
Så kan urban symbios  

bli till nytta för oss 
i vårt arbete med hållbar utveckling 

• Öka företagets/stadens/regionens humana kapital 
• Skapa attraktionskraft för involverade 
• Skapa attraktionskraft för regionens affärsutveckling 
• Skapar robusta och effektiva affärer 
• Skapar konkurrenskraft för Malmö och regionen 
• Skapar jobb 
• Ömsesidig insikt/förståelse för utmaningen 
• Börjar diskutera med varandra 
• Ökad attraktivitet 
• Nya möjligheter, idéer, utföranden för affärsmöjligheter, 

social innovation etc. 
• Tvärsektoriella integrerade lösningar 



Men då behöver vi… 

• Öppenhet, transparens 
• Kunskapsutbyte 
• Samsyn 
• Tid, resurser, tålamod 
• Funktioner, inte personberoende 
• Proaktivt uppsökande 
• Mod 
• Politisk enighet 
• Dispanser för testbäddar -> frångå lagstiftning för att testa möjligheter 
• Regelverk som följer utvecklingen 
• Forum där vi vågar tackla olika ämnen 
• Kanske också integrerad del av det ”vanliga” arbetet och samarbeten internt -> möten 
• Öppenhet och studiebesök 
• Personal med teknisk kunskap träffas och förstår möjligheter 



Så kan vi bidra till att utveckla 

urban symbios 
På andra platser än i hamnen 

• Företagslotsen kan vara en ingång för intresserade företag 
• Made in Malmö  Proaktiv, pluralism 
• Kunskap i etableringen kring affärer kopplade till urban 

symbios 
• Utveckla koncept för symbiotiska logistiklösningar 
• Samarbeta med studenter som därmed får med sig kunskap 

om urban symbios ut i arbetslivet 
• Få in symbiotiskt ”tänk” i det dagliga arbetet 
• Bjuda in och synliggöra 
• Använda våra nätverk för att sprida tanken  
• Vidga begreppet till att innefatta alla samhällets parter 
• Vidga begreppet från flöden till resurser inklusive tjänster 



Men då behöver vi… 

• Samsyn och fakta  
• Kontaktuppgifter 
• En plattform för dialog 
• Testbäddar för urban symbios 
• Transperens  
• Samverkan och marknadsföring  
• Vidga begrepp och söka affärsmöjligheter 
• Visa kartan över resurser 



2027 

• Hamnen har blomstrande företag och miljömålen är uppnådda 
tre år i förväg. 
 

• Alla som befinner sig i Malmö har tillgång till cirkulära lösningar. 
 

• Vi har en väl fungerande plattform för Urban symbios. 
 

• Halva Malmö Industrial Park är fylld, flera symbioser i är drift 
och fler ligger i planeringsstadiet. 

 
• Vi har ett levande system, en plattform, som genererar ökad 

livskvalitet genom förbättrad insikt om och ökad förståelse för 
varandras behov.  


