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På studiefrämjandet Ystadsgatan, samlades 40 personer för att dela och skapa 

framtidsbilder kring temat ”Så här skapar vi Malmö 2040!”  

Visionsdagen hade deltagare som kom främst från föreningsliv och medarbetare i Malmö 

stad, men även företagare, akademiker och politiker deltog. Dagen arrangerades inom 

ramen för Överenskommelsen Malmö – en process för fördjupad samverkan mellan den 

idéburna sektorn och Malmö stad. En översiktlig presentation av denna process finns 

här:  

Välkomna!  

Alla hälsades välkomna av Tom Ro0dro och Lari Pitkä-Kangas, vilka är samordnare för 

Överenskommelse-processen, från Malmö stad respektive MIP Malmö – Malmö Ideella 

Föreningars Paraplyorganisation.   Tom berättade om sammanhanget med det arbete 

som Malmö stad har med Vision Malmö 2040 och att denna dag kommer att utgöra 

input till detta arbete.   Lari berättade om att visionen som Malmö stad arbetar med 

också innehåller den trend som handlar om att samverka och samarbeta mer i 

framtiden. En viktig del av denna vision omfattar också något som kan kallas 

Malmöandan.  Deltagarna ombads att skriva ner något kort och spontant om vad de 

relaterade Malmöandan till.  

 

Introduktion till dagen  

David Ershammar och Elin Turesson var värdar för dagen. David utgör också ett 

processtöd inom Överenskommelse-processen.  Efter introduktionen förde deltagarna 

dialog om svårigheter och möjligheter med att leva i Malmö 2040.  I en visionsverkstad 

skapade de sju olika visioner av hur Malmö 2040 är en stad som vi skapar tillsammans.  

 

 

  

 

  



Dialogcafé Malmö 2040 
 

 

 

Efter introduktionen förde deltagarna dialog om vilka av trender och tendenser de ser idag 

som kommer att prägla Malmö 2040. I nästa steg arbetade de fram vilka svårigheter och 

möjligheter det innebär att leva i Malmö 2040.  

 

 

  



Visionsverkstad 
 

Deltagarna delade in sig i nya grupper och 

arbetade i tre steg fram visioner, 

framtidsbilder om hur vi skapar ett öppet och 

jämlikt Malmö tillsammans 2040.   

 

Efter en individuell brainstorming om idéer, 

valde de fokus och arbetade kreativt med stöd 

av ett arbetsblad.  

Det fanns två designutmaningar som visionen 

skulle ta hänsyn till.  

 Idéburen sektor, offentlig sektor och 

sociala rörelser skall vara aktörer i 

koncepten, det handlar om att skapa 

tillsammans,  

 

 Flera av de utmaningarna de arbetade 

fram i Dialogkaféet ska hanteras och de 

möjligheter som lyftes fram skall 

användas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Framtidsbilderna 
Klicka på respektive bild för att få upp den som högupplöst bild.   

 

Maxat är mixat. En 
vision som tar 
utgångspunkt i 
Malmös mångfald. 
Också kallat ”Mashup 
City”. Här skapas nya 
sätt att leva. Malmö 
stads förvaltningar är 
organiserade efter 
”trygg, öppen, kär, 
stolt, fri, viktig”. Open 
Mash Community är 
ny öppnat.    

 
  
 
LUMACO-City 
Satsningar på en region och 
stora satsningar på forskning, 
universitet, utbildning och 
gemensam arbetsmarknad.  
Lund, Malmö och 
Copenhagen är numera den 
naturliga platsen att 
utvecklas som individ och 
företag. Delad ekonomi,  
jobb, välfärd och social 
samverkan har lett till 
minskad otrygghet.  

 
  
Barnen är Malmö.  
Genom att utgå helt från 
barnperspektivet och skapa 
en stad därefter får vi en stad 
som börjar fungera genom att 
alla har lyckats med skolan. Vi 
har en bilfri stad, en jämlik 
stad, där alla vuxna tar ansvar 
för barnen. Det finns en tydlig 
känsla av sammanhang.  

 

https://drive.google.com/open?id=0By9UU5Om3XZPTXBMbkZWNFNQTzg
https://drive.google.com/open?id=0By9UU5Om3XZPbG5VVkQ0STV3QXM
https://drive.google.com/open?id=0By9UU5Om3XZPN3NwVzE1ZmpmSFE


Fördela mer från fler  
Satsa mer och få mer 
Genom ordentliga satsningar 
på kollektiva lösningar löser vi 
såväl jobb, bostad och 
utbildningsproblem. Vi höjer 
skatterna och fördelar bättre 
genom samverkans-modeller 
istället för resultat. 
Föreningsbidrag sköts av 
idéburen sektor. 
Närdemokrati är viktigare än 
någonsin pga. av nya sätt att 
fördela resurser.  

 
  
Utmaningsportalen.se 
Genom att hitta nya modeller 
för aktörer som löser problem 
och antar utmaningar får vi 
ett kreativt samhälle. Företag 
och staden ger en del av 
vinster och skatter till ”gräns-
överskridare”. Alla följer hur 
problem hanteras på den nya 
sociala portalen 
”Utmaningsportalen”. Skolan 
fungerar, fler jobb skapas, 
och människor känner 
framtidstro och tillit.  

 
  
 Lägg in nästa bild 
 

 

https://drive.google.com/open?id=0By9UU5Om3XZPY1QtNUt2VjZKRG8
https://drive.google.com/open?id=0By9UU5Om3XZPaU1Ub1lRNXp5R1U


  

 

 

 

Beskatta allt som är dåligt 

Genom att fokusera på att skapa ett jämlikt och rättvist samhälle så uppstår behov av att 

fördela mer rättvist. Vi samverkar mer över sektorer, är första staden med en certifierad 

jämlik hälsa, och är en stad där alla barnen fullföljer skolan. Vi satsar mycket mer på att 

eftersträva långsiktig samverkan där alla försöker göra det som är bäst.  Visionen handlar 

om att implementera ett rättvist och hållbart Malmö.  



 

 

 

Delad tid är fritid 

Vi har skapat ett samhälle som i grunden baseras på den viktigaste delen nämligen fritiden.  

Med delad ekonomi och delad tid så skapas grunden för ett jämlikt demokratiskt samhälle. 

Vi jobbar bara 4 timmar och får mer tid till praktiskt lärande, social samverkan och får på så 

sätt ett tryggare mer engagerat samhälle.  Vi lever i ett resurssnålt och miljövänligt 

samhälle där vi hellre semestrar hemma och skapar spännande aktiviteter på hemmaplan.  

 

  



 

 

 

 

 

 

Presentation och avslutning 
Deltagarna presenterade visionsbilderna och processledarna för processen med 

överenskommelsen gav en bild av vad som händer inom ramen för den. En översiktsbild av 

syfte, vision och aktiviteter presenterades. Den är snart tillgänglig på www.malmoandan.se  

Men den kan så länge hämtas här:  

Översiktsbild Överenskommelsen Malmö 

 

 

 

http://www.malmoandan.se/
https://drive.google.com/open?id=0By9UU5Om3XZPMkREWER5VDJUTGM


Malmöandan 
Deltagarna fick möjlighet att skriva ner begrepp som relaterade till Malmöandan.  Vi 

kommer att framöver att kalla processen för Överenskommelsen Malmöandan, eller helt 

kort Malmöandan.  Vi samlade de begrepp som deltagarna valde, och fick fram att 

Malmöandan kännetecknas av:  

 

”Vi gör det tillsammans med tillit och med en kaxighet.”   



Vad tar vi med oss? 
I den avslutande rundan delade deltagarna med sig av vad de tar med sig från dagen.  

 
 
Man måste vara ödmjuk för att 
samverkan ska fungera 
 
Nya tankar och bild Malmö som 
kollektiv rörelse 
 
Energin och positiva idéer 
 
Hoppfullhet. Ära att vara med och 
forma.  
 
Känslan av att vi skapar Malmö. 
 
Malmöandan. Bra med fyra ord. 
 
Skönt att tänka utanför boxen. 
Så givande möte. Oro för att fler 
visionsmöten inte är så.  
 
Viljan finns för samverkan. 
 
Lek, kreativitet och humor är viktiga 
medel. 
 
Malmö har potential. Mångfald och 
samverkan. 
 
Bekräftat att fler har visioner för 
Malmö. Nu kan jag tänka på HUR vi 
kommer dit.  
 
Stark vilja för samverkan hos alla.  
 
Vi behöver 1000 gränsgångare som 
kan jobba mellan systemet och har 
finansiering.  
 
Olikheterna ledde till bra samtal.  
 
Bra metoder och bra folk ger bra 
resultat. 
 

  
 
Utan samverkan står Malmö still.  
 
Bra samtal och potential i vårt 
samarbete.  
 
Komplementärt synsätt och 
synergi när vi samverkar 
 
Ser fram emot att åldras i Malmö.  
 
Stolthet över att vara Malmöbo. 
 
Förtröstan och förväntan inför 
framtiden.  
 
Ett inspirerande resonemang kring 
tid. 
 
Malmö som en föreningarnas stad. 
Med kompetenser för samverkan.  
 
Påmind om hur mycket som kan 
hända på kort tid med nya 
människor.  
 
Malmö har mycket att ge.  
 
Nya ansikten och ny kunskap.  
Detta gäller våra barn.  

 
Intressant process och nya människor. 
 

Om vi lägger fokus på det kan alla 
ha ett jobb 2040. 
 
Utmaningsportalen. Se. Bra idé! 

 
Det är viktigt att jobba mycket med 
en vision 

 

 


