


Malmö 2050

Öppning
Detta är en skrift om Malmös framtid, på begäran av Malmö stad och dess 
stadsbyggnadskontor. Den är komponerad av oss på Färgfabriken, ett sam-
tidslaboratorium som ligger i Stockholm (och snart även i Östersund). 
Färgfabriken har drivit ett antal projekt om Stockholms framtid för att un-
dersöka vilka möjligheter Stockholm bär på. Vi har gjort det, inte som spe-
cialister utan för att vi varit intresserade av frågan. Och vi har kommit fram 
till en hel del. Detta bland annat för att vi tagit hjälp av arkitekter, konstnä-
rer, planerare och tänkare från Aten, London, Paris, Tallinn, Washington 
DC, Houston och många andra städer. Och för att vi satt dessa i samspel 
med dem som bestämmer, bygger och ritar i Stockholm – samt inte minst 
med allmänheten. 

Vi upptäckte då att det egentligen inte gick att tala om Stockholms framtid 
utan att tala från ett bredare svenskt perspektiv. Både från det folkhem och 
den välfärdsnation vi kommer ifrån och från den framtid som vi ska möta. 
Det är dessa erfarenheter vi har i bagaget när vi nu givit oss i kast med 
Malmös framtid. Och vi har bearbetat dessa erfarenheter steg för steg med 
detta nya mål i sikte: Malmö. 

Vi upptäckte strax att här fanns stora olikheter, födda under samma samhäl-
leliga kappa, och därför ett antal parallella faktorer att förhålla sig till. Pre-
cis som i fallet Stockholm levererar vi inte här en färdig paketlösning. Men 
väl ett antal utgångspunkter, idéer och koncept som varit möjliga att ta fram 
inom de ramar som givits. Och som kanske kan leda till fortsatt diskussion 
och fortsatta undersökningar. 



Framtid? 

Detta är en skrift om framtiden, om framtidens Malmö, ett Malmö som ing-
en känner men som kommer att finnas 2050. Vad finns egentligen att säga 
om det? Det moderna Sverige är – mer än kanske någon annan nation – 
byggt med en bild av framtiden på näthinnan. Det moderna Sverige är i 
mångt och mycket en realiserad utopi. Man trodde att man byggde och ska-
pade för ett liv man kunde förutse, som genom rationalitet och statistik 
kunde planeras, så som tidens anda föreskrev. Man såg framför sig hur man 
skulle leva ett gott liv i moderna områden, hur man skulle använda det som 
byggdes helt enligt planer och skissbordsprodukter. Man trodde sig veta hur 
man skulle göra för att det skulle bli som man ville – sedan, då, i framtiden.

Reaktionen mot detta – mot miljonprogram, betongförorter och centralstyr-
da direktiv – var länge en faktor som gjorde att det var svårt att över huvud 
taget tala om framtiden. Och som fortfarande gör det svårt för kommuner, 

➡Cloud House, Andreas Angelidakis



politiker, byggföretag och andra aktörer att bygga visioner om framtiden, av 
två orsaker. Det ena är att när de som faktiskt bestämmer – från offentligt 
eller privat håll – siar om framtiden känns det som om man inte levererar 
visioner utan faktiska förslag, att det man siar om ska bli precis som det 
läggs fram. Det andra är att man som offentlig eller privat intressent har 
svårare att hålla ett kritiskt eller problematiserade perspektiv, att våga ifrå-
gasätta det befintliga för att hitta vägen framåt. Det rimmar varken med val-
längder eller kvartalsrapporter. Och inte heller med mediernas krav på läsa-
re, tittare och lyssnare.
   
Det vi på Färgfabriken upptäckte var dock att det fanns ett stort behov av 
just framtidsbilder, bilder som fungerar på ett annat sätt än både konkreta 
planer eller abstrakta utopier. Av koncept som både är abstrakta nog för att 

ge idéhöjd och konkreta nog för att få fotfäste i den mylla i vilken vi tram-
par. Det handlar om att föreställa sig något som visserligen på ett plan inte 
går att förutspå men som MÅSTE ges en bild. För annars kommer det att 
ske i alla fall, fast utanför allmänhetens insyn och förmodligen utan kvali-
tet. Vad menar vi med det sista? Jo, att framtiden nog gärna vill att vi gör 
något vettigt. Men dessa bilder är inte detsamma som verklighet. De kan 
och bör – om de lyckas någorlunda – locka till att gå vidare och gradvis le-
da till något som kan bli verklighet och byggd, fysisk stad.

➡Stockholm at Large på Färgfabriken 2001.



Att bygga en framtidsvision om en stad är att hantera det komplexa, något 
som rymmer allt, eftersom en stad gör det. Och därför handlar stadsutveck-
ling på 2000-talet om att låta olika aktörer, kompetenser, idéer, traditioner 
och värderingar mötas. Det som förr var en fråga för stadsbyggnadsexperter 
måste idag bli en fråga för många. 

Och där man förr kunde förlita sig på demokratiska processer måste man nu 
uppfinna nya. För det gäller lika mycket att hitta nya vägar att sprida infor-
mation som att skapa debatt och engagemang. 

Stadsutveckling på 2000-talet handlar lika mycket om att skapa en berättel-
se som att bygga stad. Utan berättelse blir det byggda tamt, avsiktslöst och 
intetsägande. Det är den kanske viktigaste erfarenheten vi på Färgfabriken 
fått under nära tio års arbete med stadsutveckling. Och frågan är därför vil-
ken berättelse det är som Malmö ska berätta.



Varumärket Malmö?
Över hela västvärlden pågår just nu en allt starkare våg av ”city-branding”. 
Det är inte längre bara företag som ska skapa varumärken. Både städer och 
nationer måste ge sig in i den leken. 

Så man försöker visa att just den egna staden är värd att satsa på. För att 
man ska flytta sitt företag dit eller för att man ska bo där. 
Men alla säger ungefär samma sak. 

Alla städer i hela västvärlden ska bli eller är bäst på bioteknik och nanotek-
nologi. Alla är ”spännande”. Och alla är ”attraktiva”. Alla är, och framför 
allt ska bli, nav för ny kunskapsbaserad produktion. 
Man säger det som alla vill höra, eller tror sig vilja höra. I alla fall om man 
är politiker eller representerar näringslivet. City-branding liknar 2000-talets 
lyxkonsumtion, där vi numera åker runt världen för att se samma Prada- el-
ler Guccibutiker. 

Det är typ av exklusivitet med begränsad framtidsmöjlighet, som McDo-
nalds fast i lyxförpackning. 

Samtidigt vill alla lyckas genom att stå ut från mängden. Att lyckas åstad-
komma något annat än de andra. Ibland nämns här Newcastle, som istället 
för bioteknik satsat på stenhårt på kultur. Och lyckats väldigt väl med det 
eftersom det givit ringar på vattnet och engagemang bland invånarna. Då 
kommer allt det andra i nästa steg. Ibland nämns Berlin, för att de ekono-
miska problem och att det faktum att man har för få invånare i staden skapat 
speciella förutsättningar. Problem har blivit motor. Också här lyfts ofta de 
kreativa yrkena fram som motor.

Så den grundläggande frågan måste bli: vad kan Malmö stå för i det per-
spektivet? 



Malmö: 2nd city.

Malmö är inte Stockholm. 
Malmö är inte Köpenhamn. 
Malmö är inte huvudstad. 
Malmö är inte den stora staden, varken i landet eller i sin region. 
Det är tredje staden i Sverige. Det är andra staden i regionen Köpenhamn-
Malmö. 

Malmö är inte heller Lund.

Lund är Skånes klassiska lärdoms- och kunskapsstad, Malmö högskola till 
trots. Och trots att Ilmar Reepaalu lanserade Sveriges bästa oneliner som 
stadsvision för Malmö på 90-talet. Den om att Malmö skulle gå från arbets-
löshetsdrabbad industristad i Sverige till att bli en kunskapsstad i regionen 
Köpenhamn-Malmö.

Malmö är inte Stockholm, Köpenhamn eller Lund. Så frågan är vad Malmö 
istället kan bli och vara. Vad är Malmös framtida plats och position? Vad 
kan Malmö som varken Stockholm, Köpenhamn eller Lund kan?

Richard Florida skrev i Newsweek (sommaren 2006) om andrastädernas 
renässans. Huvudstäderna och gamla centra har sina givna positioner. De 
har sina institutioner, sina byråkratier, sina huvudkontor, sina politiker och 

➡Richard Florida i Blå Hallen under 
Färgfabrikens “Folkhemmet 2.0”



sina gamla invanda vanor. Det är bra för att det skapar välstånd och viss 
trygghet. Men är problematiskt ur en annan aspekt. De som sitter på institu-
tionerna och i byråkratierna är inte de som är innovativa. Det är inte de som 
kommer att bygga framtiden. Och därför är paradoxalt nog förstastäderna 
inte alltid bäst lämpade att leda mot framtiden. 

Men för andrastäderna är läget annorlunda.  

Andrastäder kan vara flexibla. Andrastäder kan peka ut riktningar. And-
rastäder kan vara både mer avslappnade och mer energiska. Andrastäder 
slipper gamla kostymer. Andrastäder kan återuppfinna sig själva. Andrastä-
der kan ge sig själva nya identiteter och betydelser. Om de vill.
Malmö kan med andra ord vara Skype när Stockholm och Köpenhamn är 
Ericsson. Om man nu tar ett riktigt positivt exempel.
Och mentalt är det den enda positionen för Malmö att ta. Men vad innebär 
det?

Det Richard Florida pekade på när han skrev om andrastäder var att världen 
inte alls, som vissa hävdat, blir ”plattare” av att globalisering och internet. 
Tvärt om samlas människor, makt, pengar och problem till allt mer koncen-
trerade områden. Därför blir regionen viktigare än staden på 2000-talet. 
Men samtidigt har vi fått ändrade vanor och får så allt mer. Vi vill bo i när-
het till den stora staden, men inte nödvändigtvis mitt i den. Och det är just 
detta som gör att andrastäderna får en helt ny möjlighet. 

Malmös relation till Köpenhamn bör därför vara just denna. Samma men 
annorlunda. Köpenhamn måste alltid dras med allt det som hör huvudstaden 
till. Malmö måste det inte. Samma sak när det gäller Stockholm. Så därför 
åter: vad är det som Malmö därför bör poängtera?

Jo – och här kommer den viktigaste poängen i hela denna studie – att folk 
dras till folk. Inte till hus. Inte till städer. Utan till dem som bor i husen och 
som väljer att bo en stad.

Det som lockar är inte byråkrater och direktörer i huvudstäder – utan de 
andra. Konstnärer och kreativa är en numera klassisk motor för tillväxt i 
städer. Men det behöver inte stanna där. Det viktigaste är att detta är en till-
växt som sker ”underifrån”. Kanske från ett område som nu betraktas som 
ett ”problemområde”, som Rosengård. Kanske från områden med stark 
mångkulturell prägel. Kanske från det vi idag inte ens tänker på. Detta är 
den viktigaste mentala omställningen. Och det rimmar väl just med tanken 
på Malmö som andrastad. Att skapa från yngre, från det som inte är etablis-
semang och stora strukturer. Från det som inte är huvudstad, utan framtids-
stad.





Malmö: MELTING POT 
2000.
Malmö är inte Sverige. 
Malmö har redan lämnat Sverige. Enligt Ilmar Reepalus definition av Mal-
mö är det en kunskapsstad i regionen Malmö-Köpenhamn.  Det viktigaste 
verktyget för ett nytt Malmö finns redan, Öresundsbron. Öresundsbron 
markerar ett nytt Malmö, ett omdefinierat Malmö, ett 2000-talets Malmö 
som inte låter sig bestämmas av gamla nationsgränser. Utan som ser och går 
vidare och blir en del av en ny regional struktur.

Men Malmö har inte heller varit Sverige. 

Malmö – och Skåne – har en ur svenskt perspektiv mycket specifik historia. 
Skåne har varit Danmark. I Malmö har man inte alltid pratat svenska.  Så 
genom tradition och historia – och genom en ny regional förankring – så 
har Malmö en direkt möjlighet att berätta något som ingen annan stad i Sve-
rige kan göra. 

Malmö kan och borde vara modellen för framtiden genom att öppna sig mot 
världen. Än mer än man gör idag. Och än tydligare. 

➡Williamsburg, New York



Låt Malmö växa. Och låt Malmö växa genom att öppna för många att flytta 
in till Malmö, så att det blir den mest mångkulturella och vitala staden i Eu-
ropa. 

Det som skapar utveckling, nyföretagande och ett aktivt kulturliv är i prin-
cip alltid samma sak: korsbefruktning. Så det gäller därför att skapa förut-
sättningar för detta – så att olika kulturer, kunskaper och erfarenheter kan 
stimulera varandra. Och det kanske är kunskap om detta som tydligare skul-
le bli profilen på Malmö Högskola.

Malmö har – vilket kommer att förtydligas på flera kommande punkter ned-
an – en möjlighet att i vår tid föra vidare den ”kittel” som den moderna sta-
den var. Redan idag finns en stor andel danskar i Malmö. Och varför inte 
också verka för att locka folk från de baltiska länderna, från Ryssland, Po-
len och från övriga Europa? Samt från andra delar av världen.



Och att därmed satsa på att kunna skapa boendemiljö som yngre och ännu 
ej höginkomsttagande kan nyttja. För det är just dessa som kommer att dra 
folk. Det är de som kommer att bli framtidsmotorn. Så därför bör man byg-
ga för förändring. Så att det som läggs till skapar gradvis uppgradering av 
olika områden. Med mer bostäder och fler i anslutning till områden som 
Rosengård och andra. Som därmed kommer att få en automatisk uppgrade-
ring. Som därmed kommer att få energi som inte är konstlad utan aktiv och 
framtidsinriktad.

➡Städer med fler än 100 000 invånare inom 10 mil är för-
bunda med linjer



Malmö = porten 
mot världen

Malmö är ur svenskt perspektiv porten mot Europa. Det är Sveriges sydli-
gaste stad. Och det är vägen mot Köpenhamn och vidare ner mot Europa. 
Så har det alltid varit och så kommer det att förbli. För Sverige.

Men Malmö är också något mer. Malmö är porten mot Östersjön.

Med den explosionsartade urbanisering som världen just nu går igenom – 
inom de närmaste tjugo åren kommer uppemot en och en halv miljard män-
niskor att flytta till urbana områden – så blir regionerna allt mer betydelse-
fulla. Och där kommer regionen Malmö-Köpenhamn att behöva se sig i ett 
större regionalt perspektiv. Ett sätt är naturligtvis att skapa vägar och stråk 
ner mot Europa, vilket man redan gör. Ett annat – som man kanske också 
satsar på men som skulle kunna bli tydligare – är att se Malmö österut, mot 
de baltiska staterna, mot S:t Petersburg och Helsingfors. Mot Polen. 

Stockholm vill vara Östersjöns 
huvudstad. I Köpenhamn lär 
man vara lite purken över att 
man missade att sno den be-
nämningen. 

Det behöver inte Malmö be-
kymra sig om. Malmö kan ta 
en annan position. Malmö är 
inte huvudstad utan andrastad. 
Malmö kommer inte att bli 
huvudstad för Östersjön. Men 
att bli hamnen. Att bli slussen. 
Att bli marknadsplatsen. Från 
Östersjön och mot Europa. 
Från Östersjön och mot värl-
den.

Och att sedan vidga detta mot en större global värld. Att markera Malmö 
som den plats där inte nödvändigtvis allt produceras. Men väl presenteras. 
Och där saker byter händer och ägare.



Det innebär att man bör skapa ett antal nya marknads- eller handelshus. 
Presentationshus som lever i gränslandet mellan näringsliv och samtida kul-
tur. Men just en samtida kultur som inte låter sig begränsas av gamla insti-
tutioner. Här har Malmö en viktig uppgift att lösa. I slutet av 80-talet var 
Malmö konstens huvudstad i Sverige. Den positionen har man tappat. Och 
detta kanske för att man valde att institutionalisera konsten. 

Nu är tid för att släppa loss den och sätta den i dialog med omvärlden, med 
näringslivet, med visionen om staden, med Malmö anno 2050. Att bli cent-
rum för en ny kulturell situation, bortom den gamla konsten och de gamla 
institutionerna.



Malmö: evironment 
city – nature meeting 
culture
2006 innebar att världen blev miljömedveten. Globalt miljömedveten. Den 
varma vintern 2007 har ytterligare förstärkt detta. Det som började med Al 
Gore är nu föremål för kvällstidningarnas intresse. Med andra ord: miljö-
frågan är här för att stanna. Den är kommersiellt gångbar.

Och detta måste på en rad olika punkter bli en viktig faktor för framtidens 
Malmö. Malmö har nämligen förutsättningarna. Men de är bara delvis ut-
nyttjade. Malmö är en hamn- och vattenstad. I det perspektivet bör man öka 
samarbetet med Östersjöregionen och vara en aktiv motor för att ett renare 
Östersjövatten.

Och man bör göra detta också för att det är sådana egenskaper som ett rent 
vatten och en god miljö som kommer att locka till sig allt mer folk. Både 
tillfälligt, genom turism. Och långsiktigt, genom att allt fler kommer att vil-
ja i bo i städer och områden som kännetecknas av en smart miljöstrategi.

➡François Roche



Malmö visade på ett aktivt ställningstagande genom Västra hamnen. Och 
man har nu ålagt sig att arbeta med samma krav för utvecklingen av Hyllie. 
Men detta borde förstärkas ännu mer. Det kan så göras genom att betona 
förtätning och en utveckling av staden och den vertikala staden, som det 
följer mer om nedan.

Samt genom att koppla staden och det urbana till Skånes starka varumärke 
som jordsbruksområde. Och här bör man allt mer gå den väg som satsning-
en på Bjärehalvön visar mot. Att arbeta med kvalitet. Att arbeta med miljö-
tänkande och rättvisemärkning. Att medvetet paketera och lansera jord-
bruksprodukter och kött som kvalitetsprodukter. Använd sedan de nya han-
dels- och visningshusen inne i Malmö för att marknadsföra och sälja pro-
dukterna. Eftersom dessa också kännetecknas av en ekologisk profil så 
kommer de olika faktorerna att förstärka varandra.

Varför inte samtidigt bjuda in arkitekter som François Roche och hans likar 
som får skapa boende, hotell och andra lokaler mitt i odlingar och jordbruk. 
Då kommer urbaniteten och det högteknologiska att bli en del av naturen. 
Och ytterligare förstärka natur och jordbruk som en attraktion och en med-
veten del av Malmös och Skånes profil. Inte som något som är mot utan 
med staden som idé. Det skulle locka högprofilturister i horder.

En effekt av den globala uppvärmningen kan bli en ständigt ökad ström av 
turister och permanentboende mot nordligare breddgrader. Det bör man 
mycket aktivt förebereda sig på, samt skapa möjlighet för fler att uppleva. 
En idé vore att bjuda in yngre arkitekter och formgivare att komma med 
förslag på framtidens fritidshus och dito boende. Malmö ska helt enkelt på 
alla sätt manifestera sig som den stad som har smartast tänkande när det 
gäller framtidens miljö i alla dess aspekter.

➡Roof, Lars Lerup, Urban Turnta-



Malmö = att våga/frizon.
Den som ska stå ut måste våga. Måste våga gå bortom det vanliga, bortom 
konventioner och karakoekulturen. Och satsa på det som vi inte visste att vi 
behövde. För då finns en chans att någon lyssnar. Och hörsammar.

För Malmö är detta inget konstigt. I jämförelse med både Stockholm och 
övriga Sverige har Malmö redan visat att man vågar. Så även i förhållande 
till Köpenhamn. Malmö har Turning Torso. Som enda stad i Sverige. Och 
innan dess hade man redan markerat sig i samma riktning. 

Men Malmö skulle kunna förstärka detta. Radikalt. 

För om nu folk dras till folk måste man närma sig de mekanismer som sät-
ter igång processen. Där visar de studier som Färgfabriken gjort av större 
städers utveckling att det som skapar riktigt effektiv utveckling är när de 

som inte har så mycket pengar men 
desto mer av något annat startar pro-
cesserna. Då skapas både störst värden 
och mest attraktiv miljö. Exempel på 
detta är Soho och Williamsburg i New 
York, Notting Hill i London och Sofo i 
Stockholm. En förutsättning för detta 
är att Malmö måste våga locka till sig 
många. Och Malmö har också satt som 
mål att växa till en tvåmiljonerstad.

Om Köpenhamn är Danmarks huvud-
stad, med allt vad det innebär, så bör 
Malmö bli den del av den gemensam-
ma regionen som står för frihet, öp-
penhet, tolerans – i alla bemärkelser. 
Gör Malmö till ekonomisk och social 
frizon. Öppna för minoriteter och dem 
som inte får plats i trånga miljöer.

En stad som inte bara medvetet lockar 
till sig krafter från andra länder. Utan 
också som vågar i alla andra bemärkel-

➡Yves Klein



ser. Därför skapas hus där man presenterar och handlar. Men där man också 
kan ha nöjes- och fritidsaktiviteter av ett mer spännande slag. Kanske i 
samarbete med teknik- och underhållningsföretag. Kanske i samarbete med 
TV och med högskolan.

En kunskaps- och förmedlingsstad som inte är så fin i kanten som man kan-
ske måste vara i huvudstaden, utan som vågar mer.

Las Vegas är idag den stad i USA som har störst tillväxt. Inte New York. 
Inte Los Angeles. Inte Washington DC. Satsa på en kombination av nöje, 
kultur och ny teknologi – gärna i samklang med spel och dobbel. Och värl-
den kommer att komma.

➡Möllevången



Malmö = stad
Malmö har en, något oväntad, 
möjlighet i förhållande till 
Stockholm och Köpenhamn. Just 
genom att det inte är en lika stor stad som huvudstäderna. Det skapar den 
något paradoxala möjligheten för Malmö att på ett helt annat sätt utvecklas 
som just stad. 

Stockholm at Large och vidare undersökningar som Färgfabriken bedrivit 
har med all tydlighet visat att Stockholms problem – och framtid – ligger i 
hur man kommer till tals med den segregerade ytterstaden, med det pärl-
band av förorter som växte fram längst tunnelbanans sträckning under andra 
halvan av 1900-talet. 

Strukturen är speciellt tydlig i Stockholm, men finns i de flesta större städer 
i Europa. Vilket kommer att innebära att mycket av stadsbyggandet under 
de närmaste årtiondena kommer att handla om ytterstaden – med villastä-
der, townhousestäder, förstäder, gated communities och mycket annat. Allt 
beroende på hur aktivt man lyckas lösa problemen. 

Detta samtidigt som stadens täthet lyfts fram allt mer som en kvalitet när 
miljö och hållbar utveckling blivit centrala globala ämnen. Och eftersom 
miljöfrågor kommer att bli allt viktigare i dessa tider när global uppvärm-
ning blivit en mer påtaglig del av vår tid så är detta en global fråga – och 
attraktion. Lyckas Malmö visa att man leder denna utveckling och skapar 
stad istället för utbredning så kommer världen att lyssna.

➡Urban Turntable, Lars Lerup



Inte minst i USA har miljörörelsen skapat ett nytt fokus på staden. Men ef-
tersom ”urban sprawl” är det som präglar landets städer mer än något annat 
blir det svårt att plötsligt återuppfinna staden.

Men inte i Malmö.

Visst har Malmö förorter. Visst har Malmö det som finns i Stockholm. Men 
långt ifrån lika utpräglat. Även Rosengård och andra klassiska moderna 
förortsområden ligger på ett helt annat sätt i kontakt med staden, med Mal-
mö. 

Därför föreslår vi att en huvudstrategi bör vara att betona, förstärka och 
markera staden. Att låta Malmö växa, men växa som stad.

Och om målsättning är att växa mot att bli två miljoner invånare – vilket 
borde vara ett minimalt krav – så blir konsekvenserna av detta tänkande sto-
ra. För det skapar gradvis en allt tätare stad. Vilket är detsamma som en stad 
med mer stadskänsla. Detta kommer att skilja Malmö från Köpenhamn, 
som på ett helt annat sätt kommer att fortsätta breda ut sig.

Och betona den ekologiska aspekten av detta. Bjud in arkitekter att utveckla 
nya hus som kan stå symbol för detta nya Malmö. Där höjd och funktion 
paras med andra kvaliteter som talar samma språk. Och skapa ett nytt, tätt 
Malmö som signalerar att man bjuder in världen till framtiden. Man talar 
numer allt mer om det vertikala staden, om att bygga på höjden och blanda 
funktioner. Detta för att vår tids större boendeytor och förändrade behov 
kommer att behöva detta.

Dessa nytillskott bör också placeras på ett sådant sätt att de skapar integra-
tion och bygger samman staden. Därför är det också viktigt att de inte alla 
blir av samma exklusiva karaktär som Turning Torso utan att de kan husera 
inflyttningsströmmen. Men att de kan utvecklas med tiden. 

Västra Hamnen och Hyllie har sina kvaliteter. Men det behövs tillägg av ett 
annat slag. Av mindre kostsam karaktär. Som kan locka andra målgrupper 
och bredare internationellt intresse. Och därmed bör man också fortsätta 
den tradition som inletts med Turning torso och ta fram produkter – hus – 
som utvecklar arkitekturen och som kan få globala efterföljare. Det är ett 
projekt som bör engagera Malmö högskola.



I Tokyo har Atelier BOW WOW arbetat med en strategi som skulle kunna 
omformuleras för att passa Malmö. Där har man undersökt både stora och 
små mellanrum, (fast med betoningen på de små), för att se vilka nytillskott 
som går att få in. Vissa av dessa blir små bostadshus -  enfamiljshus - bred-
vid stora kontorsskrapor, för att det passar bättre på den överblivna tomt 
man hittat. 

Resultatet av detta är en tätare stad. Och en mer varierad och oväntad stad. 
Och därmed mer attraktiv.

För att markera staden bör man också arbeta med betona detta infrastruktu-
rell – och öppna gatorna för trafik så att man får genomfarter istället för 
förbifarter.

Hyllie, Fossie, Rosengård – det är när det som är Malmös innerstad växer 
samman med dessas orter som Malmö 2050 finner sin globala plats.

➡Atelier BOW WOW Moca House



Summa summarum:
Detta är några enkla utgångspunkter. Hur man kan 
se och tänka Malmö. En del rimmar säkert väl med 
vad man redan tänker. Annat kanske verkar udda eller ytligt. Men det får 
det gärna vara. För frågan om Malmös identitet måste vara kommunicerbar 
för att stå sig i den globala verkligheten. För poängen med denna rapport är 
att Malmö har förutsättningarna. Och nu gäller det att se vad de egentliga 
konsekvenserna av Västra Hamnen, Turning Torso och Hyllie borde vara. 
Att mentalt ta ett och två steg till. Att Köpenhamn ser Hyllie som en ut-
veckling av Köpenhamn är bara ytterligare ett tecken på en väg som man nu 
inte kan avträda ifrån. Att Malmö inte är Sverige. Det är framtidens Melting 
Pot. 
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Men vad blir det då?
Malmö 2050 Nordens Tokyo
 
Malmö 2050 har blivit ett Nordens Tokyo, ett euro-
peiskt Tokyo. En stad som är tät som Tokyo, som är 
varierad som Tokyo – men från de specifika förut-
sättningar som just Malmö har.

Naturligtvis är Malmö inte Tokyo i antalet invånare ännu. Om stor-mega-
Tokyo redan 2007 har bortemot 100 miljoner invånare så är Malmö ännu 
bara gått förbi tvåmiljonersstrecket – men som kanske närmar sig tre miljo-
ner.

Dock ska framhållas att Malmö ser sig som del i en betydligt större region. 
Men som en tydlig stad och en tydlig idé i denna region.

Därmed breder Malmö inte heller ut sig i storlek som Tokyo. Tvärt om. 
Malmö kommer att kännas igen av en ovanligt tydligt definierad stadsgräns. 
En gräns som redan finns och som definieras av E65:an. Eftersom Malmös 
politiker bestämde sig redan 2007 att inte låta staden expandera över huvud 
taget utanför denna gräns har den med åren blivit allt tydligare. Den funge-
rar nästan som en medeltida stadsmur, men mer port än mur. Innanför den-
na har Malmö vuxit – inåt mot den gamla stadskärnan och uppåt, mot him-
len.

Det gör att Malmö, nu – 2050 – ligger där som en väldefinierad stad, en 
stad nästan som de gamla medeltida byarna kring vilka det var åkermark 
direkt utanför stadsmuren. Där städerna markerade en kontrast till det som 
låg utanför själva staden. Malmö blir Sveriges modernaste stad, 2000-talets 
stad, men som, kanske paradoxalt, också bär på en prägel från denna betyd-
ligt äldre stad. Som vinner internationellt intresse för att man återvunnit den 
gamla europeiska staden. Därför att världen behövde det. Mycket riktigt har 
man 2050 också i USA börjat använda Malmö som modell och förebild.



Detta Malmö anno 2050 har alltså vuxit inåt – och uppåt. Det har blivit en 
tät stad där mellanrummen gradvis fyllts igen och där man vågat låta staden 
växa på höjden. Detta därför att Malmö hade förutsättningarna. För att mar-
kera den ekologiska staden, den tillåtande staden och den kunskapsbaserade 
marknadsstaden visar Malmö anno 2050 vägen. Man förstod att bygga vi-
dare på det Malmö som fanns i början av 2000-talet.

Om E65:an bildar en yttre gräns så har tillväxten skett i de downtown-stråk 
– eller urbana korridorer – som för in till den gamla staden. Dessa är: Pil-
dammsvägen, Trelleborgsvägen, Ystadsvägen, Amiralitetsgatan, Riksväg 11 
mot Staffanstorp samt Stockholmsvägen. Här har man satsat på att låta hu-
sen få högre höjd, här ligger handelshusen. Här ligger marknaderna och 
bazaarerna – det som dragit till sig folk och i sin tur ännu mer exploatering. 
Det som gör att Malmö 2050 har blivit en stad av det gamla slaget, där 
skillnader – sociala, kulturella och ekonomiska – finns sida vid sida. Som 
städerna var förr i världen. Och som genom Malmö får en renässans.



Den gamla staden – det nuvarande centrala Malmö – har vuxit och blivit en 
del av ett större Malmö. I de urbana korridorerna har nya centra vuxit fram. 
Malmö 2050 blir därmed en stad – precis som Tokyo – som inte bara har ett 
centrum, utan flera. Men där dessa samspelar och kompletterar varandra. 
Inte minst för att de ligger i relativ närhet till varandra. I den fortsatta ut-
vecklingen, efter 2050, kommer dessa centrumbildningar att så småningom 
växa allt mer samman. Och gränserna mellan dem att bli allt mer diffusa.

Utanför den markerade staden kännetecknas Malmö 2050 av två tydliga 
ting. Åkermark och jordbruk har blivit de mest avancerade världen kan skå-
da när det gäller miljötänkande och kvalitet. På sina håll har det dykt upp 
hotell, sommarbostäder och upplevelsecentra som en del av det gröna. Här 
samarbetar Skånes bönder med NASA, ESA, Ericsson och FN för att lyfta 
in den mest avancerande teknologin in i jordbruk och åkrar.

➡Malmö anno 2050



Och längs kusten har det vuxit fram fritids- och semesterhus, som lockar 
tillfälliga besökare från hela världen, inte minst från södra Europa. De 
kommer för klimatets skulle. De kommer för råvarornas skull. Och de 
kommer för det öppna och toleranta sinnelagets skull.

Detta är Malmö 2050. Ett Nordens Tokyo. Ett koncentrat av den riktigt mo-
derna staden. För att man tidigt såg att man inte hade råd att låta staden 
växa genom ”sprawl”. För att man förstod konsekvenserna av den globala 
ekonomin och miljön – och såg chansen att markera Malmö som något an-
nat än det utbredda Köpenhamn. Och detta har också gjort att städerna nu 
mycket tydligare vuxit samman och blivit två starka och tydliga komple-
ment till varandra.
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