
Finns nyare version Det här utskicket har en nyare autosparad version (2019-09-30 
08:16) än den senast sparade (2019-09-26 09:11).

×

Återställ autosparad version

Utskicket är redan skickat! Endast mottagare som inte redan fått utskicket kommer 
att få det om du skickar det på nytt. 



Verkar som att din skärm är för liten för att redigera utkastet. Testa att förstora din 
webbläsare eller byt till en större enhet.



Ämnesrad: ϠϡϢNyhetsbrev september 2019 Infoga
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Internationell transdisciplinär konferens i 
Göteborg
- forskare & praktiker vill arbeta än mer över gränserna

Joining forces for change – var årets tema för 2019 års internationella transdisciplinära 

konferens, ITD2019, i Göteborg. 250 forskare och praktiker från skilda discipliner och 

organisationer från hela världen samlades i fem dagar för att diskutera och delta i processer 

och workhops – hur kan vi möta utmaningar för framtiden – tillsammans för hållbarhet. 

Konferensen arrangerades av Mistra Urban Futures, vid Globala studier, Göteborgs universitet 

och td-net, ett nätverk för transdisciplinär forskning.

Läs mer (eng)

Empty



Mistra Urban Futures årliga konferens

Mistra Urban Futures årliga internationella 
konferens i Sheffield
I oktober hålls Mistra Urban Futures årliga konferens, den fjärde i ordningen. I år hålls 

konferensen i Sheffield, Storbritannien, och fokuserar på lärdomar och resultat kring hålbar 

stadsutveckling. Partners från såväl Kenya, Sydafrika, Sydamerika, Indien som Sverige kommer 

att delta i workshops, möten och olika arrangemang under hela veckan. Den öppna konferensen, 

den 15 oktober, riktar sig till en bredare målgrupp.

Läs mer

Ansök till öppna Forskarskolan



When writing matters – Exploring writing as 
inquiry 

Ansökan öppen till efterfrågad skrivarkurs inom forskarskolan 

I höst bjuder vår öppna forskarskola in till en kortare och efterfrågad skrivarkurs. 

Doktorandkursen vänder sig till dig som jobbar i praktiken, som doktorerar eller som är 

en erfaren forskare. Kursen ger 4,5 hp. Ansök senast 21 oktober. Kursstart 19 november 

2019. 

Mistra Urban Futures öppna forskarskola har sedan dess start 2017 hållit den populära 

doktorandkursen Co-producing knowledge in transdisciplinary research – From practice to 

theory (2x7,5 hp) två gånger. Fokus har här varit på transdisciplinär forskning och co-production 

som en ansats där forskare och praktiker möts för att tillsammans ta sig an komplexa 

samhällsutmaningar. Höstens nya kurs When writing matters – Exploring writing as inquiry (4,5 

hp) bygger vidare på tidigare kurser, och fokuserar på hur forskare och praktiker kan skriva 

tillsammans.

Läs mer

Vad hände sen: Handbok om ekosystemtjänster



Handbok visar hur växt- och djurliv skapar 
hållbara städer
Ett projekt inom ramen för Mistra Urban Futures har utvecklat en metod och handbok 

som ska få ekosystemtjänster att värderas högre i staden. Förtätningen av städerna i 

Sverige har under de senaste decennierna fått som konsekvens att grönskan minskat. 

Därför var det viktiga och mycket aktuella frågor som diskuterades i projektet "Värdering av 

ekosystemtjänster av urban grönska". I projektet studerades ekosystemtjänster som bland 

annat bidrog till klimatreglering och förbättrad luftkvalitet.

– Baserat på vår egen och internationell forskning anser vi att städernas grönska måste 

värderas högre än den gör idag, säger Sofia Thorsson, professor vid Institutionen för 

geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Läs mer 





Välbesökta seminarier i Almedalen – se filmer
Mistra Urban Futures genomförde två seminarier i Almedalen i år. Båda seminarierna var mer än 

fullsatta och hölls på Västsvenska Arenan. Filmen från seminariet om ”Social washing” är bland 

de 10 mest tittade i minuter räknat bland Västsvenska Arenans 60 seminarier. Medverkade gjorde 

bland andra Helena Bjarnegård, Sveriges riksarkitekt och Andreas Schönström, kommunalråd i 

Malmö (S). 

Minskar polariseringen mellan stad och landsbygd med 
bättre platsutveckling? 30 juni.

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

och minskad polarisering? Se film från seminariet. Se intervju med Helena Bjarnegård, Boverket. 

Se vår intervju kring platsutveckling (11:15)

Se filmen  från Facebook i efterhand (45 min.)

”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, och vi behöver testa metoder och arbetssätt som ger mer 

rättvisa och inkluderande städer, kommuner och regioner. Se film från seminariet. Se intervjuer 

med föreläsarna. 

Se vår intervju från "Social washing- eller förändring på riktigt (5:48)

Se filmen från Facebook i efterhand (45 min.)

Nyheter i korthet





CityAirSim: 

Hur påverkar växtlighet, 
trafik och bebyggelsens 
utformning stadens 
luftkvalitet? 

Hur ska man placera träd och buskar, hus 

och gator för att få den bästa luften i 

staden? Projektet CityAirSim har 

ambitionen att skapa en interaktiv digital 

miljö där man ska kunna belysa dessa 

frågor. CityAirSim kopplar samman 

biologisk och meteorologisk kunskap med 

visualisering och pedagogisk kunskap. 

Göteborgs universitet, Chalmers och IVL 

Svenska Miljöinstitutet leder arbetet, som 

sker i Göteborg.

Läs mer 

Fler Videor

Ny antologi kring 
innovation och 
stadsutveckling 
Innovation och stadsutveckling – en 

nyutgiven forskningsantologi om 

organiseringsutmaningar för stad och 

kommun fördjupar och problematiserar 

diskussionen kring innovation i städer, 

med specifikt fokus på svenska 

förhållanden.  

Innovation lyfts gärna fram som vägen 

framåt för att nå en hållbar 

stadsutveckling, men det finns fler 

nyanser och andra sidor av detta 

begrepp. Inom den akademiska 

litteraturen pågår en problematiserande 

diskussion, men den syns inte lika tydligt i 

resten av samhället. 

Läs mer 



Se fler av våra videor
Urban Lunch-time Agenda 2030  sept 19

Internationell transdisciplinär konferens

(eng) sept 19

Kortare intervju med Helena Bjarnegård, 

riksarkitekt Boverket,  Om hållbar 

platsutveckling, Almedalen. (1:48) juli 19 

Klimatsmarsmart semester-verktyget juli19

Stockholm Urban Forum intervju maj 19

Stockholm Urban Forum video-streamat från 

Facebook maj 19

Introduktionsfilm om Klokboken maj 19

Levande, trygga platser, BID-konferens 

(GMV) april 19

Studiebesök social housing i Göteborg april 

19

Se fler videor på vår Youtube-kanal

Konferens om 
socialt byggande 
och modernt 
självbyggeri i 
Göteborg
"Socialt Byggande och modernt 

självbyggeri - inkluderande projektformer i 

bostadsbyggandet”, var den första 

nationella konferensen om socialt 

byggande och modernt självbyggeri som 

syftar till att samla dessa initiativ och den 

växande rörelse kring socialt drivna 

byggmetoder.

Konferensen hölls i Göteborg och hade ett 

60-tal programpunkter, paneldiskussioner 

och presentationer av såväl nya initiativ 

som genomförda projekt. En bred samling 

av offentliga, privata och ideella aktörer 

engagerade i bostadsfrågor, folkrörelser 

samt akademi, stod bakom 

arrangemanget.

Läs mer 

Publikationer



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

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

Hållbar platsutveckling - Kunskapsöversikt Västra Götaland

Ny avhandling: Need for speed:towards urban planning for rapid transitioning to sustainable 

personal mobility

Se fler publikationer på vår webb

Mistra Urban Futures Event

30 sept: Urban Lunch-time - Antologi innovation och stadsutveckling

Ort: Länsstyrelsen, Göteborg

5 okt: Mellanrum på väg Kulturvandring i Hammarkullen

Ort: Göteborg, Hammarkullen

15 okt: Realising Just Cities årliga konferens  (Anmälan stängd endast för information)

Ort: Sheffield - Manchester, UK.

SAVE THE DATE 14 nov: Urban Lunch-time PRISMA

Ort: Länsstyrelsen, Göteborg

SAVE THE DATE 11 dec: Urban Lunch-time Storstädernas jämlikhetsarbete

Ort: Länsstyrelsen, Göteborg

Mistra Urban Futures rekommenderar

26-28 sept: 2nd World Congress on Climate Change

Ort: Berlin, Tyskland

Arrangör: Innovic



7-9 okt: g19 Swedish Conference for Gender Research

Ort: Göteborg, Sweden

Arrangör: Göteborgs universitet

8-9 okt: Social sustainability and just mobility - workshop

Ort: Linköping   

 Arrangör: VTI

9-10 okt: Socialt hållbar stadsutveckling & utveckling av bostadsområden 2019

Ort: Hotell Hasselbacken, Stockholm

Arrangör:Ability Partner

10-11 okt:  Sharing Cities Summit 

Ort: Malmö/Lund

Arrangör: Malmö Stad, VINNOVA, iiiee, Sharing Cities m fl

15-16 okt: Nordic Architecture Fair

Ort: Svenska Mässan, Göteborg

Arrangör: Chalmers, Sveriges Arkitekter

31 okt:  #UrbanGirlsMovement

Ort: Norrsken House, Stockholm

Arrangör: Global Utmaning

6-8 nov: Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies - OMICS 

Ort: Göteborg

Arrangör: Centrum för Global Migration (CGM), Göteborgs universitet



7-9 nov: Trialog conference - Whose knowledge counts? The meaning of co-productive 

processes for urban development and urban research

Ort: Stuttgart, Tyskland

Arrangör:University of Stuttgart

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


