
 

Mistra Urban Futures 

2018-09-26 

 

Mistra Urban Futures 

Chalmers  |  SE-412 96 Göteborg, Sweden  |  www.mistraurbanfutures.org 

 

Uppdragsutlysning om 
storstädernas jämlikhetsarbete  

Mistra Urban Futures söker forskare för en deskriptiv studie rörande de tre svenska 

storstädernas arbete för social hållbarhet/jämlikhet i hälsa. 

 
BAKGRUND 

Mistra Urban Futures är ett forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med hållbar 

stadsutveckling. Centrumet leds av en internationell styrelse och ett Göteborgskonsortium 

bestående av Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra 

Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Chalmers, Göteborgs universitet samt 

IVL Svenska Miljöinstitutet. RISE och Trafikverket är associerade parter. 

 

Organisationen bygger på lokala plattformar i Göteborg, Stockholm och Malmö samt i 

Sheffield (UK), Kisumu (Kenya) och Kapstaden (Sydafrika). Varje plattform är kopplad till 

universitet och lokala partners. Under sin andra programperiod (2016 – 2019) är ”Realising 

Just Cities” Mistra Urban Futures övergripande ramverk. Läs gärna mer på 

www.mistraurbanfutures.org  

 

I Sveriges tre storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö, pågår samtidigt ett 

förändringsarbete som syftar till att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Malmö Stads 

arbete för en socialt hållbar utveckling bygger på Malmökommissionen som överlämnade sin 

slutrapport ”Malmös väg mot en hållbar framtid” 2013. I Göteborg pågår ett långsiktigt arbete 

för ett jämlikt Göteborg sedan 2014, då den första ”Jämlikhetsrapporten” publicerades. I 

Stockholm tillsattes en Kommission för ett socialt hållbart Stockholm 2015. I samband med 

det presenterades även en första övergripande rapport kallad ”Skillnadernas Stockholm”. 

 

Processerna för att driva förändringsarbete i de tre städerna har delvis liknande syfte och 

tillvägagångssätten har likheter och olikheter. Vad som förenar pågående arbete är att man 

involverar många politikområden och verksamheter för att påverka orsakerna till växande 

ojämlikheter. Processerna har pågått i snart 10 år och det finns viss forskning kopplad till 

initiativen i respektive stad. Det finns ett intresse av att närmare beskriva de tre satsningarna i 

relation till varandra.  

 

http://www.mistraurbanfutures.org/


I alla tre städer finns det idag någon form av organisation (plattform eller nod) kopplad till 

Mistra Urban Futures. Det finns därmed en infrastruktur på plats för att initiera och driva 

kunskapsutveckling i samproduktion mellan akademin och kommuner.  

 

Mot denna bakgrund har Mistra Urban Futures initierat ett forskningssamarbete mellan 

storstäderna för att undersöka möjligheten att studera, jämföra och dra lärdom av städernas 

jämlikhetsarbete.  

 

Storstädernas satsningar har kopplingar till flera andra initiativ till policyprocesser för 

minskad ojämlikhet i hälsa/social hållbarhet som tagits i ett antal andra kommuner och 

landsting. Dessa initiativ har ofta som gemensam utgångspunkt den WHO-rapport som 

publicerades 2008 av Commission on Social Determinants of Health, vilken leddes av Sir 

Michael Marmot. Denna rapport, Closing the gap in a generation, har inspirerat till 

nationella, lokala och regionala policyprocesser runt om i världen. År 2015 initierade 

regeringen en nationell kommission för jämlik hälsa. Denna kommission lämnade ett 

slutbetänkande i juni 2017 och har föranlett en ny folkhälsoproposition i Sverige. Vidare har 

regeringen tillsatt en jämlikhetskommission, med uppdrag att föreslå åtgärder för likvärdiga 

livschanser och minskad inkomstojämlikhet (Dir 2018:74). 
 
UPPDRAGSBESKRIVNING 

 

I uppdraget ingår att, i nära samverkan med tjänstepersoner i de tre städerna, designa ett 

upplägg för samt genomföra en deskriptiv studie. Några exempel på möjliga frågeställningar 

är: Hur har satsningarna initierats? Hur har beslut tagits? På vilka sätt och av vilka aktörer 

drivs arbetet framåt? Vilka erfarenheter kan hittills dras av de resultat som publicerats i 

städerna? Finns det erfarenheter och lärdomar som kan bidra till att ytterligare höja kvalitén i 

de satsningar som pågår och/eller i nya satsningar?  

 

I uppdraget ingår också att ta fram ett förslag till hur en mer fördjupad studie skulle kunna 

designas. Detta förslag ska kunna utgöra underlag för att eventuellt gå vidare och söka medel 

för en mer omfattande studie av de tre städernas initiativ, som beskrivs ovan. Den ska därför 

samla och systematisera erfarenheterna från detta arbete samt relatera erfarenheterna och 

resultaten till aktuell forskning och teoribildning. 

 

Uppdraget ska rapporteras i form av: 

 

• En rapport på svenska.  

• En vetenskaplig artikel inskickad till vetenskaplig tidskrift för internationell 

publicering.  

• Ett förslag till design av fördjupad studie, utifrån resultat.  

• Presentation vid internationell konferens (exempelvis Mistra Urban Futures årliga 

internationella konferens i Sheffield, oktober 2019).  

  



ANDRA AKTIVITETER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR AV BETYDELSE FÖR UPPDRAGET 

 

Uppdraget ska genomföras i mycket nära samverkan med de tre städerna.  

I Malmö genomförs under 2018-2019 en utvärdering av stadens arbete utifrån erfarenheter 

och rekommendationer från Malmökommissionen.  

 

I Göteborg sker följeforskning i relation till den övergripande samordningsgrupp som driver 

Jämlikt Göteborg.  

 

I Stockholm har stadens hållbarhetskommission haft en kontinuerlig och löpande samverkan 

med fristående forskare, vilka har tagit fram oberoende forskningsunderlag till 

kommissionens delrapporter. En sammanvägd analys av kommissionens hela arbete har gjorts 

i samband med framtagandet av ett förslag till färdplan för ett Stockholm för alla. En 

utvärdering av kommissionens arbete enligt stadens projektstyrningsmodell planeras 

därutöver under hösten.  

 

Det ska undersökas om det finns synergieffekter som kan uppnås mellan de pågående 

utvärderings-/forskningsaktiviteterna i respektive stad och den planerade studien. Kontakt 

sker genom respektive stad. 

 

Resultatet är tänkt att användas som underlag för eventuellt fortsatt samarbete mellan 

storstäderna och för fortsatt praktisk och teoretisk kunskapsutveckling i städer som driver 

förändringsprocesser mot jämlik hälsa. För att kunna bygga vidare på studien kan det också 

bli aktuellt med ett utökat uppdrag för att söka extern finansiering för en fördjupad 

forskningsstudie.  

 

 
UPPDRAGETS OMFATTNING OCH PRAKTISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

För uppdraget finns 800 tkr avsatta och studien förväntas vara klar 181031.   

Sista ansökningsdag är 181028 och förväntad start är 190101.  

 

Mistra Urban Futures samlar aktörer från både forskning och praktik för att identifiera 

kunskapsbehov samt utveckla och tillämpa kunskap över olika discipliner och ämnesområden. 

Ett samskapande förhållningssätt är en förutsättning för uppdraget. Eventuellt kan 

tjänsteperson/er från någon/några av de tre städerna arbeta direkt i uppdraget. 

Mistra Urban Futures finansierar relevanta omkostnader samt lön inklusive sociala kostnader 

samt OH-kostnader upp till 35 procent, enligt särskilt avtal mellan Mistra Urban Futures och 

Mistra (Dnr C 2016–0508). Eventuella överskjutande OH-kostnader finansieras av 

hemorganisationen. 

  

KOMPETENS FÖR UPPDRAGET 

 

Skallkrav: 

- Doktorsexamen, alternativt väsentlig vetenskaplig publicering, i relevant disciplin, 

exempelvis: Socialt arbete, Sociologi, Kulturgeografi, Arkitektur, Statsvetenskap, 

Urbana studier Migrationsstudier, Företagsekonomi med inriktning mot 



organisationsforskning, Humanekologi, Sustainability science, Systemanalys, 

Innovationsforskning, Etnografi 

- Erfarenheter av utvärdering av offentlig sektor  

- Erfarenheter av att arbeta med aktionsforskning eller likande former av deltagande 

forskning eller samproduktion av kunskap 

 

Meriterande 

- Tidigare erfarenhet av tvärvetenskapliga forskningsprojekt eller -samarbeten. 

- Docent eller professorskompetens 

- Vetenskapliga publiceringar inom fält som är kopplade till uppdraget 

- Anställd vid något av de universitet eller forskningsinstitut som är samarbetsparter till 

Mistra Urban Futures: Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Lunds 

universitet, Malmö universitet, SLU Alnarp, KTH, Chalmers, IVL eller RISE  

 

ANSÖKAN  

Ansökan ska bestå av en kortare skiss (max 2 sidor) över hur arbetet med studien kan läggas 

upp. Till ansökan bifogas CV inkl. publikationslista, uppgifter om institution/hemorganisation 

samt kontaktuppgifter samt en budget. Ansökan tas emot via email: 

sanna.isemo@chalmers.se. Sista ansökningsdatum är 181028. 

 
 
KONTAKT  

Margareta Forsberg, Mistra Urban Futures, Göteborg 

0731-40 73 47, margareta.forsberg@chalmers.se  

 

Sofie Pandis Iveroth, Mistra Urban Futures, Stockholm 

0761-22 66 66, sofie.pandis.iveroth@openlab.se  

 

Magnus Johansson, Mistra Urban Futures, Malmö 

0406-65 71 75, magnus.johansson@mah.se 

 

 

Sanna Isemo, plattformssamordnare Mistra Urban Futures, Göteborg  

0731 40 54 52, sanna.isemo@chalmers.se  
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