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Jonny Aspen er professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, med særlig 
ansvar for forskning og undervisning i byteori, byplanhistorie, byens kulturhis-
torie og aktuell byutvkling. I sin seneste bok, Den vitale byen (2015), skrevet i 
samarbeid med John Pløger, argumenteres det for en vitalistisk vending innen 
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knyttet til digitalt byliv, offentlige rom og byens erfaringsdimensjoner.
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kratisk medvirkning. Hun har særlig fokusert på byrom i utsatte bolig områder 
og byens omegn. 

Anniken Førde er professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved insti-
tutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet. Hun forsker på by- 
og stedsutvikling og er opptatt av å utvikle stedssensitive tilnærminger i forsking 
og planlegging. For tiden arbeider hun særlig med mangfold og deltagelse i byliv.

Hanna Guttorm er postdoktor ved urfolkstudiet ved Universitetet i Helsinki. 
Hun er særlig inspirert av urfolksontologier og post-teorier som hun benytter til å 
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undersøke hvordan vi bør utøve forskning og skrive i forskning for å kunne bidra til 
endringer til et mer økologisk, sosialt og kulturelt bærekraftig og solidarisk samfunn.

Britt Kramvig er professor ved Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT 
Norges arktiske universitet. Hun forsker på landskap og fortellinger, samisk 
design, kreative næringer og samiske festivaler som sosiale fellesskap, ved hjelp 
av begreper som ontologiske praksiser, friksjon og dekolonialisering. I mange 
prosjekter samarbeider og samskriver hun med kunstnere og er interessert i det 
kunnskapsmessige potensialet slike samarbeid har. 

Margrethe Pettersen arbeider prosessuelt med å undersøke og manifestere 
kunstneriske verk. Hun er opptatt av det stedspesifikke og å lære å kjenne de 
lokale plantene, vannårene, lokale fortellingene og den kunnskapen som finnes 
lokalt om ulike praksiser som vekster har inngått i. Hun er opptatt av urfolks-
metodologi, nærhet til landskapet og samiske ontologiske praksiser. 

Laima Nomeikaite er stipendiat i kulturstudier ved Roskilde Universitet, Dan-
mark og Universitetet i Sørøst-Norge. De siste årene har hun jobbet med en rekke 
prosjekter knyttet til kultur, kulturforskning og byplanlegging. Hun er også 
fysisk improvisatør og har blant annet vært med i improvisasjonskompaniet På 
Stående Fot, ledet av koreograf Kristine Nilsen Oma. Hun er spesielt interessert 
i sammenhengen mellom kulturarv, kunst og byrom. 

Torill Nyseth er professor i samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø, 
Institutt for samfunnsvitenskap. Et sentralt forskningstema er planleggingsteori 
særlig relatert til byplanlegging. Et annet er by- og stedsutvikling samt nye lokale 
styringsformer.

Cecilie Sachs Olsen er postdoktor ved Centre for the GeoHumanities ved Royal 
Holloway, University of London, hvor hun forsker på hvordan kunst og kunst-
feltet kan bidra til ny forståelse av urbane rom og nye metoder for medvirkning i 
planprosesser. Hun er også praktiserende kunstner og kurator med særlig interesse 
for levende kunst i tverrestetiske formater som skaper nye forbindelser mellom 
det kunstneriske, det sosiale og det urbane.

Katarina Pirak Sikku er en internasjonalt anerkjent samisk kunstner. Mange 
av hennes prosjekter har hatt minnearbeid, mental dekolonialisering og kritiske 
spørsmål knyttet til historieskriving som tema. Hun har vært særlig opptatt av de 
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koloniale sporene i arkivene til det svenske rasebiologiske institutt og har ledet det 
kunstneriske forskingsarbeidet i prosjektet «Att ge mig perspektiv – Rasbiolo-
gernas spår i det samiska folkhemmet» (2017–2020) ved universitetet i Uppsala.

David Pinder er professor ved Institut for Mennesker & Teknologi, Roskilde 
Universitet. Hans interesse er bystudier, geografi, planlegging og kritisk teori 
med en særlig vekt på revitalisering av utopi i urbanismen. Aktuelle prosjekter 
inkluderer kunst, performance, spatial politikk og kunstpraksiser som en måte 
å intervenere i byen på. 

John Pløger er professor i byplanlegging ved Institutt for global utvikling og 
samfunnsplanlegging, Universitetet i Agder, og har publisert om byteori, byplan-
legging, medvirkning i planprosesser, og demokrati og arkitektur. Sammen med 
Jonny Aspen har han publisert Den vitale byen (Spartacus, 2015).

Christina Rasmussen er byplanlegger og arkitekt fra Aalborg og Brussel. Hun 
har blant annet arbeidet med og utviklet aktive deltagelsesprosesser med planleg-
gere, befolkningen og andre interesser for eksempel omkring temporære byrum. 
Hun arbeider som planlegger i Kristiansand kommune.

Anniken Romuld jobber på byplankontoret i Tromsø kommune og er utdan-
net arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus og Edinburgh College of Art. Hun er 
prosjektleder for prosjektet Kunst og byrom // Tromsø sjøfront. Satsingen legger 
vekt på kunst som del av byutviklingen i Tromsø.

Anne-Lene Sand er ph.d. i barne- og ungdomskultur. Hun har de siste ti årene 
forsket på hvordan byen tar form nedenfra og opp gjennom improvisatoriske, 
selvorganiserte og lekende praksiser. Som postdoktor ved Designskolen Kolding 
forsker hun på lek, pedagogikk og design. Hun har også en særlig interesse for 
metodeutvikling med sanser og samskaping.

Connie Svabo er professor i vitenskapskommunikasjon og STEM-utdannelse 
ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Hun arbeider 
praksisrettet, estetisk og designbasert med viten, læring og erkjennelse. 

Lene Tanggaard er cand.psych., ph.d., professor og rektor for Designskolen 
Kolding. Hennes forskningsinteresser er kreative læringsprosesser og utviklingen 
av kvalitative forskningsmetodologiske analyser og verktøy.
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