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KRIS + POLITISKT 
LEDARSKAP =

FÖRÄNDRING









SWOTstatus Malmö 90-talet

 Den nära staden +

 Den gröna och blåa staden +

 Kulturstaden +

 Bostadsorten -

 Näringslivsstaden -

 Kunskapsstaden -



Vision 1995 och strategisk planering

Krisen i Malmö tydliggjorde behovet av en 
utvecklingsstrategi, i konkurrensen med övriga 
städer som Köpenhamn och Lund hade vi svårt att 
hävda oss och vi hade en lång väg från f.d. 
industristad till modern kunskapsstad. 
Målsättningen var att göra Malmö till en 
konkurrensmässig stad i Öresundsregionen

Mats Olsson, dåvarande stadsbyggnadsdirektör



VISIONSARBETET

Stadsbyggnadsvisionen  
fokuserade på två framtidsbilder

- Ett eget universitet

- Ett mera diversifierat 
bostadsbyggande

















Västra hamnen 
- testbed för hållbar stadsutveckling



Bo01

Starten för omvandling

av Västra hamnen till en

hållbar stadsdel



Flagghusen

“Det goda samtalet”

Nationellt exempel på

hållbar stadsutveck-

ling       



Fullriggaren

“Sveriges största samling

passiv- och lågenergihus”



Kappseglaren

“Klimatsmarta energilösningar”

Kv Klippern. Arkitekt: Hauschild+Siegel Architecture AB.
Byggherre: E.ON Sverige AB.

Kv Klyvaren. Arkitekt: Hvidt Arkitekter.
Byggherre: Vita Örn.



Dockan

“Där staden

möter havet”



Varvsstaden
Utvecklingsplan



Media Evolution City



Vad har vi lärt oss?

Framgångsfaktorer



Malmö Live
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Klimatkontraktet















Stadsmiljöprogram 



Temalekplatser





Rosengårdsstråket



Rosengård: Culture Casbah



Sammanfattning

- Arkitektur

- Hållbarhetsinitiativ och samarbete

- Mötesplats för alla

- Infrastruktur driver investeringar

- Sociala klausuler och kunskapsallianser



Framgångsfaktorer

 Ny regional kontext – Greater Copenhagen

 Starkt politiskt ledarskap

 Visionsarbetet 1994/95

 Ekonomisk stabil period

 Politisk stabil period

 Total exponering av problemen

 Humankapital

 Samarbete – internt och externt

 Stadsmiljöprogram

 Krisen



Strategier

• Visionsarbetet 1995

• Handlingsprogram – Välfärd för alla det dubbla 

åtagandet

• Områdesprogrammen

• EMÖ, Engagemang för Malmö

• Kommissionen om ett socialt hållbart Malmö

• En ny berättelse/vision?



Politiskt ledarskap igen





Vad är nästa berättelse…… Den kommer att handla om ett 

socialalt hållbart Malmö…….


