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Hemsidor 

▪ Decodes hemsida:  www.decodeprojektet.se 

▪ Citylabs hemsida:  www.sgbc.se/certifiering/citylab/, 

 www.sgbc.se/utbildning/kurser-i-citylab/  

 www.sgbc.se/utveckling/utveckling-av-citylab/ 

 

Guider 

▪ Citylab – Guide för hållbar stadsutveckling i genomförandeskedet, certifiering. Sweden 

Green Building Council. Under ledning av Sigrid Walve (SGBC), i samverkan med Ann-

Kristin Belkert (Actinate AB), Björn Hellström (Tyréns/KTH), m.fl., maj 2019 

▪ Kommunal bostadsförsörjning för personer med svag ställning på bostadsmarknaden – 

Checklista för att överbrygga gapet mellan tillgång och efterfrågan. Bjarne Stenquist, 

Robin Svensén, Josefin Rhedin (Tyréns) och Björn Hellström (Tyréns/KTH), i samverkan 

med KTH-Arkitekturskolan, Boverket och Uppsala kommun, maj 2019 

▪ Citylab – Guide för hållbar stadsutveckling i planeringsskedet, certifiering. Sweden Green 

Building Council. Under ledning av Sigrid Walve (SGBC), i samverkan med Ann-Kristin 

Belkert (Actinate AB), Björn Hellström (Tyréns/KTH), m.fl., januari 2018 
https://www.sgbc.se/app/uploads/2019/01/Citylab_Guide_planeringsskedet_2.1.pdf 

 

Böcker 

▪ Stadsutveckling & Design för Motstridiga 

Önskemål – En bok om nödvändigheten av 

förändring i tanke och handling för 

sociala hållbarhetsprocesser.  

Om Decodes forskningsinsatser, med en 

projektsammanfattning, tretton utförliga 

artiklar samt ett förord och efterord med 

reflektioner som utgår från forskarnas 

samarbeten med projektets kommunala 

parter.  
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▪ Medborgardialog – Om det svåra i att mötas. Praktikers reflektioner om ett av 

demokratins viktigaste verktyg. Antologi (170 sid.), Bornemark J. (red.), skribenter i tur 

och ordning: M Borup, M Halldin, K Sandberg, S Degerhammar, P-E Kanström, J 

Wikman, I Karlsson, F Drotte, J Metzger och J Bornemark. Arkus Förlag, 2016 

 

Artiklar 

▪ On Architectural Space and Modes of Subjectivity: Producing the Material Conditions for 

Creative-Productive Activity [peer review]. Daniel Koch (KTH), Urban Planning 3, p.70-

82, 2018 On Architectural Space and Modes of Subjectivity: Producing the Material Conditions for Creative-Productive Activity 

▪ Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt - Föreställningar om makt i 

medborgardialogens praktik och teori [peer review]. Martin Westin och Alexander 

Hellquist (Swedesd och Uppsala universitet), maj 2018 
Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt - Föreställningar om makt i medborgardialogens praktik och teori 

▪ Negotiating Matters – Supporting Agonistic Pluralism in Community Planning. Maja 

Frögård (Konstfack), paper vid konferensen ServDes, Köpenhamn, 24-26 maj 2016 

▪ Hierarchisation and fuzziness: The power of interlinked categories in urban planning. 

Maria Grafström, Kristina Tamm Hallström (Handelshögskolan i Stockholm/Score), 

presenterad på en Scores internationella forskarkonferens i Stockholm, 26–27 maj 2016 

▪ Hierarchisation and fuzziness: The power of interlinked categories in urban planning. 

Maria Grafström, Kristina Tamm Hallström, paper presenterad på den 9:e internationella 

EIASM konferensen i Lissabon, Portugal, 6–8 september 2016  

▪ ‘Power’ is that which remains to be explained: Dispelling the ominous dark matter of 

critical planning studies. Jonathan Metzger (KTH), Linda Soneryd (Göteborgs universitet). 

Kristina Tamm Hallström (Handelshögskolan/Score), publicerad i tidskriften Planning 

Theory, 2015 http://plt.sagepub.com/content/early/2016/01/02/1473095215622502.abstract 

 

Rapporter 

Decodes rapportserie 

▪ Vad innebär det att påverka? Reflektioner om samråd utifrån möte med kvinnor i Vårberg. 

Sarah Isaksson (Tyréns) och Mari Kågström (Tyréns/SLU), Nr 10. 2018  

▪ Vad tycker medborgare om medborgardialoger? Dialoginsatsers betydelse för demokratisk 

legitimitet. Sherif Zakhour (KTH), Nr 11. 2018 

▪ Vägen till en givande medborgardialog En studie av framgångsfaktorer för muntlig 

kommunikation. Madeleine Almqvist (SU), Nr 12. 2017  

▪ Co-Design – Workshoppar med Upplands Väsby och Varberg. Bo Westerlund, Maja 

Frögård (Konstfack), 2016  

▪ Följeforskning – Erfarenhetsåterföring av co-design-workshopparna i Varberg. Maria 

Borup, Åsa Norman (Tyréns), 2016 

▪ Kulturmiljö och hållbar stadsutveckling – Fallstudie Lommarstranden i Norrtälje. Hélène 

Svahn Garreau (Tyréns), 2016 

▪ Elsewhere – Visualiseringar av stadsutvecklingsprojekts inverkan på dialogen mellan 

medborgare och förtroendevalda. Sarah Degerhammar (KTH), 2016 

http://www.decodeprojektet.se/media/1176/up-3-3-on-architectural-space-and-modes-of-subjectivity_-producing-the-material-conditions-for-creative-productive-activity.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1210214/FULLTEXT02.pdf
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/planning-theory
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/planning-theory
http://plt.sagepub.com/content/early/2016/01/02/1473095215622502.abstract


▪ Samverkan, konflikt och makt i planeringsprocesser – en studie av planarkitekter, 

exploateringsingenjörer och byggherrar i Stockholm. Hanna Zetterlund (KTH), 2016 

▪ Visioner som demokratiskt förändringsverktyg?. Maria Grafström, Kristina Tamm 

Hallström (Handelshögskolan/Score), 2016 

▪ Uppsökande dialog - verktyg för att förstärka demokratin i planeringsprocessen. Sarah 

Isaksson (Tyréns), 2016 

▪ Fördjupningsstudie om kommuners processtyrning i stadsplaneringen. Madeleine 

Eneskjöld (Tyréns), 2016 

▪ Webbundersökning – Om kommuners processtyrning i stadsplaneringen, utformad och 

genomförd av Åsa Norman, Madeleine Eneskjöld, Sarah Bragée (Tyréns) och Björn 

Hellström (Tyréns/Konstfack), i samverkan med SGBC, regeringsuppdraget Plattform för 

hållbar stadsutveckling, IQ Samhällsbyggnad, och Global Utmaning, 2016 

▪ Medborgardialog som lösning och problem – en studie av organiseringen och 

genomförandet av ökad medborgardialog i Väsby Sjöstadsprocessen. Kristina Tamm 

Hallström (Handelshögskolan/Score), 2015 

 

Scores rapportserie 

▪ Medborgardialogens politiska organisering. Sofia Wiberg (KTH), 2016 

▪ Värdeladdad organisering: kategoriers betydelse för stadsutvecklingsarbete. Maria 

Grafström, Kristina Tamm Hallström (Handelshögskolan/Score), 2016  

▪ Kompletterande och konkurrerande expertis. En studie av planprocesser som arena för 

maktkamper mellan experter. Kristina Tamm Hallström (Handelshögskolan/Score), 2015  

 

Övriga rapporter 

▪ Kommunsamverkan för att stärka nyanlända elevers skolgång, rapport för 

Kommunförbundet Stockholms Län. Nihad Bunar (SU), 2016 

▪ Elevsammansättning, klyftor och likvärdighet i Sverige, rapport för Kommissionen för ett 

socialt hållbart Stockholm. Nihad Bunar (SU), 2015 

 

Rapport – Internationalisering  

▪ Aqua-Urbanism – A Citylab Guided Joint Research & Teaching Studio in Changzhou 

Tianning, Southeast University School of Architecture, Urbanization and Urban Rural 

Planning Research Center of Jiangsu, Ronald Wennersten, Zhang Tong, et al., 2019 

 

Symposium, konferenser, seminarier, föreläsningar, webbinarier 

Symposium 

▪ Decodes avslutande symposium – Vid symposiet presenterades samtliga forskares och 

projektpartners arbeten i olika sessioner. Ett drygt hundratal personer medverkade: 

Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Boverket, Naturvårdsverket, Statens Konstråd, 

Delegationen mot segregation, Vinnova, IQ Samhällsbyggnad, SKL, Sveriges Arkitekter, 

RISE, Arkus, Sweden Green Building Council, Tyréns AB, Älvstranden AB. Följande 

kommuner och lärosäten medverkar: Sorsele, Uppsala, Stockholm, Uppsala, Göteborg, 

Upplands Väsby, Täby, Järfälla, Norrtälje, Huddinge, KTH, Stockholms Universitet, 



Södertörns Högskola, SCORE - Handelshögskolan i Stockholm, Uppsala Universitet, 

Göteborgs Universitet, Lunds Arkitekturskola, m.fl., 21 november 2018 

Se sju filmer från symposiet: http://www.decodeprojektet.se/publicerat/slutsymposium-filmer/ 
 

Konferenser 

▪ GreenBuild Europe. Presentation av Citylab. Berlin, 17 april 2019 

▪ MKB-dagen –Sveriges Lantbruksuniversitet. Mari Kågström (Tyréns/SLU) om Synergier 

för hållbar stadsplanering, 17 september 2018 https://www.slu.se/en/Collaborative-Centres-and-

Projects/ESCRG/activities/mkb-dagen-2018/ 

▪ Building Sustanability 2018. Björn Hellström (Tyréns/KTH) medverkade i plenum på 

temat: Stadsutveckling och social hållbarhet. Sarah Isaksson (Tyréns) talare på temat 

Kvinnor i Vårberg, Stockholm City Conference Center, 24–25 oktober 2018 
http://buildingsustainability18.se/ 

▪ WorldGBC Congress conference, Toronto. Presentation av Citylab, 6-7 juni 2018 

▪ Business Arena. Nordens ledande mötesplats för aktörer inom fastighets- och 

samhällsbyggnadssektorn. Sarah Bragée (Tyréns) föreläste om digitalisering som ett 

verktyg mot utanförskap i Umeå, 21 februari 2018  

▪ Plattformsdagarna – under ledning av Boverket, Trafikverket, Naturvårdsverket, 

Tillväxtverket och Energimyndigheten. Sarah Isaksson (Tyréns) deltog på temat Kvinnor i 

Vårberg, Göteborg, 6–7 december 2017  

▪ Making Effect Research in Architecture – den största konferensen om arkitekturforskning 

som gemensamt producerats av de fyra Arkitekturskolorna i Sverige. Björn Hellström 

Isaksson föreläste om Decode på temat Komplexa forskningsprojekt, ArkDes och KTH 

Arkitekturskolan, 14–16 september 2017 https://www.arch.kth.se/nyhetark/making-effect-research-in-architecture-

workshops-vernissage-och-forelasningar-1.748965 

▪ Building Sustainability 2016 - Nordens ledande konferens om hållbart samhällsbyggande. 

Session om Citylab samt spridning av Citylab och Decode i mässutrymme, december 2016 

▪ Internationell konferens om deltagande designarbete. Bo Westerlund (Konstfack) 

presenterade ett bidrag om Decode-workshoppar i Upplands Väsby på temat participatory 

design Conference 2016 i Aarhus, Danmark, 15-19 augusti 2016 

 

Seminarier 

▪ Miljöpartiets Riksdagskansli. Sweden Green Building Council och Decode genom Björn 

Hellström (Tyréns/KTH) presenterade Citylab och Decode för politiker och 

tjänstepersoner, 4 april 2018 

▪ Storsthlms strategiska nätverksmöte. Stockholmsregionens tjugosex kommuner. Björn 

Hellström (Tyréns/KTH) föreläste om Decode, plats KTH Openlab, Stockholm, 8 mars 

2018 

▪ Naturvårdsverket – om myndighetens arbete med omvärldsanalys och roll inom hållbar 

stadsutveckling. Mari Kågström (Tyréns) och Björn Hellström (Tyréns/KTH) presenterade 

Decode, 12 oktober 2018 

http://www.decodeprojektet.se/publicerat/slutsymposium-filmer/
http://buildingsustainability18.se/
https://www.arch.kth.se/nyhetark/making-effect-research-in-architecture-workshops-vernissage-och-forelasningar-1.748965
https://www.arch.kth.se/nyhetark/making-effect-research-in-architecture-workshops-vernissage-och-forelasningar-1.748965


▪ Boverket – med hänsyn till Boverkets roll som nationell myndighetspartner. Björn 

Hellström (Tyréns/KTH) och Mari Kågström (Tyréns/SLU) presenterade Decode i 

Karlskrona, 14 juni 2017 

▪ Näringsdepartementet/Regeringskansliet – om de strategiska Innovationsprogrammet 

Smarta Städer. Björn Hellström (Tyréns/KTH) presenterade Decode, 10 februari 2017 

▪ Almedalen. Maria Borup (Tyréns) och Fredrik Drotte (stadsutvecklingschef, Upplands 

Väsby) presenterade Decode i Teaterskeppet. Ämnet var Hållbar samhällsplanering i 

praktiken – så lyckas du gå från vision till verklighet. Övriga medverkande: Sweden Green 

Building Council, forskningsprojektet C/O-City och Södertörnsmodellen, 7 juli 2016 

▪ Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) presenterade 

Decode på IVA:s seminarium Hur planeras Sverige, och vem är det som planerar? 

Seminariet utgjorde en del av IVA-projektet Framtidens goda stad, 24 maj 2016 

▪ Johanneberg Science Park. Maria Borup (Tyréns) presenterade Decode vid seminariet 

Hållbart samhällsbyggande kräver nytänk. Temat för Borups presentation var Bättre 

samhällsplanering - Till nytta för vem? 19 maj 2016  

▪ Varbergs kommun. Seminarium med tjänstepersoner i Varbergs kommun på temat 

Inkludering och exkludering - två sidor av samma mynt? Nihad Bunar (Stockholms 

universitet) föreläste om ensamkommande barn och samverkan mellan institutionella 

nätverk, 11 april 2016 

▪ Göteborg Citylab Action. Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) föreläste om social 

hållbarhet vid Sweden Green Building Councils tvådagarsseminarium, tolv 

stadsutvecklingsprojekt medverkade, 9 mars 2016 

▪ Statens Konstråd. Jonna Bornemark (Södertörns högskola) presenterade Decode vid 

Statens Konstråds internutbildning, 25 februari 2016 

▪ Utbildningsdepartementet. Maja Frögård (Konstfack) presenterade Decode för Helene 

Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, 18 februari 2016 

▪ Upplands Länsstyrelse. Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) presenterade Citylab Action 

vid ett seminarium för tre länsstyrelser: Uppland, Gästrikland och Västmanland, 17 

februari 2016 

▪ Stockholms Exploateringskontor och Innovationsplattformen Hållbara Stockholm. Björn 

Hellström (Tyréns/Konstfack) presenterade Decode, 5 februari 2016 

▪ Stadshuset i Södertälje. Seminariet Nya mötesplatser i det offentliga rummet i Södertälje, 

Bo Westerlund (Konstfack) presenterade Decode, 19 januari 2016  

▪ Plattformsdagarna – konvent med seminarier och workshops för hållbar stadsutveckling, 

med Boverket som värd. IQ Samhällsbyggnad (Katarina Schylberg) och Sweden Green 

Building Council (Ann-Kristin Belkert) presenterade resultat från Decodes 

enkätundersökning Om kommuners processtyrning i stadsplaneringen, 10 december 2015 

▪ Karolinska Institutet - internationellt seminarium. Bo Westerlund (Konstfack) presenterade 

Design in academic health care, 10 december 2015 

▪ Varberg. Konferensen Om kulturens roll i stadsutveckling i Varberg. Jonna Bornemark 

(Södertörns högskola) föreläste om kulturbegreppet och att 1% av varje 



stadsbyggnadsbudget borde vara förbehållet medborgardriven och föreningsdriven 

kulturverksamhet när nya platser skapas, 23 november 2015 

▪ Sveriges Arkitekter – plattformen Agenda Livsmiljö. Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) 

representerade Decode på Sveriges Arkitekters arkitekturfrukost, där Agenda Livsmiljös 

förslag diskuterades utifrån ett forsknings-, kommun- och näringslivsperspektiv, 11 

november 2015 

▪ Nordiska Tekniska Vägföreningen – seminarium. Maria Borup (Tyréns) presenterade 

Decode, Stockholm, 21 oktober 2105 

▪ Almedalen 2015. Madeleine Eneskjöld (Tyréns) representerade Decode i en paneldebatt. 

Temat var Vem får makten över framtidens planprocesser? arrangerad av Business Arena, 

2 juli 2015  

▪ Almedalen 2015. Sarah Bragée och Madeleine Eneskjöld (Tyréns) presenterade Decode i 

Sveriges Arkitekters trädgård. Ämnet var Hur kan explorativa metoder främja hållbarhet i 

stadsutvecklingsprocessen? 30 juni 2015 

▪ Sven Tyréns stiftelse. Jonna Bornemark (Södertörns högskola) medverkade i en paneldebatt 

med temat Developing Sustainable Cities, Sven Tyréns stiftelses FoU-dag, 15 april 2015 

▪ Färgfabrikens forskningsforum. Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) föreläste om 

systemdrivna tvärsektoriella samverkansmodeller och certifieringsverktyg för hållbar 

stadsutveckling, vid Sveriges Arkitekters Forskningsforum Innovation för hållbar livsmiljö. 

Hellström medverkade även i en paneldebatt med bl.a. Mehmet Kaplan (dåvarande 

Bostadsminister), 24 mars 2015 

▪ Sveriges Arkitekter. Decode medverkade genom Bo Westerlund (Konstfack) och Björn 

Hellström (Tyréns/Konstfack) vid seminariet Tjänstdesign för hållbar livsmiljö (Pehr-

Mikael Sällström, SAR, modererade), Konstfack, 18 februari 2015 

▪ Upplands Väsby. Maria Borup (Tyréns) presenterade Decode för Upplands Väsbys Miljö- 

och planutskott, 21 januari 2015 

▪ Building Sustainability SGBC14 – Konferens. Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) 

presenterade forskningsprojektet Decode, Stockholm Waterfront, 10-11 november 2014 

▪ Näringsdepartementet. Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) presenterade Decode för 

Mehmet Kaplan, politiskt sakkunnige Susanne Håkansson och tre tjänstepersoner från 

Näringsdepartement på Konstfack, 30 oktober 2014 

Webbinarier 

▪ Citylab Network – webbinarie. Sweden Green Building Council’s Youtube-sida. Björn 

Hellström (Tyréns/KTH) presentation av Decode, 16 mars 2017 
http://www.decodeprojektet.se/aktuellt/decode-paa-webinarie-citylab-network/ 

▪ Citylab Network SGBC– ett tiotal webbinarier per år har genomförts under 2016-2019 med 

olika talare och ämnen inom hållbar stadsutveckling.  

 

 

  

http://www.decodeprojektet.se/aktuellt/decode-paa-webinarie-citylab-network/


Dagstidningar och tidskrifter 

▪ SB Samhällsbyggarna – artikel Allt är inte 

möjligt, men inget är heller förutbestämt. Martin 

Westin och Alexander Hellquist 

(Swedesd/Uppsala universitet), 19 november 

2018 
 http://samhallsbyggaren.se/wp/experterna/allt-ar-inte-mojligt-men-inget-

ar-heller-forutbestamt-om-medborgardialogens-maktdilemman/ 

▪ SB Samhällsbyggarna – artikel Kan vi planera 

för drömmar och självförtroenden?. Sarah 

Isaksson (Tyréns), 17 augusti 2018  
 http://www.samhallsbyggarna.org/nyheter/2017/08/vi-presenterar-talare-

till-sbdagarna2017/ 

▪ Arkitekten – artikel Så fördelas pengarna till 

arkitekturforskningen. Artikel och intervju med 

Decode-forskare med anledning av att Decode 

var det projekt som tilldelats mest medel för 

forskning, utveckling och innovation inom 

arkitekturområdet i hela Sverige under 2014-

2017, 11 december 2017 https://arkitekten.se/nyheter/sa-fordelas-pengarna-till-arkitekturforskning/ 

▪ Byggindustrin – intervju med Sarah Bragée (Tyréns), om den omfattande 

webbundersökning/enkät som Decode genomförde 2016. Enkäten är baserad på en 

kartläggning kring hur planprocesser genomförs inom ramen för stadsutvecklingen, med 

fokus på den kommunala tjänstemannens roll och möjligheter till inflytande. Nr. 18, 2016 

▪ Fastighetsnytt – Sarah Bragée (Tyréns) har skrivit krönikor om Decode i Fastighetsnytt: 

”Höga klackar eller allvädersstövlar” om möjligheterna med samverkan mellan stad och 

landsbygd (december 2014); ”Det finns bara en regel: samspela!” om vinsterna med 

tvärvetenskapliga samarbeten (november 2015); samt ”Sluta definiera, börja organisera” 

som behandlade Decodes enkät, se ovan (januari 2016).  

▪ Tidningen Hyresgästen. Intervju med Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) med rubriken 

En stadsdel som rymmer och lyssnar på alla, januari 2016 

▪ Vårt land. Intervju med Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) i den norska dagstidningen 

Vårt land, i samband med en debatt i Norge som rör ”exkluderande design och arkitektur”, 

29 juli 2015 http://www.vl.no/nyhet/drankere-fikk-designe-parken-1.378160 

  

http://samhallsbyggaren.se/wp/experterna/allt-ar-inte-mojligt-men-inget-ar-heller-forutbestamt-om-medborgardialogens-maktdilemman/
http://samhallsbyggaren.se/wp/experterna/allt-ar-inte-mojligt-men-inget-ar-heller-forutbestamt-om-medborgardialogens-maktdilemman/
http://www.samhallsbyggarna.org/nyheter/2017/08/vi-presenterar-talare-till-sbdagarna2017/
http://www.samhallsbyggarna.org/nyheter/2017/08/vi-presenterar-talare-till-sbdagarna2017/
https://arkitekten.se/nyheter/sa-fordelas-pengarna-till-arkitekturforskning/
http://www.vl.no/nyhet/drankere-fikk-designe-parken-1.378160


▪ Dagens Nyheter. Intervju med Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) i Dagens Nyheter A-

lagarna fick designa parkbänken, med fokus på Decodes utveckling av metoder för 

inkluderande och medskapande design, 4 maj 2015 
 http://www.dn.se/arkiv/stockholm/a-lagarna-fick-designa-parkbanken/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nätverk 

▪ Citylab Network SGBC. Två fysiska nätverksträffar per år 2016-2018 har genomförts med 

olika talare och ämnen.  

▪ Nätverket ”Socialt blandat boende – prisrimliga bostäder”. En pågående seminarieserie. 

Decode och Tyréns, under ledning av Björn Hellström (Tyréns/KTH), har arrangerat tre 

seminarier (maj 2017-nov 2018), som handlat om hur man kan skapa en lokal 

bostadsmarknad med bostäder som har prisnivåer som kan efterfrågas av hushåll med låga 

inkomster. Följande parter medverkar: Näringsdepartementet, Regeringskansliet, Boverket, 

Stockholm Stad, Göteborgs Stad, Uppsala kommun, SGBC, KTH, Tyréns. 

▪ Nätverket ”Decode / Grön BoStad / Södertörnsmodellen / KTH Open lab / RISE”. 

Kontinuerliga nätverksträffar på temat hållbar stadsutveckling och forskning. Decode 

företräds av Jenny Andersson (Tyréns) och Björn Hellström (Tyréns/KTH). Nätverket 

initierads våren 2018 

 

Utställningar 

▪ Elsewhere – Visualiseringar av stadsutvecklingsprojekts inverkan på dialogen mellan 

medborgare och förtroendevalda. Sarah Degerhammar (KTH). Presenteration i form av ett 

konstnärligt körverk, samt även via en utställning och ett offentligt samtal i Upplands 

Väsbys bibliotek med stadsutvecklingschef Fredrik Drotte, 30 september 2016 

 

Radio 

http://www.dn.se/arkiv/stockholm/a-lagarna-fick-designa-parkbanken/


▪ Sveriges Radio P1. Jonna Bornemark (Södertörns högskola) medverkade i Sveriges Radios 

program Filosofiska rummet. Programmets huvudtema var Byråkrati, makt och demokrati. 

Övriga medverkande var Jonathan Metzger, urbana och regionala studier vid KTH, Marie 

Halldin, planarkitekt på Upplands Väsbys kommun, 3 januari 2016 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/656021?programid=793 

 

Bloggar 

▪ Tyréns stadsutvecklingsblogg – https://blogg.tyrens.se/stadsutvecklingsblogg/ 

 

Filmer 

▪ Citylab. Ett stort antal filmer har spelats in om Citylab, bestående av intervjuer med 

utvecklare och användare.  
 https://www.youtube.com/watch?v=2JcrpaqfKNc  

 https://www.youtube.com/watch?v=KupxGiIRRos&t=2s  

▪ Decodes avslutande symposium. 21 november 2018 

Sju filmer: http://www.decodeprojektet.se/publicerat/slutsymposium-filmer/ 

▪ Decodes forskare Jonna Bornemark (Södertörns högskola Centrum för praktisk kunskap) 

föreläser om stadsplanering utifrån filosofiska 

utgångspunkter med följande teman 

1. Icke-vetande och dialog  

2. Icke-vetande och olika perspektiv  

3. Byråkratens ansvar  

4. Konst-Byråkrati-samhälle  

5. Aristoteles kunskapsbegrepp  

6. Bli bättre på medborgardialog 

http://www.decodeprojektet.se/publicerat/filosofi-i-stadsplaneringen-filmer/ 

 

 

5.2. Interna kommunikationsaktiviteter 

▪ Forskarmöten. Decodes samtliga arbetspaketledare, forskare, inklusive Tyréns 

konsultgrupp, har träffats kontinuerligt varannan månad. Det främsta syftet var att stämma 

av, koordinera och kommunicera Decodes olika projektaktiviteter samt att planera framtida 

insatser, kopplade till projektets arbetspaket.  

▪ Tyréns konsult- och forskningsgrupp. De forskare och konsulter som är verksamma vid 

Tyréns, även projektledare Björn Hellström, har mötts kontinuerligt cirka en gång i 

månaden. 

▪ Tyréns styrgrupp. Består av representanter på chefsnivå, verksamma på Tyréns olika 

kontor (syd, väst, öst, nord). Mötenas främsta syfte var att informera om Decodes 

aktiviteter, med målet att föra ut projektets resultat till Tyréns konsulter runt om i landet.  

▪ Advisory board. Decodes forskare och Tyréns konsulter har träffat projektets Advisory 

board-delegater två gånger per år. Delegaterna har bidragit med konstruktiv kritik av 

projektets strategier och insatser. 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/656021?programid=793
https://blogg.tyrens.se/stadsutvecklingsblogg/
https://www.youtube.com/watch?v=2JcrpaqfKNc
https://www.youtube.com/watch?v=KupxGiIRRos&t=2s
http://www.decodeprojektet.se/publicerat/slutsymposium-filmer/


▪ SGBC. Decodes partner Sweden Green Building Council har haft kontinuerliga möten, ca 

en gång per månad, med de Decode-forskare och konsulter vid Tyréns som medverkat i 

utvecklingen av Citylab.  

▪ Projektets parter. Decodes forskare och konsulter har haft kontinuerliga möten på plats 

med respektive kommun och myndighet.  


