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Nyhetsbrev Juni 2019

Vidarebefordra Webbversion

Platsutveckling och ”social washing” 
årets seminarier i Almedalen
Sedan 2013 har Mistra Urban Futures arrangerat seminarier under Almedalsveckan, så även i år. 

Vi bjuder vi in till två seminarier på Västsvenska arenan, söndagen den 30 juni och tisdagen den 

2 juli. Platsutvecklingen och ”social washing” står i fokus och medverkar gör bland andra Helena 

Bjarnegård, Sveriges nya riksarkitekt och Andreas Schönström, kommunalråd i Malmö (S). 



Minskar polariseringen mellan stad och landsbygd med bättre 
platsutveckling? 

Dag: Söndag 30 juni 2019 Tid: kl 16.45-17.30 Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen, H551, 

mitt emot Almedalsparken Arrangör: Mistra Urban Futures genom Västsvenska Arenan och 

Chalmers. Välkommen!

"Social washing" – eller förändring på riktig? 

Dag: Tisdag den 2 juli 2019 Tid: kl 11.45-12.30 Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen, H551, 

mitt emot Almedalsparken Arrangör: Mistra Urban Futures genom Västsvenska Arenan och 

Göteborgs universitet. Ingen föranmälan krävs. Välkommen! 

Läs mer

Tre storstäders jämlikhetsarbete

Så ska storstäderna bli mer jämlika
I snart 10 år har Sveriges tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö arbetat för att 

minska skillnader i livsvillkor och hälsa för invånarna. Forskare ska nu studera storstädernas 

jämlikhetsarbete, för att se hur det gör nytta och på vilket sätt det kan utvecklas. Allt för att 

utveckla städer där människor kan bo och leva på lika villkor. 



Läs mer

Nylanserat klimatverktyg

Nylansering: Klimatsmartsemester.se 
Resenärer blir alltmer medvetna om hur mycket vi belastar klimatet när vi flyger. Begreppet 

"flygskam" sprids alltmer vilket visar på vad flyget gör mot vår miljö. Nu har, the Climate friendly 

vacationing network, med forskare kopplade till Chalmers, nylanserat verktyget som utvärderar 

olika reselaternativ. Webb-sidan – travelandclimate.org – ger en direkt sammanställning av 

kolidoxidutsläppen beroende på vilken typ av resa du räknar på.

Läs mer (eng)

Gemensam plattform för hållbar utveckling



Chalmers och GU skapar gemensam plattform 
för hållbar utveckling i Afrika, Asien och 
Latinamerika 
Chalmers och Göteborgs universitet har beslutat att etablera en gemensam samverkansplattform 

för forskning, utbildning och nyttiggörande för att bidra till en hållbar utveckling i Globala syd, det 

vill säga länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Den nya plattformen bygger på Mistra Urban 

Futures styrkor och kommer att inrättas som en del av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, 

GMV.

Läs mer

Nyheter i korthet

Stockholm Urban Forum: 

Co-creation stödjer 
samverkan för 
genomförande av 
Agenda 2030
Mistra Urban Futures Stockholmsnod 

arrangerade i slutet av maj Stockholm 

Urban Forum – Co-creation för Agenda 

2030 i Stockholmsregionen, i Botkyrka 

kommun. Stockholm Urban Forum 

samlade 150 deltagare och ett 30-tal 

talare från politik, offentlig sektor, 

forskning, privat sektor och civilsamhälle. 

Göteborg, Liverpool 
och Manchester i 
utbyte kring social 
housing
En delegation från Liverpool, Manchester 

och Göteborg besökte Hisingen, 

Lövgärdet och Bergsjön i slutet av april. 

Gruppen har sedan tidigare ett flerårigt 

ömsesidigt utbyte. Representanter från 

Göteborg har tidigare besökt 

Storbritannien för att få lärdomar kring 

social housing. I Göteborg fick britterna se 

exempel på olika kollektivboenden och 

hur exempelvis bostadsbolag renoverar 

och inkluderar boende på olika sätt och i 

olika delar av stan. 



Forumet fokuserade på co-creation, 

medskapande och samkunskapande-

processer, för att förverkliga och nå de 

globala målen i Agenda 2030 och särskilt 

mål 11 om hållbara städer. 

Läs mer 

Urban Magma Skåne:

Hur realiserar vi 
drömmen om hållbar 
stadsutveckling?
Mistra Urban Futures plattform Skåne höll 

en paneldiskussion kring 

områdesutveckling på konferensen 

Meeting Point Urban Magma: Urban 

Innovation, i Malmö. Panelen diskuterade 

hållbar områdesutveckling och delade 

erfarenheter från privat och offentlig 

sektor. Panelen bestod av forskare från 

Lunds universitet, Malmös universitet, SLU 

och representanter från Malmö stad. Ett av 

målen är att utveckla kunskapsöversikter 

för att bidra till förbättrade metoder för 

arbete med hållbar stadsutveckling. 

Läs mer på projektsidan och ta del av 

referat från konferensen.

Richard Goulding har skrivit en blogg om 

intrycken från besöket i Göteborg. 

Läs mer (eng)

Slutkonkonferens – 
bygga hållbart för 
seniorer och klokbok
Den 15 maj höll DIABAHS (Dialog Bygg 

Hållbart för Seniorer) en välbesökt 

slutkonferens på temat dialoger kring 

hållbara bostäder för seniorer. Under 

dagen presenterades goda exempel från 

Västsverige lyftes och internationella 

utblickar. Klokboken för seniorbostäder 

lanserades – en digital webbsida med 

inspiration till alla som vill veta mer eller 

planera och bygga fler bostäder för 

målgruppen. Läs mer på både svenska 

och engelska. Mistra Urban Futures är en 

av parterna i konferensen och projektet.

Läs mer 

Videor



Läs mer 

Nytt webbverktyg 
visualiserar påverkan 
på de Globala målen
Ett nylanserat gratis webbverktyg 

har utvecklats av Göteborgs centrum för 

hållbar utveckling vid Chalmers och 

Göteborgs universitet och hjälper 

verksamheter att beskriva sin påverkan på 

de globala hållbarhetsmålen. Syftet är att 

höja kunskapsnivån om helhetsbilden och 

stärka användares bidrag till Agenda 2030 

och hållbar utveckling.

Läs mer 

Se videor relaterade 
till artiklar & innehåll i 
nyhetsbrevet

Klimatsmarsmart semester-verktyget

Stockholm Urban Forum intervju

Stockholm Urban Forum video-streamat från 

Facebook se i efterhand

Introduktionsfilm om Klokboken 

Levande, trygga platser, BID-konferens 

(GMV)

Studiebesök social housing i Göteborg

Se fler videor på vår Youtube-kanal

Publikationer

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

Tillsyn av bostadsmiljöer - ett verktyg för stads- och områdesutveckling?

Need for speed:towards urban planning for rapid transitioning to sustainable personal mobility

Keeping politicians at arm’s length how managers collaborative organization deal



Adapting the Sustainable Development Goals and the New Urban Agenda to the city level: 

Initial reflections from a comparative research project

Governance for sustainable urban development: the double function of SDG indicators 

Governing the Creative city: the practice, value and effectiveness of cultural 

intermediation

Se fler publikationer på vår webb

Mistra Urban Futures Event

30 juni: Almedalsveckan: Kan vi minska polariseringen mellan stad och landsbygd med 

bättre platsutveckling?

Ort: Visby

2 juli: Almedalsveckan:"Social washing" - eller förändring på riktigt? 

Ort: Visby

Urban Lunch-time: 

Save-The-date för Urban Lunch-time i höst: 5/9, 30/9, 14/11 och 11/12

Mer info kommer. 

Ort: Göteborg

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: Chalmers, Göteborg 

15-18 Oktober Realising Just Cities årliga konferens

Ort: Sheffield - Manchester, UK.



Mistra Urban Futures rekommenderar

19-21 juni: World Forum on Climate Justice

Ort: Glasgow, UK

23-26 juni: International Sustainability Transitions Conference

Ort: Ottawa, Canada 

Arrangör: Carleton University

26-28  juni: Resilient Cities 2019

Ort: Bonn, Germany 

Arrangör: ICLEI

3 Juli: Hur mäter vi rätt och styr mot ett klokt hållbart samhälle?

Ort: Visby, Almedalsveckan

Arrangör: RISE

9-13 juni: Aesop

Ort: Venedig, Italien

Arrangör: Aesop

24-25 september: SDG Summit

Ort: FN, New York. 

Arrangör: FN



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


