
VAD ÄR 59 MINUTER?
Ett digitalt samtalsforum där vi 
under 59 minuter fokuserar på 
aktuella frågor kring stads-, plats- 
och centrumutveckling utifrån olika 
perspektiv. Inbjudna gäster från olika 
städer, sakkunniga, forskare etc ger 
sin bild och delar sina erfarenheter i 
ämnet.  

FÖR VEM? 
Medlemsförmån för medlemmar i 
Svenska Stadskärnor och Sveriges 
Centrumutvecklare.

VÅRENS KOMMANDE PROGRAM
•  6 maj – Krisberedskap/Krishantering 
•  7 juni – Vinterbelysning
Reservation för eventuella ändringar

KOSTAR DET NÅGOT?
Nej, detta är en medlemsförmån.
No-show debiteras 250 kr.

VILL DU BLI MEDLEM?
Välkommen att besöka våra respektive 
hemsidor för mer information:
www.svenskastadskarnor.se
www.sverigescentrumutvecklare.se

ANMÄLAN
Välkommen med din anmälan 
via denna länk https://bit.ly/3iugxe5 
Länk till själva webinaret skickas 
ut dagen innan.

ARRANGÖRER/MODERATORER 
Björn Bergman, vd för Svenska 
Stadskärnor och Marlene Hassel, 
ordf för Sveriges Centrumutvecklare

FOKUS: Aktuell forskning 

TISDAG 5 APRIL
10.00 – 10.59

PROGRAM 
•  Elin Nilsson, fil dr i företagsekonomi vid Handelshögskolan Umeå universitet, 
har en stark förankring i forskning kring detaljhandel, butiksval, digital interaktion 
och konsumentbeteende. Hennes internationellt prisbelönta doktorsavhandling 
berörde vad som påverkar konsumenternas val av livsmedelsbutiker. 

•  Malin Sundström, ek dr och docent vid Malmö universitet och institutionen för 
urbana studier, har en lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med handelsföretag 
och bedriver forskning till nytta för näringsliv och samhälle. Ett särskilt viktigt område 
i hennes forskning är e-handel och digitalisering. 

•  Catrin Lammgård, ek dr i företagsekonomi och lektor i urbana studier vid Malmö 
universitet, är även knuten till forskargruppen Urban Business and Development. 
Hennes forskning inkluderar teman som handelns digitalisering, fastighetsmarknaden, 
B2B-relationer, inköp av godstransporter samt CSR.        

•  Stefan Molnar, projektledare vid forskningsinstitutet RISE och doktorand på 
Chalmers Tekniska Högskola, studerar hur människor använder sig av, upplever och 
påverkas av sina livsmiljöer, såsom gator, torg, parker och bostadsområden. Han 
arbetar även med frågor kring styrning och organisering av platssamverkansprocesser. 

•  Martin Öberg, ek doktor, universitetslektor kopplad till Center för Retailing, 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet tillika samordnare för Forskningsrådet, 
deltar också på mötet.

Svenska Stadskärnors Forskningsråd har utökats med fyra nya forskare 
som vi får träffa denna gång. Vi får inblick i deras aktuella forskning och 
hur det kan påverka samhälle och stadsutveckling på olika sätt.

 
 

  Elin Nilsson                                            Malin Sundström

 Catrin Lammgård                                     Stefan Molnar


