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073-703 42 97, matsjohan.lundstrom@bth.se 
 
 

Mats Johan Lundström är Tekn. Dr i planering och beslutsanalys, planeringsarkitekt och 
kulturgeograf och arbetar som universitetslektor vid Institutionen för fysisk planering på Blekinge 
Tekniska Högskola (BTH). Mats har erfarenhet av att arbeta med stadsplanering och hållbar 
samhällsbyggnad på olika nivåer och i olika skeden i över 20 år, såväl i praktiken som konsult och 
tjänsteperson i offentlig tjänst som forskare på olika högskolor. Mats var under lång tid redaktör för 
tidskriften PLAN och är sekreterare i Föreningen för samhällsplanerings styrelse. Under senare år 
har han främst arbetat med kunskapsutveckling och tvärsektoriella planeringsprocesser på 
områdes- och kommunnivå.   
 
Arbetslivserfarenhet 
 
2021 -  Institutionen för fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona 

Universitetslektor: undervisar i fysisk planering (från stadsbyggnad och dp 
till översiktlig och regional planering, vetenskapsmetodik, uppsatser m m) 
på kandidat- och masternivå. Forskar om äldrevänlig stadsplanering inom 
det Forte-finansierade FoU-programmet projektet CollAge – Samverkan för 
äldrevänlliga miljöer mellan kommunal äldreomsorg, fysisk planering och 
pensionärsråd. 

 
2019-2021 Institutionen för information och teknik, Högskolan Dalarna, Borlänge  

Processledare för FoU-projektet HållSam Dalarna (kompetens- och 
processutveckling för hållbar samhällsplanering i Dalarnas kommuner). 
Universitetsadjunkt: undervisning inom kommunal planering på 
kandidatnivå.  

 
2006-2021 Institutionen för samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska 
 högskolan (KTH), Stockholm  

• Projektledare Senior City: integrera äldreperspektiv i 
stadsplaneringen, löst samarbete med svenska kommuner 
(Stockholm, Göteborg, Uppsala) inkl FoU-projekt med Sapienza-
universitetet i Rom (2015-2017). 

• Doktorand, forskning om byggelseutveckling och kommunal 
samhällsplanering kopplat till energi och klimatpåverkan 
(disputerade i oktober 2018). 

• Bitr projektledare för Energimyndighetens projekt Uthållig kommun 
- fysisk planering (integrera hållbart energiperspektiv i kommunal 
fysisk planering): utveckling och test av process- och 
organisationsmodeller, arrangör av ett 50-tal workshops med 
svenska kommuner över hela Sverige (2006-2012) 

• Undervisning: kursansvarig för kurser i urban design, offentliga rum 
och sociala mötesplatser (Nordic studio); kulturmiljö och 
stadsplanering; strategisk planering och urban design; biträdande 
kursansvarig för kurser om hållbar stadsutveckling, 
stadsbyggnadshistoria samt föreläser om planeringsteori, 
tvärsektoriell planering, planeringskommunikation och 
energieffektiv stadsplanering i andra kurser.  
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2004- 2021 Konsult på AQ Arkitekter/Tyréns (AQ gick upp i Tyréns 2016), 
Eskilstuna/Stockholm 

• Initierare och projektledare i utvecklingsprojektet Äldrevänlig 
stadsplanering (Sven Tyréns stiftelse) 

• Fysisk planering (handläggare: detalj- och översiktsplanering) för 
såväl kommuner som privata uppdragsgivare. Exempel på projekt:  
2019-2021: Digital översiktsplan, Danderyd (redaktör och bitr 
projektledare) 
2019: Rumslig energi- och klimatstrategi, Knivsta (projektledare 
workshopserie för tvärsektoriell koncept- och metodutveckling) 
2020: Energiperspektiv i fysisk planering på Gotland (upplägg och 
genomförande av tvärsektoriell och organisationsövergripande 
workshopserie för kunskaps- och processutveckling) 
2018: Strukturskiss nytt stationssamhälle i Kvicksund, delprojekt i 
utvecklingsplan för Kvicksund, Eskilstuna-Västerås. 
2017: Detaljplan Mälarbaden i Eskilstuna (förtätning i 
bostadsområde) 
2014: Planstruktur och detaljplan Venngarns slott i Sigtuna 
(bevarande av kulturmiljö, nya funktioner och bebyggelse i 
kulturmiljömässigt värdefullt område (inkl byggnadsminne)  

• Planutredningar/förstudier för kommuner och fastighetsägare 
• Utställningsansvarig för Sveriges utställningar om hållbar 

stadsutveckling på World Urban Forum i Barcelona (2004), 
Vancouver (2006) och Nanjing (2008) 

• Redaktör för fackböcker om hållbar arkitektur, energi och 
stadsutveckling 

• Projektledare för projekt rörande energieffektivisering & kulturmiljö 
• Sekreterare i Boverkets energiråd och Boverkets forskarråd 

 
2013-2016 Föreningen för samhällsplanering (FFS), Stockholm 

Projektledare för FFS deltagande i EU-projektet SPECIAL, med syfte att öka 
svenska kommuners (V Götaland och Mälardalen) kompetens att integrera 
energi- och klimatfrågor i den fysiska planeringen. Utbildningar, workshops, 
processtöd till kommuner. 

 
2003-2004 Planhandläggare på planavdelningen, Eskilstuna kommun 
 Kommunal planering, i huvudsak detaljplanering, men även utredningar 
 inför den kommande översiktsplanen. Framtagande av riktlinjer för 
 hälsokonsekvensbeskrivningar.  
 
1999-2003 Assistent, Stadsmiljörådet (Boverket)  
 Deltidsanställning (10-75%) under studietiden. Redaktör och 
 redaktionssekreterare för ett antal böcker (svenska, franska engelska), bl a 
 Tyckt om hus (tävling om Sveriges mest populära byggnader), ansvar för 
 studieresor, skribent i nyhetsbladet Urban, m m.  
 
 
Egen verksamhet 
 
2001-2004 Omvärld LM Handelsbolag  

Arrangör av studieresor för företag och myndigheter, med fokus på 
arkitektur, samhällsbyggnad och stadsutveckling. Delägare.  

 
2003-2005 Vicity  

Egen firma (fritid): grafisk formgivning och utredningar 
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Utbildning 
 
2011-2018 Doktorandstudier, KTH  

Disputerade i oktober 2018 med doktorsavhandlingen ”Kommuners roller 
och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimat-omställningen”. 
Inväntar examensbevis för Tekn. Dr i Planering och beslutsanalys. 

 
2006-2010 Licentiatstudier, KTH  
 Avhandling: ”Planering och hållbar bebyggelseutveckling i ett energi- och 
 klimatperspektiv” (2010). Teknologie licentiat i Infrastruktur, inriktning 
 Planering och plangenomförande  
 
1997-2003 Programmet i fysisk planering (180 p), Blekinge Tekniska Högskola 
 Magisterprogram i fysisk planering, kombination av design, 
 samhällsvetenskap, miljö m m. Teknologie magister i fysisk planering 
 
2004-2007 Fristående kurser  

Fristående kurser i kultur-/samhällsgeografi (Uppsala universitet + Örebro), 
ekonomi (Umeå universitet) och arkitektur (Manchester Metropolitan 
University) som resulterade i en Fil. kand. i Samhällsgeografi, Örebro 
universitet. 

 
 
Förtroendeuppdrag 
 
2019 -  Styrelsemedlem, Föreningen för samhällsplanering (sekr sedan 2020) 
 
2019 -  Styrelsemedlem, Bostadsarrendatorernas riksorganisation (BARO)  
 
2004-2013 Redaktör, tidskriften PLAN  
 
2006-2010 Styrelseledamot, Föreningen för Samhällsplanering (FFS), 

lokalavdelningen för Stockholm-Mälardalen 
 
2007 Ansvarig för FFS jubileumskonferens (60 år) i Aula Magna, Stockholm 
 
2001-2004   Redaktionssekreterare, tidskriften PLAN  
 
 
Publikationer 
 
2018 Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och 

klimatomställningen – en flerfallstudie om utvecklingen inom bebyggelse- 
och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014 
(doktorsavhandling). KTH, Stockholm.  

 
2018 The Senior City – The importance of urban and local environments for 

contantment into old age. Medförfattare i antologi om äldrevänlig 
stadsplanering med Tigran Haas som redaktör. KTH, Stockholm.  

 
2018 Urban Planning and Design for an Ageing Society (antologi). Medförfattare 

i antologi om äldrevänlig stadsplanering med Tigran Haas som redaktör. 
KTH, Stockholm.  
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2018 Ambiente costruito per una ageing society/Building environment for an 
ageing society (antologi). Medförfattare i antologi om äldrevänlig 
stadsplanering och –utformning med Fabrizio Cumo och Rosella Roversi 
som redaktörer. Sapienza Universita, Rom.  

 
2016 Energismart samhällsplanering (bok). Huvudredaktör och författare. 

Föreningen för Samhällsplanering, Stockholm.  
 
2013 Planning and Sustainable Urban Development in Sweden (bok). 

Huvudredaktör och författare. Föreningen för Samhällsplanering, 
Stockholm.  

 
2012 Urban Design in Sweden, kapitel tillsammans med Tigran Haas i boken 

Urban Design – a Global Review, med Sebastian Loew som redaktör. RIBA, 
London. 

 
2010 Planering och hållbar bebyggelseutveckling i ett energi- och 
 klimatperspektiv (licentiatavhandling), KTH, Stockholm. 
 
2008 Om hållbara stadsstrukturer, kapitel i Stadsregioners utvecklingskraft – 

trender och nya perspektiv (Göran Cars & Carl-Johan Engström, redaktörer), 
KTH, Stockholm. 

 
2008 Sustainability by Sweden – Perspectives on Urban Governance, redaktör 

(tillsammans med Pernilla Lindström) och skribent, Boverket, Karlskrona. 
 
2006 The Death and Life of Great Swedish Neighbourhood Centres, artikel i Built 

Environment, Volume 32, Number 1, 2006, skriven tillsammans med 
Louise Nyström. 

 
2006 Energisk arkitektur – sköna, driftsäkra och energieffektiva byggnader (bok), 

skribent, redaktör och layout, Boverket, Karlskrona.  
 
2001 Barn i stan? – om barns tillgång till stadsbygden (bok), skribent och 

redaktör tillsammans med Louise Nyström, Stadsmiljörådet, Karlskrona. 
 
2001 Industrilandskapet – kulturmiljö och resurs för stadens framtid, redaktör 

tillsammans med Louise Nyström, Stadsmiljörådet, Karlskrona. 
 
2001 Att känna sin stad – barn och ungdomar upptäcker sin närmiljö, skribent 

och redaktör tillsammans med Maria Nordström, Stadsmiljörådet, 
Karlskrona. (Boken gavs även ut på franska och engelska.) 

 


