
Stadens nya kläder
Hur vi värnar om stadens hållbara utveckling och 
samtidigt tar hand om växande renoveringsbehov

Urbanforskningens dag 2015

Programmet för dagen belyser flera aspekter av stadens förnyelse; från skriande 
renoveringsbehov i miljonprogramsområden till hur vi skapar en dynamisk och att-
raktiv stad. Det handlar om stadens många och föränderliga uttryck, om en hållbar 
utveckling och det som hotar den. Under dagen kommer du ta del av nya forsk-
ningsrön och pågående utvecklingsarbeten. Inledningsvis kommer stadens att-
raktivitet och kreativ klass diskuteras för att sedan fokusera på förutsättningar och 
möjligheter för hållbar renovering utifrån såväl sociala, ekologiska som ekonomiska 
perspektiv. Ett omfattande forskningsprojekt om hur allmännyttans samhällsansvar 
kombineras med affärsmässiga principer kommer att presenteras. Under eftermid-
dagen väljer du mellan två parallella programpunkter där det ena är en bokrelease 
av ”Social Transformations in Scandinavian Cities” med presentation från bokens 
redaktörer och medförfattare. Den andra programpunkten utgörs av höstterminens 
tredje ”urbanseminarium”. Temat för urbanseminarieserien på Malmö högskola den-
na termin är ”Narrating the City”. 

Hela programmet för dagen avslutas med årets sista Urban Drinks. 

Urbanforskningens dag arrangeras av ISU – Institutet för hållbar stadsutveckling, i 
nära samverkan med Urbana studier vid Malmö högskola, Tankesmedjan Movium 
samt SIRen.

Urbanforskningens dag har i år det 
mångtydiga temat Stadens nya kläder

Begränsat antal platser. Konferensen är kostnadsfri, men vi debiterar 500kr vid oanmäld frånvaro.

TID Den 20 november kl 9.00-16.00 
med efterföljande Urban Drinks. 

Kaffe och registrering från 8.30

VAR Niagara, Nordenskiöldsgatan 1
sal C0E11, Malmö

Anmäl dig senast 13 november via följande länk: 
isumalmo.se/evenemang/urbanforskningens-dag

Fotograf: Maria Eklind



Program
Moderator: Jonas Alwall
Universitetslektor vid Malmö högskola samt ISU-Gränsgångare

10:30

8:30 Kaffe/te och registrering

11:45 Lunch i Restaurang Niagara

9:00 Anna Balkfors, verksamhetsledare för ISU
hälsar välkomna!

9:10 Do we need to attract creativity to the city? 
Guy Baeten, nytillträdd professor vid Urbana studier, Malmö högskola

10:00 Fikapaus

Vilka är möjligheterna och konsekvenserna av 
upprustning i miljonprogramsområden?

Samtalet leds av Anna Balkfors, verksamhetsledare på ISU.

Presentationer av och paneldiskussion med:
Kristina Mjörnell, adjungerad professor vid Lunds universitet. 
Kristina leder även forskningsprojektet SIRen (Sustainable 
Integrated Renovation) som i höst ger ut en antologi om Social 
hållbarhet och renovering.

Bjarne Stenquist, stadskontoret Malmö stad, tidigare 
projektledare för bl.a. ”Bygga om dialogen” i Malmö.

Olof Andersson, VD på Trianon, fastighetsbolaget som bygger 
nytt i Lindängen och arbetar aktivt med sociala investeringar.

Anna Heide, projektledare SABO.

Kristian Stålne, universitetslektor på Malmö högskola. Kristian 
forskar kring holistiska och metateoretiska perspektiv kring 
byggande och hållbar utveckling. 

14:00
- 

16:00

16:15 
- 

19:00

Parallella programpunkter
(vid anmälan, ange vilken av dessa du vill gå på under 
eftermiddagspasset)

Urban Drinks, Restaurang Niagara
Dagens program avslutas med en gemensam after work i avslappnat 
format. Fortsätt mingla och utbyta kontakter! 
Dryck och förtäring till självkostnadspris. 

Social Transformations in Scandinavian Cities 
Bokrelease! Social Transformations in Scandinavian Cities är boken 
som diskuterar städernas omvandling i ett skandinaviskt perspektiv 
gällande stadsutveckling, migration, människors tillhörighet och 
marginalisering. Bokens redaktörer Erica Righard, lektor vid Institutionen 
för socialt arbete, Magnus Johansson, Fil.dr. i pedagogik samt Tapio 
Salonen, professor i socialt arbete, presenterar och diskuterar bokens 
innehåll med flertalet medförfattare samt kommentatorer, däribland Per 
Svensson, Sydsvenskan.

Alternativ 1 Sal: B0E07 

Urban Seminar: Narrating the City
Phil Hubbard, professor vid School of Social Policy, Sociology and Social 
Research vid Kent University i England, talar utifrån rubriken Visions of 
Retail Regeneration, Moral Discourse and the Gentrification Frontier. 

Alternativ 2 Sal: C0E11

13:00 Nyttan med allmännyttan

Stig Westerdahl, docent i företagsekonomi och lektor i 
fastighetsvetenskap vid Malmö högskola.

Martin Grander, doktorand på institutionen för Urbana studier 
vid Malmö högskola.

Detta är titeln på en nyutgiven bok där två av skribenterna kommer 
att presentera såväl boken som ämnet:


