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Arktisexperter inom samhällsvetenskap och humaniora
14-15 maj 2013 avslutas Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet med ett ministermöte i
Kiruna. I samband med det kan det finnas behov av experter och forskare som uttalar
sig om Arktis när det gäller samhällsutveckling, politik, säkerhet, anpassning till
klimatförändringar, regional och industriell utveckling, exploatering av naturresurser
och andra aktuella ämnen.
I listan nedan har vi samlat forskare inom samhällsvetenskap och humaniora som
tillsammans täcker många aktuella Arktisfrågor. De ingår i forskningsprogrammet
Mistra Arctic Futures in a Global Context, finansierat av Mistra och med
Polarforskningssekretariatet som värd. Läs mer på www.arcticfutures.se.

Har du behov av Arktis-experter inom naturvetenskapliga ämnen? Kontakta oss gärna:
Kommunikationschef Eva Grönlund, eva.gronlund@polar.se, 070-344 92 51
Kommunikatör Jan-Ola Olofsson, jan-ola.olofsson@polar.se, 070-570 18 88.

Mistra Arctic Futures-forskare och deras specialområden
Carina Keskitalo
Umeå universitet, 090-786 50 80, carina.keskitalo@geography.umu.se
̶

Definitionen av Arktis som en nordlig region

̶

Samhällets och skogsindustrins anpassning till klimat- och socioekonomiska
förändringar och extrema väderhändelser
Hur hanterar arktiska stater och regioner anpassning?
̶

Dieter Müller
Umeå universitet, 090-786 63 66, dieter.muller@geography.umu.se
Arbetsmarknadsfrågor inom regional utveckling: gruva eller turism?

̶

Hållbar turismutveckling i regioner med stora miljövärden
̶

Samiska turistentreprenörer

̶

Albina Pashkevich
Dalarnas högskola, 023-77 87 52, alp@dtu.se

Socio-ekonomisk utveckling i norra Sverige och ryska Arktis

̶

Urfolksentreprenörer i arktiska områden
̶

Genusaspekter på turismutveckling i Arktis
̶

Polarforskningssekretariatet
Mistra Arctic Futures
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S-104 05 Stockholm
SWEDEN
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Suzanne de la Barre (engelsktalande)
Umeå universitet, suzanne.delabarre@geography.umu.se
̶

Socialt och kulturellt kapital som en del av hållbar utveckling

̶

Utveckling i Kanadas och Sveriges nordliga regioner
̶

Turismens bidrag till ekonomisk diversitet i Arktis

Sverker Sörlin
KTH, Stockholm, 070-545 25 26, sorlin@kth.se

Vilka röster och rörelser har påverkat Arktis historiskt och i nutid?

̶
̶

Politik för vetenskap, miljö och klimat i Arktis
̶

Vad är en positiv utveckling för Arktis?
̶

Hur kan beslutsfattare förstå och lära av de mekanismer som driver
utvecklingen av en region?

Nina Wormbs
KTH, Stockholm, 08-790 85 83, nina@kth.se

Vilken roll spelar den tekniska utvecklingen i ett framtida Arktis?

̶
̶

Vilka scenarios kan vänta för människorna i Arktis?
̶

Vad kan vi lära av de visioner man tidigare har haft om Arktis?

Annika Nilsson
Stockholm Environment Institute, 073-707 8541,
annika.nilsson@sei-international.org

Relationerna mellan forskning, politik och policy

̶
̶

Internationell politik och miljöförändringar
̶

Resiliens

Dag Avango
KTH, Stockholm, 08-790 87 37, avango@kth.se
̶

Miljö och samhälle i ett föränderligt Arktis

̶

Förhållandet mellan vetenskap, exploatering av naturresurser och
politik/säkerhetspolitik
Exploateringen och industriella utveckling i Arktis i ett historiskt perspektiv
̶

Tore Söderqvist
Enveco Miljöekonomi AB, Skärholmen, 070-493 74 73, tore@enveco.se

När Arktis naturresurser blir mer lättillgängliga kan exploateringen öka, hur

̶

ska detta hanteras på bästa hållbara sätt, för ekonomin och för miljön?
̶

Ekonomisk värdering av miljö och ekosystemtjänster
̶

Konsekvens- och multikriterieanalyser av hållbar utveckling

Gerda Kinell
Enveco Miljöekonomi AB, Skärholmen, 073-681 28 18, gerda@enveco.se

Förbättrade beslutsunderlag och analysmodeller för en hållbar förvaltning av

̶

arktiska naturresurser

-

̶

Ekonomisk värdering av miljö och ekosystemtjänster

Polarforskningssekretariatet
Mistra Arctic Futures
P.O. Box 50003
S-104 05 Stockholm
SWEDEN

̶

Samhällsekonomisk konsekvensanalys

www.arcticfutures.se
@MistraArctic

Scott Cole
EnviroEconomics Sweden Consultancy, Frösön, 070-253 28 83,
scott@eesweden.com

Analytiskt stöd för miljörelaterade beslut med ekonomisk effekt

̶
̶

Miljökonsekvensutredningar med ett samhällsekonomiskt perspektiv
̶

Expertis inom tvärvetenskapliga metoder för att utvärdera kostnad för
miljöskador och efterföljande kompensationsåtgärder

Neil Melvin
Swedish International Peace Research Institute (SIPRI), 08-655 97 46,
melvin@sipri.org

Fredlig utveckling i Arktis bygger på politisk, militär och ekonomiskt samarbete

̶

Kristofer Bergh
Swedish International Peace Research Institute (SIPRI), 08-655 97 17,
bergh@sipri.org

Framväxande säkerhetsaspekter i Arktis, särskilt kring Kanada och USA

̶
̶

Militär utveckling i regionen
̶

Kanadas kommande ordförandeskap

Ekaterina Klimenko (engelsk- och rysktalande)
Swedish International Peace Research Institute (SIPRI), 08-655 97 73,
klimenko@sipri.org
̶

Russian foreign and security policy in the Arctic

̶

Russian domestic policy in its Arctic territory
̶

Russian perceptions of other states in the Arctic

Linda Jakobson
Lowy Institute for International Policy, Sydney, Australia,
ljakobson@lowyinstitute.org
Kinas ökande Arktis-intresse

̶
̶

Japans, Koreas, Indiens och andra asiatiska staters relation till arktiska stater
och intresse för den arktiska regionen
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