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Mistra Urban Futures: 

 

"A viable international  

hub for production and 

implementation of knowledge 

that has  impact on the 

development of future cities" 
 



 

 

 

 

www.mistraurbanfutures.se 

JARAMOGI OGINGA 
ODINGA UNIVERISTY OF 
SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

http://www.ivl.se/2.360a0d56117c51a2d30800063659.html


Kort basfakta 

Shizhao 

• Huvudkontor i Göteborg 

• Verksamhet även i Manchester, Kapstaden och 

Kisumu 

• Ytterligare partnerskap med: 

o Tongji University, Shanghai, Kina 

o UCLA, Los Angeles, Kalifornien 

o RMIT, Melbourne, Australien 

 

• Ca 40 pågående projekt, varav 25 i Göteborg 

• Drygt 300 personer involverade, drygt 100 finns i 

Göteborg 

• Ekonomisk omsättning i Göteborg 35 miljoner 
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 KAIROS – Kunskap och 
arbetssätt för en rättvis och 
socialt hållbar stad 

 

 WISE – wellbeing and 
sustainable 

 

 Staden som värdenätverk 

 

 Värdering av 
ekosystemtjänster av urban 
grönska 

 

 Affärsdriven stadsutveckling 

 

Mistra Urban Futures möter 

centrala utmaningar 
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Förändra alla delar i systemet 

nödvändigt 

Styrning och 
ledning 

Byggd 
miljo & 
tekniska 
system 

Med-
borgare 

Företag 

Kunskap 
och 
kapacitet 

Vi är övertygade att  

transdisciplinaritet är 

den enda vägen att lösa 

uppgiften. Och att få 

alla tre delar i systemet 

att samverka. 

 



Hur bidrar Mistra Urban Futures? 
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Våra insatser sker i tre faser 

• Fokus grupper 

• Såddfinansiering  

• Diskussionsforum 

• … 

Initiera projekt 

• Delat 
projektledarskap 

• Fokusgrupper 

• Fallstudier 

• Formativ 
följeforskning 

• Kommun/ 
industri-
doktorander 

Kunskaps-
produktion • Metoder 

• Vetenskapliga 
artiklar/rapporter 

• Seminarier 

• Rapporter 

• Polciy briefs 

• Demoprojekt 

• Filmer, 
intervjuer… 

Spridning & 
Genomförande 


