DIGITAL WORKSHOP

Hur ser forskningen om förvaltning av utemiljöer ut idag? Hur väl stämmer
den med behov och idéer i branschen? Vilket fokus har vi framåt?
SLU Landskap och ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning
bjuder in till en digital förmiddag med fokus på utbyte mellan forskning och
praktik. Vi vill öka kunskapen om utveckling och förvaltning av utemiljöer
tillsammans med dig som arbetar med dessa områden, och diskutera viktiga
framtidsfrågor.
Evenemanget är kostnadsfritt, men kräver anmälan - varmt välkommen!

Information & anmälan www.slu.se/ew-kalender/2021/1/utemiljodagen-2021/
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PROGRAM
9:00-9:15

Välkommen

		 						SESSION 1

9:15-10:15

Hur arbetar vi tillsammans mellan forskning och praktik?

			
			

• Varför en bok om utemiljöförvaltning? 							
Baserad på Urban Open Space Governance and Management (2020)

			
		

• Vad vet vi om landskapets förvaltning idag? 			
Baserat på forskning inom ämnesgruppen Landskapets Governance och Förvaltning

			
		

Parallella diskussioner om bokens möjligheter i praktiken och landskapsförvaltningens
aktuella utmaningar		

		

10:15-10:30

Paus med bildspel

								SESSION 2

10:30-11:30

Hur kan vi arbeta tillsammans med framtidsfrågor?

			
		

• Ger ny teknik smarta parker? 								
Perspektiv på digitaliseringens möjligheter

			
			

• Kan forskningen påverka brukarmedverkan?				
Nya roller i samverkansprocesser 		

			

Parallella diskussioner om smarta parker och brukarmedverkan

11:30-12:00

Återkoppling

12:00

Avslut
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DISKUSSIONSÄMNEN
Varför en bok om utemiljöförvaltning?
Det finns ett behov av att förstå utemiljöns governance och förvaltning. Hur formar vi en
bok för framtidens utemiljöförvaltare? Vad är viktigt i nya versioner? Baserad på Urban
Open Space Governance and Management (2020).

Vad vet vi om landskapets förvaltning idag?
Studier vid Landskapets Governance och Förvaltning: Hur ser det ut när vi sammanställer
data om läget för utemiljöförvaltningen? Finns det annat vi borde få överblick över? På
andra sätt? Kan vi arbeta mer tillsammans, forskning och praktik?

Ger ny teknik smarta parker?
Hur ser det ut med teknik och data inom utemiljöförvaltning? Vilken roll har digitalisering
och automatisering för dagens samhällsutmaningar? Storskaligt eller småskaligt? Hur
kan forskningen bidra? Perspektiv om digitaliseringens möjligheter.

Kan forskningen påverka brukarmedverkan?
Vad händer inom forskningen om brukarmedverkan? Hur kan vi samarbeta kring
brukarmedverkan? Vad kan aktionsforskning leda till? Vad är forskarens roll? Ta del av en
diskussion om samarbete mellan forskning och praktik i relation till brukarmedverkan.
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Hur ser forskningen om förvaltning av utemiljöer ut idag? Hur väl stämmer
den med behov och idéer i branschen? Vilket fokus har vi framåt?
Ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning bjuder in till en
digital förmiddag med fokus på utbyte mellan forskning och praktik.
Evenemanget är kostnadsfritt, men kräver anmälan - varmt välkommen!

Information & anmälan: www.slu.se/ew-kalender/2021/1/utemiljodagen-2021/
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