommunikationsstrategi och en ny hemsida. Det nya namnet: 

Centre for Sustainable Urban Futures på engelska eller Centrum för hållbar stadsutveckling på 

svenska, togs fram under hösten med hjälp av samordnargruppen och beslutades av konsortierådet i 

november 2019. På grund av minskad bemanning och att arbetet med den strategiska planen 

avstannade under hösten, har övriga bitar skjutits upp till efter 2019. Arbetet med att ta fram logotyp 

och grafisk profil, en kommunikationsstrategi och en ny hemsida kommer vara i fokus för våren 

2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Upptäck en del av Mistra Urban Futures  internationella 
filmmaterial från 2019. 

Klicka här 

http://www.mistraurbanfutures.org/
https://youtu.be/y_RTv5Au5PQ
https://www.mistraurbanfutures.org/en/news/see-some-our-latest-video-material
https://youtu.be/Bjmlx2VFrRc
https://www.mistraurbanfutures.org/en/news/see-some-our-latest-video-material
https://www.mistraurbanfutures.org/en/news/see-some-our-latest-video-material
https://www.mistraurbanfutures.org/en/news/see-some-our-latest-video-material
https://www.mistraurbanfutures.org/en/news/see-some-our-latest-video-material
http://www.socialtbyggande.se/
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MISTRA URBAN FUTURES
Gothenburg Centre for Sustainable Development, SE-412 96 Gothenburg, Sweden

Visiting address: Aschebergsgatan 44, Gothenburg, Sweden
www.mistraurbanfutures.org / www.gmv.chalmers.gu.se

Mistra Urban Futures was a Gothenburg-based 10-years research programme working towards Realising  
Just Cities which are Accessible, Green and Fair. The methodology was based on transdisciplinary co-production 
and comparative urban research at Local Interaction Platforms and nodes in Cape Town, Gothenburg, Kisumu, 
Sheffield-Manchester, Skåne and Stockholm.Main funders are the Swedish Foundation for Strategic Environ- 

mental Research (Mistra), the Swedish International Development Agency (Sida) and seven consortium members. 
In 2020, the Gothenburg Platform was re-organised as Centre for Sustainable Urban Futures, based at  

Gothenburg Centre for Sustainable Development (GMV) 

CONSORTIUM: CHALMERS | CITY OF GOTHENBURG | IVL SWEDISH ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE | REGION VÄSTRA GÖTALAND

THE COUNTY ADMINISTRATIVE BOARD OF VÄSTRA GÖTALAND | THE GOTHENBURG REGION | UNIVERSITY OF GOTHENBURG



 

20 
 

Bilaga 1 – Projektportfölj 2019 
 

 

 

Antologi Innovation för hållbar 
stadsutveckling

•2018 - 2019

•Jenny Lööf

The Culture Hub

•2017 - 2019

•Helene Brembeck,                      
Niklas Sörum,                                
Ylva Berglund 

Det urbana stations-
samhället

•2016 - 2019

•Anna Gustafsson,
Ulf Ranhagen 

Forskningsforum Stadslandet

•2016 - 2019

•Karin Ingelhag,                                 
Mirek Dymitrow

GUTS – Guiding Urban 
Transitions for Sustainability

•2017 - 2019

•John Holmberg
(Jörgen Larsson), (Jonas Nässén)

Kunskapsöversikt om metoder 
för hållbar platsutveckling

•2018 - 2019

•Nils Björling,
Björn Ohlén

Lövgärdet för hållbar 
områdesutveckling

•2019

•Tapio Salonen,                                              
Martin Grunder

Migrationens ojämna geografi

•2018 - 2019

•Kristina Grange

SAFE – Self-orginising networks
for food justice, Gothenburg 
component

•2018-2019 

•Robin Biddulph

SKILLs - Sweden–Kenya 
Interactive Learning Labs

•2017 - 2019

•Mirek Dymitrow 

Storstädernas jämlikhetsarbete

•2019

•Joakim Forsemalm

Sustainable Urban Districts

•2015- Jan 2020

•Yuliya Kalmykova,                             
Leonardo Rosado,                    
Paul Gontia (doktorand)

Utvärdering av Göteborgs 
Innovationsplattform, fas 2

•2016 - 2019

•Christian Jensen 

Lokala projekt som avslutas 2019 

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/antologi-innovation-hallbar-stadsutveckling
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/node/2219
http://www.mistraurbanfutures.org/en/project/urban-station-communities
https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/guts
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/kunskapsoversikt-om-metoder-hallbar-platsutveckling
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/lovgardet-sustainable-neighbourhood-transformation
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/migrationens-ojamna-geografi
https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/safe-self-organising-networks-food-justice
https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/skills
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/storstadernas-jamlikhetsarbete
https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/sustainable-urban-districts
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/formative-evaluation-gothenburg-innovation-platform-phase-2
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Accessible cities

• 2017 - 2019 (2020)

• Staffan Cleasson, (Åsa Lorentzi)

• Huvudfinansiär: ICLD

CityAirSim

• 2018-2021

•Håkan Pleijel o Jenny Lindén 

•Huvudfinansiär: Formas

DIABAHS

• 2017 – 2019 (2020)

• Nina Ryd, Lisbeth Lindahl, (Cecilia 
Kaan)

• Huvudfinansiär: Formas

Följeforskning och lärande för 
förverkligande av Vision Älvstaden

• 2014 – 2019 (2021)

• Sara Brorström 

• Huvudfinansiär: Göteborgs stad

GreenGov - public leaders to co-
create and promote to green shift

• 2017 – 2021

• Sandra Valencia, Hege Hofstad

• Huvudfinansiär: Research Council of
Norway

Medborgardeltagandets effekter

• 2015 – 2019 (2020?)

• Stig Montin, Nazem Tahvilzadeh, Moa 
Tunström

• Huvudfinansiär: Formas

Municipal environmental impact

• 2015 – 2019 (2021)

• Yuliya Kalmykova, Leonardo Rosado, 
Alexandra Westin (doktorand)

• Huvudfinansiär: Formas

Organizing integration – organisering 
av utlandsföddas 
arbetsmarknadsintegration

• 2017 - 2019 (2020-2022)

• Andreas Diedrich, Maria José Zapata 
Campos 

• Huvudfinansiär: Forte    

SIGURD -Stadsbyggnadsinvesteringars 
effekter och värden

• 2019 – 2021

• Susanna Rockström

• Huvudfinansiär: Vinnova

Socialt hållbar stadsdelsomvandling 
– indikatorer och verktyg  

•2014-2020 

•Karl Persson de Fine Licht,                        
Stefan Molnar (doktorand) 

TiMS - Turismens roll i 
multikulturella samhällen 

• 2019 - 2022

• Sayaka Osamani Törngren,                   
(Eva-Maria Jernsand, Helena Kraff)

• Huvudfinansiär: Formas

Externt finansierade projekt som fortsätter bortom 2019 

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/accessible-cities
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/accessible-cities
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/cityairsim-ska-visa-hur-trafik-gronska-och-tatt-byggande-paverkar-stadsluften
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/cityairsim-ska-visa-hur-trafik-gronska-och-tatt-byggande-paverkar-stadsluften
http://www.mistraurbanfutures.org/en/project/diabahs
http://www.mistraurbanfutures.org/en/project/diabahs
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/f%C3%B6ljeforskning-och-l%C3%A4rande-f%C3%B6r-f%C3%B6rverkligande-av-vision-%C3%A4lvstaden
https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/greengov
http://www.mistraurbanfutures.org/en/project/impact-participation-0
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/node/2126
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/organisering-av-utrikesfoddas-arbetsmarknadsintegration-teori-och-praktik
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/organisering-av-utrikesfoddas-arbetsmarknadsintegration-teori-och-praktik
https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/sigurd-stadsbyggnadsinvesteringars-effekter-och-varden
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/socialt-hallbar-stadsdelsomvandling-indikatorer-och-verktyg
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/turismens-roll-i-multikulturella-samhallen-tims
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Cultural Heritage and the Just City

• 2017 - 2019 

• Göteborg – Kapstaden - Sheffield-
Manchester - Kisumu

Food value Chain

• 2017-2019

• Göteborg – Kapstaden - Sheffield-
Manchester - Kisumu

Implementering the NUA and the 
SDGs: Comparative Urban 
Perspectives

• 2017 – 2019 (2020)

• Göteborg – Kapstaden - Sheffield-
Manchester –Kisumu – Skåne -
Buenos Aires - Shimla

Migration and urban development

• 2017 – 2019 

• Göteborg – Kisumu - Skåne

Neighbourhood transformation 
and housing justice

• 2017 – 2019

• Göteborg – Sheffield-Manchester

Participatory Cities

• 2017 – 2019

• Göteborg – Sheffield-Manchester

Realising Just Cities

• 2016 - 2019

• Göteborg – Kapstaden – Sheffield-
Manchester - Kisumu

Transport and sustainable urban 
development

• 2017 - 2019

• Göteborg – Kapstaden – Kisumu

Internationellt komparativa projekt som GOLIP deltagit i  

https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/cultural-heritage-and-just-cities
https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/food-value-chain
http://www.mistraurbanfutures.org/en/content/implementing-new-urban-agenda-and-sustainable-development-goals-comparative-urban
https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/migration-and-urban-development
https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/neighbourhood-transformation-and-housing-justice
https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/participatory-cities
https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/realising-just-cities
https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/transport-and-sustainable-urban-development
https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/transport-and-sustainable-urban-development
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Bilaga 2 – Publikationslista 
Lista över publikationer som kommit till som resultat av ett GOLIP-projekt eller ett komparativt 

projekt där GOLIP medverkat, publicerade under 2019 eller början av 2020.   

 

Utöver nedan listade publikationer förväntas ytterligare ett dussintal fördröjda publikationer 

tillkomma under våren 2020. 

 

Titel  Typ av publ Författare Projekt 

A critical exploration 
of agonistic 
participatory design 

Vetenskaplig artikel 
(The Design 
Journal) 

Helena Kraff, 
GU 

SKILLs 

Adapting the 
Sustainable 
Development Goals 
and the New Urban 
Agenda to the city 
level: Initial 
reflections from a 
comparative research 
project 

Vetenskaplig artikel 
(International 
Journal of Urban 
Sustainable 
Development) 

MUF team: 
Sandra Valencia, 
GOLIP 
 
David Simon, 
MUF 
 
Nick Taylor Buck, 
SMLIP  
 
Sylvia Croese & 
Ileana Versace, 
Buenos Aires 
 
Joakim 
Nordqvist, SKLIP 
 
Michael Oloko, 
KLIP 
 
Tarum Sharma, 
Shimla 

Implementing the New 
Urban Agenda and The 
Sustainable Development 
Goals: Comparative Urban 
Perspectives*  

A morphogenetic 
approach to societal 
development 

Mistra Urban 
Futures Report 
(2020:1) 

Deon Pretorius Accessible Cities 

Combining material 
flow analysis with life 
cycle assessment to 
identify 
environmental 
hotspots of urban 
consumption 

Vetenskaplig artikel 
(Journal of Cleaner 
Production) 

Alexandra 
Westin, 
Chalmers, m.fl. 

Municipal Environmental 
Impact (doktorandprojekt) 

Det urbana 
stationssamhället - 
vägen mot ett 
resurssnålt resande 

Mistra Urban 
Futures Report 
(2020:3) 

Ulf Ranhagen, 
Chalmers & Anna 
Gustafsson, GR 

Det urbana 
stationssamhället 

Digital verktygslåda 
för god ljudmiljö i 
stationssamhällen 

Handbok/verktyg, 
RISE rapport  

Krister Larsson, 
RISE 

Det urbana 
stationssamhället 

https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/critical-exploration-agonistic-participatory-design
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/critical-exploration-agonistic-participatory-design
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/critical-exploration-agonistic-participatory-design
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19463138.2019.1573172
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19463138.2019.1573172
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19463138.2019.1573172
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19463138.2019.1573172
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19463138.2019.1573172
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19463138.2019.1573172
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19463138.2019.1573172
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19463138.2019.1573172
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19463138.2019.1573172
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/morphogenetic-approach-social-development
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/morphogenetic-approach-social-development
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/morphogenetic-approach-social-development
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/combining-material-flow-analysis-life-cycle-assessment-identify-environmental-hotspots
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/combining-material-flow-analysis-life-cycle-assessment-identify-environmental-hotspots
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/combining-material-flow-analysis-life-cycle-assessment-identify-environmental-hotspots
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/combining-material-flow-analysis-life-cycle-assessment-identify-environmental-hotspots
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/combining-material-flow-analysis-life-cycle-assessment-identify-environmental-hotspots
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/combining-material-flow-analysis-life-cycle-assessment-identify-environmental-hotspots
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/combining-material-flow-analysis-life-cycle-assessment-identify-environmental-hotspots
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/det-urbana-stationssamhallet-vagen-mot-ett-resurssnalt-resande
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/det-urbana-stationssamhallet-vagen-mot-ett-resurssnalt-resande
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/det-urbana-stationssamhallet-vagen-mot-ett-resurssnalt-resande
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/det-urbana-stationssamhallet-vagen-mot-ett-resurssnalt-resande
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/digital-verktygslada-god-ljudmiljo-i-stationssamhallen
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/digital-verktygslada-god-ljudmiljo-i-stationssamhallen
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/digital-verktygslada-god-ljudmiljo-i-stationssamhallen
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Food Systems 
Sustainability: For 
whom and by whom? 
An Examination of 
Different Viewpoints 
on Food System 
Change 

Vetenskaplig artikel 
(Sutainability) 

MUF team: 
Gunilla Almered 
Olsson, Mirek 
Dymitrow,  
Kristina 
Fermskog, Karin 
Ingelhag & 
Shelley Kotze, 
GOLIP 
 
Gareth Haysom, 
CTLIP,  
 
Paul Opiyo, 
Michael Oloko & 
Stephen Gaya 
Agong, KLIP 
 
Nick Taylor Buck 
& Charlotte 
Spring, SMLIP 

SKILLs / Food Value Chain* 
 

Forskning och praktik 
i samverkan om 
medborgardeltagande 
i stadsplanering 

Nordregio Policy 
brief  

Moa Tunström 
& Sandra 
Oliviera e Costa 
(Nordregio) 

Medborgardeltagandets 
effekter 

From Policy to 
Misery? The state 
agricultural farms vs 
‘the rural’ 

Vetenskaplig artikel 
(Quaestiones 
Geographicae) 

Mirek 
Dymitrow, 
Chalmers/GU, 
m.fl.  

Forskningsforum 
Stadslandet 

Getting and Keeping a 
Foot in the Door: 
Strategies by Migrant 
and Informal Sector 
Women to Remain 
Relevant in the 
Labour Market 

Vetenskaplig artikel 
(Research on 
Humanities and 
Social Sciences) 

MUF team: 
Helena Kraff & 
Eva Maria 
Jernsand, GOLIP 
 
Lillian Omondi, 
KLIP 
 

SKILLs / Migration and 
urban development* 

Initiatives for 
intercultural exchange 

Mistra Urban 
Futures Paper 
(2020:1) 

Alice Hultdin, GU SKILLs / Turismens roll i 
multikulturella samhällen 
(TiMS) / Migration and urban 
development* 

Innovation och 
stadsutveckling 

Bok (antologi) Jessica Algehed, 
FOG Innovation, 
Erica Eneqvist, 
RISE, Christian 
Jensen, GU & 
Jenny Lööf, RISE 
(red.) 

Antologi – Innovation för 
hållbar stadsutveckling 

Insatser i “utsatta 
områden” En analys 

Rapport 
(Bostad2030) 

Kim Roelofs & 
Tapio Salonen, 

Lövgärdet för en hållbar 
områdesutveckling  

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/12/3337
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/12/3337
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/12/3337
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/12/3337
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/12/3337
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/12/3337
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/12/3337
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1303084/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1303084/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1303084/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1303084/FULLTEXT01.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/node/3022
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/node/3022
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/node/3022
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/node/3022
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/getting-and-keeping-foot-door-strategies-migrant-and-informal-sector-women-remain
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/getting-and-keeping-foot-door-strategies-migrant-and-informal-sector-women-remain
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/getting-and-keeping-foot-door-strategies-migrant-and-informal-sector-women-remain
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/getting-and-keeping-foot-door-strategies-migrant-and-informal-sector-women-remain
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/getting-and-keeping-foot-door-strategies-migrant-and-informal-sector-women-remain
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/getting-and-keeping-foot-door-strategies-migrant-and-informal-sector-women-remain
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/getting-and-keeping-foot-door-strategies-migrant-and-informal-sector-women-remain
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/initiatives-intercultural-exchange
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/initiatives-intercultural-exchange
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/publikationer/innovation-och-stadsutveckling
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/publikationer/innovation-och-stadsutveckling
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/kunskapsoversikt_utsatta_omraden_bo2030.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/kunskapsoversikt_utsatta_omraden_bo2030.pdf
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av 20 års 
områdesutveckling 
och lärdomar 

Malmö 
universitet 

‘Keeping politicians at 
arm’s length’: how 
managers in a 
collaborative 
organization deal with 
the administration-
politics interface 

Vetenskaplig artikel 
(International 
Review of 
Administrative 
Sciences) 

Sara Brorström, 
GU  

Följeforskning och lärande 
för förverkligande av Vision 
Älvstaden 

Klokboken för 
seniorbostäder 

Digital handbok  Lisbeth Lindahl, 
GR, Nina Ryd, 
Chalmers, 
Susanne Clase, 
White, m.fl. 
 

DIABAHS  

Localisation of the 
2030 Agenda and its 
Sustainable 
Development Goals in 
Gothenburg, Sweden 

Mistra Urban 
Futures Report 
(2019:4)  

Sandra Valencia, 
MUF, Sara 
Pettersson & 
Lena Risfelt, 
Göteborgs stad 

Implementing the New 
Urban Agenda and The 
Sustainable Development 
Goals: Comparative Urban 
Perspectives* 

Lost in translation: A 
framework for 
analysing complexity 
of co-production 
settings in relation to 
epistemic 
communities, 
linguistic diversities 
and culture 

Vetenskaplig artikel 
(Futures) 

Varvara Nikulina, 
Blekinge 
högskola, David 
Simon, MUF, 
Henrikke 
Baumann, 
Chalmers & 
Johan Larsson 
Lindahl, SNOD 

Urban Futures öppna 
forskarskola  

Material metabolism 
of residential 
buildings in Sweden 

Avhandling Paul Gontia, 
Chalmers 

Sustainable Urban Districts 
(doktorandprojekt) 

Meningsfullt 
deltagande – från 
global agenda till lokal 
förståelse 

Mistra Urban 
Futures Paper 
(2019:1) 

Sanna Isemo, 
MUF & 
Margareta 
Forsberg, 
MUF/GR 

Participatory Cities* 

Migrationens ojämna 
geografi: 
Bosättningslagen ur 
ett rättviseperspektiv 

Mistra Urban 
Futures Report 
(2020:2) 

Kristina Grange 
& Nils Björling, 
Chalmers 

Migrationens ojämna 
geografi 

Perspectives on 
accessibility: 
elaborating on 
methods and 
approaches with the 
aim to improve local 
living conditions 

Mistra Urban 
Futures Policy Brief 
(2020:1) 

Ann Legeby, KTH 
& Stina Hansson, 
GU 

Accessible Cities 

https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/kunskapsoversikt_utsatta_omraden_bo2030.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/kunskapsoversikt_utsatta_omraden_bo2030.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/kunskapsoversikt_utsatta_omraden_bo2030.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/node/2857
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/node/2857
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/node/2857
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/node/2857
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/node/2857
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/node/2857
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/node/2857
https://klokboken.nu/
https://klokboken.nu/
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/gothenburg_final_city_report-_sdgs_project-nov_2019-valencia.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/gothenburg_final_city_report-_sdgs_project-nov_2019-valencia.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/gothenburg_final_city_report-_sdgs_project-nov_2019-valencia.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/gothenburg_final_city_report-_sdgs_project-nov_2019-valencia.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/gothenburg_final_city_report-_sdgs_project-nov_2019-valencia.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328718305032
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328718305032
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328718305032
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328718305032
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328718305032
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328718305032
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328718305032
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328718305032
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328718305032
https://research.chalmers.se/publication/514515/file/514515_Fulltext.pdf
https://research.chalmers.se/publication/514515/file/514515_Fulltext.pdf
https://research.chalmers.se/publication/514515/file/514515_Fulltext.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/meningsfullt-deltagande-fran-global-agenda-till-lokal-forstaelse
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/meningsfullt-deltagande-fran-global-agenda-till-lokal-forstaelse
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/meningsfullt-deltagande-fran-global-agenda-till-lokal-forstaelse
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/meningsfullt-deltagande-fran-global-agenda-till-lokal-forstaelse
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/publikationer/migrationens-ojamna-geografi-bosattningslagen-ur-ett-rattviseperspektiv
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/publikationer/migrationens-ojamna-geografi-bosattningslagen-ur-ett-rattviseperspektiv
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/publikationer/migrationens-ojamna-geografi-bosattningslagen-ur-ett-rattviseperspektiv
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/publikationer/migrationens-ojamna-geografi-bosattningslagen-ur-ett-rattviseperspektiv
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/perspectives-accessibility
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/perspectives-accessibility
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/perspectives-accessibility
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/perspectives-accessibility
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/perspectives-accessibility
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/perspectives-accessibility
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/perspectives-accessibility
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Platsutveckling – 
Radikal demokrati 
eller postpolitisk 
planering? 

Kapitel i bok 
(publicerad i ”Ett 
nytt kontrakt för 
samhällsbyggande”) 

Nils Björling Kunskapsöversikt över 
metoder för hållbar 
platsutveckling 

PRISMA 
Processverktyg för 
social hållbarhet i 
stadsdelsomvandling 

Processverktyg  RISE Socialt hållbar 
stadsdelsomvandling – 
indikatorer och verktyg 

Rätt verktyg för 
jobbet? En översikt 
över verktyg för social 
hållbarhetsanalys i 
städer 

Mistra Urban 
Futures Report 
(2019:1) 

Anna Eken, 
Josefin 
Magnusson, 
Anna Hildesson, 
Stefan Molnar & 
Karl de Fine 
Licht, K., RISE 

Socialt hållbar 
stadsdelsomvandling – 
indikatorer och verktyg 

Storstädernas 

jämlikhetsarbete 

Mista Urban 
Futures rapport 

Joakim 
Forsemalm 
Radar arkitektur 
& planering  

Storstädernas 
jämlikhetsarbete 

Storstädernas 

jämlikhetsarbete: 

delade normer, 

strukturerade 

problem och lärande 

ur goda exempel  

Vetenskaplig artikel 
(smt) 

Joakim 
Forsemalm 
Radar arkitektur 
& planering 

Storstädernas 
jämlikhetsarbete 

The concept of ’rural’ 
as a psychosocial 
process: From 
concept attainment 
to concept 
unlearning 

Vetenskaplig artikel 
(Quaestiones 
Geographicae) 

Mirek 
Dymitrow, 
Chalmers/GU 

Forskningsforum Stadslandet 

Vad tycker seniorer 
om seniorbostäder 
och vilka flyttar dit? 

Vetenskaplig 
rapport 

Lisbeth Lindahl, 
GR, Nina Ryd, 
Chalmers, Cecilia 
Kaan, GR, Malin 
Isaksson, 
Chalmers  

DIABAHS 

 
*Mistra Urban Futures komparativa projekt som GOLIP deltagit i.  
  

https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/prisma_processverktyg_for_social_hallbarhet_i_stadsdelsomvandling_1.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/prisma_processverktyg_for_social_hallbarhet_i_stadsdelsomvandling_1.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/prisma_processverktyg_for_social_hallbarhet_i_stadsdelsomvandling_1.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/prisma_processverktyg_for_social_hallbarhet_i_stadsdelsomvandling_1.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/Eken.mfl-Report-2019-1.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/Eken.mfl-Report-2019-1.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/Eken.mfl-Report-2019-1.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/Eken.mfl-Report-2019-1.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/Eken.mfl-Report-2019-1.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/publikationer/storstadernas-jamlikhetsarbete
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/publikationer/storstadernas-jamlikhetsarbete
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2079
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2079
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2079
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2079
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2079
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2079
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/concept-rural-psychosocial-process-concept-attainment-concept-unlearning
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/concept-rural-psychosocial-process-concept-attainment-concept-unlearning
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/concept-rural-psychosocial-process-concept-attainment-concept-unlearning
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/concept-rural-psychosocial-process-concept-attainment-concept-unlearning
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/concept-rural-psychosocial-process-concept-attainment-concept-unlearning
https://www.mistraurbanfutures.org/en/publication/concept-rural-psychosocial-process-concept-attainment-concept-unlearning
https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/flyttpaaldredarkangeokadfrihetochsjalvstandighet.5.4781804816e3f7812de12c76.html
https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/flyttpaaldredarkangeokadfrihetochsjalvstandighet.5.4781804816e3f7812de12c76.html
https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/arbetsmarknadochsocialvalfard/nyhetsarkivvalfard/nyhetervalfard/flyttpaaldredarkangeokadfrihetochsjalvstandighet.5.4781804816e3f7812de12c76.html
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Bilaga 3 – Lista över egna event 2019 
 

Datum Typ av event Titel Arrangör (ev. projekt) 

25 jan Urban 
Lecture 

Sustainable Development - 
what do we learn from 25 years of 
pioneering?  

MUF, GMV 

30 jan Mellanrum Bostaden i en marknadsanpassad tid MUF, S2020, Chalmers, 
Göteborgs universitet, 
Göteborgsregionen, 
Stadsmuseet  

13 feb Urban 
Lecture 

Shaping future without waste despite all 
odds with Laura Saija, Catania/ Sicilien  

Chalmers, MUF 

19 feb Urban Lunch-
time 

Hållbar platsutveckling MUF (Metoder för hållbar 
platsutveckling) 

27 feb Mellanrum MELLANRUM 100 ggr! - Våra drömmars 
stad 

MUF, S2020, Chalmers, 
Göteborgs universitet, 
Göteborgsregionen, 
Stadsmuseet  

5 mars Urban 
Lecture 

Bringing the City of Gothenburg and Nelson 
Mandela Bay into collaboration around 
sustainable, just and accessible cities 

MUF (Accessible Cities)  

14 
mars 

Metod-
seminarium 

International workshop on facilitation for 

transdisciplinary research 
MUF, COST Intrepid 

 

02 apr Boksläpp Boksläpp Evidensbaserad Stadsutveckling Radar, MUF m. fl.  

02 apr Konferens Levande trygga platser - BID - en 
kunskapskonferens  

Länsstyrelsen, 
Göteborgsregionen, 
Göteborgs stad, 
Fastighetsägarna, MUF 

10 apr Urban Lunch-
time 

Hur kan lokalt medskapande och tillit 
påverka vägval när vi vill skapa tillgängliga 
städer? 

MUF (Accessible Cities) 

23 maj Urban Lunch-
time 

Medborgardialogens effekter i 
stadsplanering 

MUF 
(Medborgardeltagandets 
effekter)  

30 jun Almedals-
seminarium 

Minskar vi polariseringen mellan stad och 
landsbygd med bättre platsutveckling?  

MUF, Chalmers  

02 juli Almedals-
seminarium 

"Social washing" - eller förändring på 
riktigt? 

MUF, Göteborgs 
universitet 

05 
sept 

Urban Lunch-
time 

Agenda 2030 för hållbar utveckling i 
Göteborg 

MUF (Implementing the 
NUA and the SDGs: 
Comparative Urban 
Perspectives) 

10-13 
sept  

Konferens International Transdisciplinarity 
Conference  

TD Network, MUF, 
Göteborgs universitet 

19-20 
sept 

Konferens Socialt självbyggande och modernt 
självbyggeri  

Bergsjön 2021, MUF, 
Familjebostäder, 
Egnahemsbolaget, 
Boverket, RISE m.fl. 

https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/urban-lecture-professor-jan-rosvall-and-professor-salvatore-lorusso-25-january-2019
https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/urban-lecture-professor-jan-rosvall-and-professor-salvatore-lorusso-25-january-2019
https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/urban-lecture-professor-jan-rosvall-and-professor-salvatore-lorusso-25-january-2019
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/mellanrum-30-januari-bostaden-i-en-marknadsanpassad-tid
https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/open-lecture-shaping-future-without-waste-despite-all-odds
https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/open-lecture-shaping-future-without-waste-despite-all-odds
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/urban-lunchtime-metoder-hallbar-platsutveckling-19-februari
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/mellanrum-100-vara-drommars-stad-27-februari
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/mellanrum-100-vara-drommars-stad-27-februari
https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/urban-lecture-bringing-city-gothenburg-and-nelson-mandela-bay-collaboration
https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/urban-lecture-bringing-city-gothenburg-and-nelson-mandela-bay-collaboration
https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/urban-lecture-bringing-city-gothenburg-and-nelson-mandela-bay-collaboration
https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/method-seminar-international-workshop-facilitation-transdisciplinary-research
https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/method-seminar-international-workshop-facilitation-transdisciplinary-research
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/levande-trygga-platser-bid-kunskapskonferens
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/levande-trygga-platser-bid-kunskapskonferens
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/urban-lunch-time-hur-kan-lokalt-medskapande-och-tillit-paverka-vagval-nar-vi-vill-skapa
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/urban-lunch-time-hur-kan-lokalt-medskapande-och-tillit-paverka-vagval-nar-vi-vill-skapa
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/urban-lunch-time-hur-kan-lokalt-medskapande-och-tillit-paverka-vagval-nar-vi-vill-skapa
https://www.mistraurbanfuthttps/www.mistraurbanfutures.org/sv/event/urban-lunch-time-medborgardialogens-effekter-i-stadsplaneringures.org/sv/event/urban-lunch-time-medborgardialogens-effekter-i-stadsplanering
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/almedalen-minskar-polariseringen-mellan-stad-och-landsbygd
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/almedalen-minskar-polariseringen-mellan-stad-och-landsbygd
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/almedalen-social-washing-eller-forandring-pa-riktigt
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/almedalen-social-washing-eller-forandring-pa-riktigt
https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/urban-lunch-time-agenda-2030-hallbar-utveckling-i-goteborg
https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/urban-lunch-time-agenda-2030-hallbar-utveckling-i-goteborg
http://www.transdisciplinarity.ch/td-net/Veranstaltungen/ITD-2019.html
http://www.transdisciplinarity.ch/td-net/Veranstaltungen/ITD-2019.html
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/socialt-byggande-och-modernt-sjalvbyggeri-inkluderande-projektformer-i-bostadsbyggandet
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/socialt-byggande-och-modernt-sjalvbyggeri-inkluderande-projektformer-i-bostadsbyggandet
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30 
sept 

Urban Lunch-
time 

Antologi Innovation och stadsutveckling MUF (Antologi Innovation 
och stadsutveckling) 

05 okt Mellanrum på 
väg 

Kulturvandring i Hammarkullen  MUF, S2020, Chalmers, 
Göteborgs universitet, 
Göteborgsregionen, 
Stadsmuseet  

13-18 
okt  

Konferens Annual Realising Just Cities Conference - 
Lessons, impacts and outcomes 

MUF  

04 dec 10-
årsjubileum 

Mistra Urban Futures 10-års jubileum  MUF 

11 dec Urban Lunch-
time 

Storstädernas jämlikhetsarbete MUF (Storstädernas 
jämlikhetsarbete) 

 

 

 

 

 

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/urban-lunch-time-tema-innovation-och-stadsutveckling-en-antologi
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/mellanrum-pa-vag-kulturvandring-i-hammarkullen
https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/RJC2019
https://www.mistraurbanfutures.org/en/event/RJC2019
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/urban-lunch-time-storstadernas-jamlikhetsarbete-hur-ser-det-ut



