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Vilka är vi & varför är vi här?

• Forskare i Kulturgeografi (Karlstad och Stockholm)

• Medverkar i en bok om policymobilitet som kommer ut i april 
2018 

• Boken samlar forskare från Sverige, Norge & Storbritannien 
som skriver om olika slags policy och deras geografiska 
rumslighet 

• Några teman från boken:

• Från landsting till region (anpassning till EU, med vilka 
konsekvenser?)

• Hållbar turism (fokusera på det man kan påverka)

• Bilfria innerstäder (globala idéer och lokal tillämpning)

• Renovering av äldreboende (när best practice saknas)

• Ida A: policyturism i Vällingby och Växjö

• Ida G: Regional bioekonomi i Värmland

• Mer om policymobilitet strax, men först…



Frågesport – vart finns best practice?

• Gå in på www.kahoot.it

• Ange PIN-koden
• Skriv in ett nickname (kan vara vad som helst)
• Klicka på vad du tror är rätt svar

https://play.kahoot.it/#/?quizId=4afdfbb4-4f11-4bed-8c89-27a552bb1bdc


Forskning och best practice

• Policymobilitet -
Spridande och inlåning av 
framgångsrika idéer och 
modeller 

• ”Snabba” policys har fått 
större utrymme i 
samhällsbyggandet



Guggenheiming, Barcelonamodellen, 
och Vancouverism - Hur skapas best 
practice?

• Omvärldsbevakning, 
policyturism och 
studiebesök, konferenser, 
workshops, frukostmöten 
och… 

• Allt fler aktörer en del i 
samhällsbyggandet –
nätverksstyrning



KRITIK: 

• Rörlighet

• Mutation

• Immobilitet

• Worst practice



Frågor till er

• Vad är era erfarenheter av best practice?

• Hur jobbar ni med best practice på er region?

• Hur lär ni er om nya arbetssätt, idéer och policys?

• Har ni erfarenheter av worst practice? 



Kontakt

• Maila oss:
• ida.andersson@su.se
• ida.grundel@kau.se

• SSAG och Ymer:
• www.ssag.se
• Medlemskap 200 kr per år. Årsboken Ymer, olika föredrag och aktiviteter ingår:

• 2016: Genus och företagande
• 2017: Urban utveckling
• 2018: Policymobilitet
• 2019: Turismutveckling

http://www.ssag.se/

