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Utmaningen: att utveckla rättvisa, gröna och 
tillgängliga städer

• Från 7,5 till 10 miljarder människor 

• Urbanisering 

• Långsiktigt hållbara för framtida generationer

• Städer är komplexa 

• Städer möter många utmaningar



Mistra Urban Futures vision & mission 

Vision: Hållbar stadsutveckling med tillgängliga, gröna och rättvisa städer.    

Mission: Att gemensamt och med ett reflekterande förhållningssätt 
utveckla och använda kunskap för att främja omställningen till hållbara 
städer på lokal och global nivå.



Kunskap

• Kunskapsbärare

• Kunskapsproducenter

• Kunskapsanvändare



Medskapande 

• Ett sätt att möta komplexa problem 

• Vi är en öppen arena 

• Fler perspektiv – nya insikter

• Från problemformulering till förändring

• Metodologiskt förhållningssätt
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Ett internationellt center med plattformar i sex städer

• Göteborg

• Malmö 

• Sheffield-Manchester

• Kisumu

• Kapstaden

• Stockholm  (”nod”)



Göteborgsplattformen

• Ett ”tredje rum” - en öppen och gemensam 
mötesplats

• Bidrar till kunskap för att möta komplexa 
utmaningar

• Skapar kunskapsallianser mellan forskning och 
praktik



Göteborgskonsortiet

• Initiativtagare

• Finansiärer 

• Bas för verksamheten inom 
Göteborgsplattformen

• Leds av ett konsortieråd
Konsortierådet
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Målkonflikter och komplexa problem



På Göteborgsplattformen

• Projekt och projektutveckling

• Nätverksmöten och nätverksbyggande

• Forskarskola

• Seminarier, workshops, konferenser



Det urbana stationssamhället

• Begreppet har etablerats

• ”Stråktänk” i Borås

• Resecentrum i Stenungssund

• Mobilitetstjänster 

• Verktyg

• Arena 

• Från 3 mkr till 25 mkr…



Värdering av

ekosystemtjänster
• Samlad bedömning av ekosystemtjänster 

• Handbok/guide 

- Beslutsunderlag markanvändning

- Kompensationsåtgärder

- Synliggör grönskans värde

- Användare



Globala målen &

New Urban Agenda

• Pilotprojekt 2015 

• Kommenterat New Urban Agenda 

• Positionering forskarsamhället

• UN General Assembly 5-6 sept















Läs mer på vår hemsida:

www.mistraurbanfutures.com



Tillsammans skapar vi hållbara städer


