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Mistra Urban Futures Årsrapport 2018 klar
Mistra Urban Futures Årsrapport återspeglar arbetet 2018 med målet att förverkliga rättvisa
städer under. Ta del av 10 jämförande projekt, där liknande utmaningar i åtta städer på fyra
kontinenter undersöks. Läs om hur vi riktar arbetat framåt, då vi fortsätter att arbeta med frågor
som transporter, bostäder för alla, vi kartlägger medskapandeprocesser, arbetar med de
globala hållbarhetsmålen, ekosystemtjänster, urban mat, forskarskola och mycket mer.

Läs Årsrapporten (eng)

En av artiklarna i Årsrapporten 2018

Minska fattigdom genom mer rättvisa &
inkluderande transportsystem
– artikel i Mistra Urban Futures Årsrapport 2018
Transportplanering och att investera i städers infrastruktur i länder med utbredd fattigdom ska
ge bättre tillänglighet till service som utbildning, hälsovård, arbetsmarknad och bättre möjlighet
att ta del av kultur, grönområden och aktiviteter. Historiskt sett har transportplaneringen haft
själva restiden som utgångspunkt snarare än den tillgänglighet som skapas för stadens
invånare - även för de sämst ställda och mest sårbara. Läs Sean Cookes artikel i vår
Årsrapport 2018 och ta del av fler berättelser. Han är forskare i Kapstaden.

Läs mer

Staden blir mer tillgänglig

Så blir staden mer tillgänglig för alla
Projektet FUNKTEK gjorde inte bara Göteborgs stadsmuseum mer tillgängligt. Metoden där
personer med olika typer av funktionsvariation testade och förbättrade museets utställningar
och aktiviteter har fått ringar på vattnet i Göteborg.
– Samhället utvecklas och det är viktigt att staden funkar för alla. Oavsett funktionsvariation
brukar ökad tillgänglighet vara bra och mer bekvämt för alla människor, säger Henrik Ehrlington
som jobbar på Fastighetskontoret, Göteborgs stad och ingick i styrgruppen för projekt Funktek.

Läs mer

Utmaningarna fortsätter - förverkliga de Globala
målen
Två nya artiklar om de Globala målen och New Urban Agenda skrivna av Mistra Urban Futures
forskare har publicerats. En av artiklarna tar upp utmaningar när agendorna ska förverkligas på lokal
nivå. Den tar upp exempel från Kapstaden, Kisumu, Sheffield, Göteborg, Malmö, Buenos Aires och
Shimla. Den andra artikeln fokuserar på Göteborg och djupdyker i de 244 indikatorer som används
för att följa upp de Globala målen.

Läs mer

Nyheter i korthet

Vägen framåt för
Stockholms-noden
I slutet av mars höll styrgruppen för Mistra
Urban Futures Stockholmsnod en
workshop på Openlab med fokus på
nodens vision och målbild för arbetet efter
2019. Träffen faciliterades av coachen
Susanne Ringström från Expedition
Mondial som landade i en bild av tre olika
vägar framåt för noden med fokus på
vidareutveckling av Openlabs verktyg för
samkunskapande, breda konferenser för
samkunskapande med sikte på Agenda
2030 och följeforskning med fokus på
olika stöd för samkunskapande processer.

Undersöka
turismens roll i
multikulturella
samhällen (TiMS)
Dagens värld karaktäriseras av
globalisering och ökad rörlighet. En
konsekvens är att platser, städer och
länder har blivit mer mångkulturella och
mångfacetterade under de senaste
decennierna. Det speglas inte alltid i
turism- och besöksnäringens
beskrivningar av platser. En kritik inom

Ta också del av Stockholmsnodens

forskning om turism är att de bilder som

kommande Co-creation- konferens.

kommuniceras av till exempel

Läs mer

turistnäringen och myndigheter, är allt för
endimensionella och stereotypa.

Läs mer

Action Research
Collective Jam &
Justice på besök i
Göteborg
– inkluderar medborgarna i
samhällsbygget

Kurspaket för
medborgardialog &
omvärldskunskap

En delegation från Sheffield-Manchester
och West Midlands besökte Göteborg och

Globalisering, migration och urbanisering

Mistra Urban Futures i mitten av mars.

bidrar till en samhällsutveckling där det

Gruppen ville se hur svenska lokala och

lokala flätas samman med det globala.

regionala myndigheter, som Göteborgs

Det ställer nya krav på delaktighet och

stad och Göteborgsregionen och de 13

stärker vikten av arbete med Agenda

medlemskommunerna, arbetar med och

2030 och FN:s globala hållbarhetsmål på

på vilket sätt invånarna inkluderas i

lokal nivå. På uppdrag från Sveriges

formandet av ett socialt hållbart samhälle.

Kommuner och Landsting (SKL) har Hans
Abrahamsson, docent i freds- och
utvecklingsforskning, genomfört en

Läs mer

forskningsstudie om
samhällsförändringens lokala och globala
samband. Studien har utvecklats till ett
utbildningsmaterial i Omvärldskunskap,
samhällsförändring och medborgardialog.
Materialet består av en e-bok i tre delar,
instuderingsfrågor och filmade
föreläsningar som sammantaget utgör ett
kurspaket för självstudier. På

omvarldskunskap.se kan material laddas
ner kostnadsfritt.

Läs mer

Våra senaste publikationer

Verktyg för gemensam kunskapsproduktion
Hållbar Platsutveckling - en kunskapsöversikt
Tillsyn av bostadsmiljöer - ett verktyg för stads- och områdesutveckling?
Tre policy briefs of Food Security - Kisumu/Kenya
Adapting the Sustainable Development Goals and the New Urban Agenda to the city level:
Initial reflections from a comparative research project
Bringing Communities and Culture Together
Governance for sustainable urban development: the double function of SDG indicators
Governing Creative city: the practice, value and effectiveness of cultural intermediation
Towards cultural ecologies: why urban cultural policy must embrace multiple
Se fler publikationer på vår webb

Almedalsveckan 2019
Almedalsveckan har utvecklats till att bli en av världens
största demokratiska mötesplatser för samhällsfrågor och
hålls för 51:a gången. Mista Urban Futures deltar i
samarbete med Chalmers och Göteborgs Universitet på

30
JUNI

Västsvenska Arenan för 6:e året.
Håll utkik efter våra event i programmet. Mer info kommer.
30 juni kl 16.45-17.30: Kan vi minska polariseringen
mellan stad och landsbygd med bättre
platsutveckling?

Läs
mer

2 juli kl 11.45-12.30: "Social washing" - eller förändring
på riktigt?
Ort: Visby
Välkommen! Anmälan behövs inte.

Mistra Urban Futures Event

15 maj: DIABAHS - Slutkonferens för projekt DIABAHS - Dialog Bygg hållbart för
seniorer
Ort: Elite Park Avenue, Göteborg

16 maj: A Global Compact for Migration - What´s next?
Ort: Sappören, Göteborgs universitet, Göteborg

23 maj: Urban Lunch-time - Medborgardialogens effekter i stadsplanering
Ort: Scandic Crown, Göteborg

28 maj: Hur kan co-creation bidra till förverkligandet av Agenda 2030 och en socialekologiskt hållbar stadsutveckling i Stockholmsregionen?
Ort: Subtopia, Botkyrka, Stockholm

4-6 June: TNOC Summit
Ort: Paris

10-13 september: International Transdisciplinarity TD-Conference
Ort: Göteborgs universitet, Göteborg

19-20 september: Socialt byggande och modernt självbyggeri – konferens om socialt
byggande och modernt självbyggeri

Ort: Göteborg

Mistra Urban Futures rekommenderar

16 maj: Business Arena
Ort: Svenska Mässan, Göteborg

15-16 maj: Bostadsmötet
Ort: Uppsala

23 maj: Workshop om klimat- och energifrågor i fysisk planering
Ort: Länsstyrelsen, Göteborg (Scandic Crown)

22-24 May: Urban Futures Global Conference
Ort: Oslo, Norway

27-31 May: Urban Solution Expo
Ort: Nairobi, Kenya

23-26 June: International Sustainability Transitions Conference
Ort: Ottawa, Canada

Mistra Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med
hållbar stadsutveckling, en av dagens viktigaste samhällsutmaningar. Alla projekt som
genomförs drivs tillsammans av praktiker och forskare med målet att förverkliga den rättvisa,
gröna och tillgängliga staden.
www.mistraurbanfutures.org

Läs mer om vår integritetspolicy - hur vi behandlar personuppgifter
Vill du inte längre ha utskick från Mistra Urban Futures, klicka här

