
Hyllie 3.0 – Innovation & Digitalisering



Ett av benen i projektet Restart Hyllie, mars 2022. Av: Per Ögren, Airpog 

Hyllie växer i etapper över många år framöver. Livet mellan husen börjar ta mer och mer 

plats i stadsdelen, evenemangen i den form de genomförts fortsätter, men med en större 

stadsdel kommer livet mellan husen att dominera aktiviteterna i Hyllie  i framtiden.  

För varje etapp som Hyllie byggs ut, görs planer och ritningar. Hur kan man redan i det stadiet pröva nya sätt 

att arbeta fram lösningar? Hur kan man skapa rätt förutsättningar för det innanförskap som alla eftersträvar,  

i relation till människorna i Hyllie? 

Den här presentationen syftar till att höja blicken, våga tänka på andra sätt. Se möjligheterna med en stadsdel 

som inte är färdig. Den presenterar också olika konkreta testpiloter eller experiment, som alla är väl 

researchade och bygger på görbarhet. Det går att sätta igång redan imorgon! 

Hyllie 3.0  
– Innovation & digitalisering



 
När en ny stadsdel planeras och förverkligas så byggs funktioner och infrastruktur som ska 

fungera i decennium. Avloppssystem anläggs, gatubelysningen tänds och med tiden börjar 

livet mellan och inne i husen. 

 
För att en nyinflyttad boende ska trivas, krävs mer än ett hus med fyra väggar och en park 

utanför fönstret. Det krävs utveckling, grannsämja, trygghet och en möjlighet för de boende att 

påverka i allt detta. För att med tiden uppleva trivsel.  

Idag är digitala verktyg och hjälpmedel en viktig pusselbit i att bygga just den trivseln. För att 

sätta det i sitt sammanhang; svensken spenderar 3�4 timmar per dag framför en digital skärm. 

Grannsämjan och allt annat som skapar just känslan av tillhörighet bor inte längre i 

dörrknackning och kaffe i köket. Det bor i gillamarkeringar, Facebookgrupper och 

kommentarsfält. Det är vardagen 2022. Det är också det man måste utgå ifrån. 

 
 
 

Hyllie 3.0  
– digitalt innanförskap och decentraliserat ägande



I Malmö stads senaste digitaliseringsrapport Digitala Malmö är ett av målen att:  

“Malmö stad ska med hjälp av digital utveckling baseras på medskapande och samarbete 

över gränser”  Ledorden (och dess betydelse) i rapporten är:

 
Innovation

Något nytt som tagit steget in i en marknad eller i samhället i stort. 

Digitalt innanförskap

När individer kan tillgodogöra sig och använda digitaliseringens möjligheter. 

Medborgarpåverkan

Att använda digitaliseringen så att alla som bor och verkar i staden får ökade möjligheter att 

påverka beslut och samhällsservice.

Digital infrastuktur 
– vilket ansvar tar Malmö stad? 
de



De senast trettio åren har en utveckling som saknar motsvarighet skett inom Internet, IT 

och Tech. En utveckling som ligger till grund för kopplingen till varför just digitalt 

innanförskap och medborgarpåverkan blivit ledord i en digital förflyttning. För att förstå 

Hyllie 3.0 behöver vi börja med att titta på paradigmskifterna i web 1.0, web 2.0 och web 

3.0. 

 
Web 1.0 - Information

Internet föddes på riktigt under 1990-talen. Hemsidorna (webbsidorna) var statiska och 

informationen som fanns där var direkt flyttad i både form och funktion från den analoga 

till den digitala världen. Ett bra exempel är tidningar som mer eller mindre publicerades 

som de tryckta versionerna, men digitalt. 

 De första trevande försöken till handel på nätet startade, och det var också början till 

dotcom-bubblan. Upphaussade Tech-bolag gick i konkurs. De som överlevde är de stora 

spelarna idag, och leder dagens Tech-utveckling. Bolag som Amazon, Microsoft och 

Apple.

Web 1.0, web 2.0, web 3.0 
– vad betyder det i praktiken? 
de



Web 2.0 – Socialt
 
På 2010-talet växte Facebook lavinartat i västvärlden. Det digitala landskapet förändrades 

och det var också starten på web 2.0. Alla var kreatörer. Det räckte med en mobil som 

hade inbyggd kamera och uppkoppling för att alla skulle kunna skapa innehåll och nya 

kontaktytor. Spridningen i sociala medier tog fart. 

Information och underhållning blev tillgänglig momentant och utbudet enormt. 

Slutkonsumentens personliga data och uppmärksamhet blev handlingsvaran i enorma 

transaktioner.  

Svensken spenderade mer och mer tid framför skärmen. En mekanik som kallas infinite 

scroll gjorde sitt intåg. I korthet innebär den att ju mer tid du spenderar i flöden och 

scrollar, desto mer innehåll som passar just dig genereras. Det tog aldrig slut. Företagen 

som kallas FANG �Facebook, Amazon, Netflix och Google) ägde under den här tiden cirka 

90 % av vår skärmtid i Sverige.  
 



 
Web 2.0 – varför fungerade det? 
De smarta algoritmerna ger oss dopaminkickar. Vi känner oss tillfredsställda i 

stunden, men snart behövs mer. Våra digitala beteenden och den data som vi 

delar (ofta omedvetet), skapar ett nytt och intressant innehåll i flödet. Som ger 

nya kickar. 

 För företagare och entreprenörer blev sociala medier ett verktyg för att öka 

tillväxt och vinst. Det fanns en oändlig och helt ny möjlighet att nå nya fans, 

expandera och skala upp globalt, med bara ett knapptryck. Något som tidigare 

varit en mycket arbetsintensiv process.  

 2007 infördes betald marknadsföring på Facebook. Annonserna flyttade från 

de tryckta medierna och tv och fick ett nytt uttryck. 2016 började möjligheterna 

att köpa sin marknad förändras. Det var inte längre lika lätt att nå sina kunder 

genom köpta annonser. Nu behövde man "boosta" och förtjäna dem (samtidigt 

som man betalade för dem). Det skapade en helt ny dynamik på plattformen 

vilket fick en spillover-effekt på Instagram (som Facebook köpte 2012�. 

 Det var inte bara för annonsörer som förutsättningarna förändrades. 

Filterbubblor skapades. Propaganda och fake news tog allt större plats. 



Web 3.0 – Digitalt ägarskap
 
Den digitala tid vi lever i nu kallas också kreatörernas tid. Med det menar 

framtidsspanarna att med ett decentraliserat ägande, så kommer makten att tas tillbaka 

av användarna. I centrum står användarnas egna data. 

Att ta tillbaka makten blir möjligt med teknologin som kallas blockkedjan �Block Chain) 

och det genombrott som Ethreum fick med så kallade smarta kontrakt 2017.  Med 

smarta kontrakt kan utvecklare styra regler i blockkedjan, vilket i sin tur gör att digitalt 

ägandeskap i exempelvis NFT �Non Fungible Tokens, en form av digitalt samlarobjekt) 

möjligt. Det öppnar upp för nya affärer genom att kapa mellanhänder. Det skapar 

säkrare transaktioner och ger dig som privatperson förutsättningarna att äga din egen 

data, informationen om dig och dina användarmönster. 

Framtiden är nu. Det här är verkligheten vi lever i. Därför är det viktigt att ta med allt 

detta in i koncept, förslag och tester. Även om de utförs analogt, eller handlar om att 

rucka på formella strukturer kommer att formas in i framtiden och ge Hyllie 

förutsättningar för att flytta in i Hyllie 3.0.



KONCEPTET (ramen för arbetet) 
- The Elements of Hyllie 3.0
 
Hyllie 3.0 är byggt på det fyra elementen. De symboliserar olikheterna och 
möjligheterna i delarna av Hyllie, i de digitala och fysiska rummen. Det är med 
utgångspunkt i dessa, problemformuleringar från verksamma i Hyllie och 
bakgrunden med det nya relationsklimatet som vi framåt visar på förslag till 
experiment eller testpiloter. Vilket också är en del av konceptet. Att det görs 
tillsammans med och inte för. 
 
Centrala Hyllie – Eld = Inkludering (tryggt/välkomnande)

Östra Hyllie – Vind = Hållbarhet (utveckling/sociala initiativ/transport)

Norra Hyllie – Vatten = Sammanbindande (samverkan/näringliv, Malmö stad & boende)

Södra Hyllie – Jord = Framtid (kommunikation, community, digitala hjälpmedel och 

Placemaking)



Syften med experimenten
Förflytta och sammankoppla staden, näringslivet och det boende i Hyllies digitala 

transformation. Skapa ett gemensamt ägande av hela den digifysiska processen i 

utvecklingen av Hyllie 3.0. Hyllie har potential att ligga i framkant, och resultaten kan 

användas och inspirera hela Malmö och många fler.

 
Förslag på metod i experimenten
I genomförandet av experimenten förespråkar vi en Lean metod där man tar hjälp i 

designprocesser, tekniska lösningar och temporär Placemaking och gör det med startups i 

regionen, för att också främja det lokala ekosystemet och dess innovationsutveckling.

 
Projektgruppen föreslås jobba i korta sprintar om 1�3 månader per experiment. Strukturen 

baseras i att bygga, mäta och lära – för att på så kort tid som möjligt nå så många insikter 

som möjligt. Och lika snabbt kunna anpassa och förverkliga. 

 
 
 
 
 



Hyllie 3.0 Experiment 
– Experiment – Tillstånd att verka, skapa och sälja på offentliga ytor 

Problemställning och möjlighet
Mat, event och aktivitet i Hyllie är vad aktörerna, gästerna och det boende saknar i det 

offentliga utomhusmiljöerna i Hyllie. Det visar undersökningar och det har också blivit 

tydligt i Restart Hyllies workshops med aktörerna på platsen. 

  

Det finns en tydlig vilja att torget i Hyllie ska bli mer levande, att det ska vara mer aktivitet. 

I alla former. Hur ska det då bli smidigare och mer lättillgängligt att förverkliga det? För det 

krävs aktörer som arrangerar event i det offentliga rummet. Det är idag något som är 

krångligt och administrativt tungt. Tillstånd kräver mycket av arrangören och vägen dit är 

lång. Hur gör man det då mer lättillgängligt? 

 



Hyllie 3.0 Experiment 
– Experiment – Tillstånd att verka, skapa och sälja på offentliga ytor
 
Metod
Vi har valt att djupintervjua två av aktörerna och en ansvarig på Malmö stad, med bred kunskap 

i processerna. För att förstå nuvarande processförfarande för tillstånd och utmaningarna på 

båda sidor. Och använt data, för att skapa konkret utvärderingsunderlag som ligger till grund för 

att kunna ta snabba beslut som leder till en lösning som skapar värde för Hyllie 3.0. På följande 

sidor kan du ta del av delar av det underlaget. Vilket skapar ramen till förslag på 

genomförandefas i experimentet. 

 
Mål
Enligt Malmö stad senaste digitaliseringsrapport Digitala Malmö är ett av målen att “I Malmö 

stad ska digital utveckling baseras på medskapande och samarbete över gränser”. Det har vi 

utgått ifrån och det ligger också till grund för alla förslag på experiment i fas 2 (genomförande). 

 



Hyllie 3.0 Experiment 
– Experiment – Tillstånd att verka, skapa och sälja på offentliga ytor
 
Intervju: Magnus Karlstam, Omvärld och Näringsliv på Malmö stad 

 
"Detta är en flitig diskuterad fråga inom Malmö stad. För oss är det viktigt med balansen 

mellan restauranger och aktörer på gatan. I en ansökningsprocess är det två aktörer som  

kan bevilja tillstånd; Polisen och Malmö stad. Ett vanligt tillstånd tar cirka fyra veckor."

 
Magnus tror att en samverkansorganisation i Hyllie skulle kunna skapa en ny process, 

tillsammans med Polisen och staden (markupplåtelse) där man kan samla potentiella 

aktivitetsplatser i Hyllie som idag går att söka tillstånd för och sätta samman en pilot till en 

ny process inspirerad av det som föreningen Skåne Street Food skapade, men i det här 

fallet för en geografisk plats, snarare än ett koncept. 

Ett samlat tillstånd där både mat, event och andra aktiviteter kan genomföras under samma 

ansökan. Med flera aktörer inblandade som delarrangörer. På det sättet skulle svarstiden för 

beviljande av tillstånd kunna kortas till cirka två veckor. 

 



Hyllie 3.0 Experiment 
– Experiment – Tillstånd att verka, skapa och sälja på offentliga ytor
 
Intervju: Kid Hammarstrand, Fogarolli (aktör) 

"Jag ser att Malmö stad har ett problem när det kommer till ledtid och kommunikation med 

aktörer som vill bruka det fysiska rummet. Det gör att vi söker andra alternativ i städer runt 

om Malmö istället. Platser som Malmö erbjuder idag, är inte tillräckligt attraktiva och det 

finns inget klustertänk i hur de placeras ut.  Vi som kaffevagn gynnas av att andra aktörer 

står på samma plats. Vi vill vara tillsammans med andra!"

 
Intervju: Rodrigo Lopez, ansvarig Matcoma Street food festival, Malmö Stad (aktör)

"I mitt förra uppdrag på Malmö stad och nu som privataktör har jag stor erfarenhet av båda 

sidor, med den bakgrunden ser möjligheter och utmaningar med hur det fungerar idag. Jag 

tror att det stora problemet är att platserna är för oattraktiva och processen för trög. Om 

Malmö stad skulle satsa att samla minst 3�4 aktörer på samma plats och låta privata 

aktörer driva den dagliga verksamheten på dessa platser."

 



•

•

•

•
•
•

Hyllie 3.0 Experiment 
– Experiment – Tillstånd att verka, skapa och sälja på offentliga ytor 

Lösning : Boka Hyllie 3.0 som testbädd
Processledare från exempelvis Malmö Civic lab tillsätts och leder arbetet tillsammans 

med Polisen och Malmö stads markupplåtelse. 

När processen är klar (ett antal platser möjliga för gemensam markupplåtelse 

identifierade och paketerade) lämnas detta till föreningen för samverkan i Hyllie.  

De tillsätter en kommersiell aktör som söker tillstånd för helheten. 

Aktören blir då ansvarig och arrangerar event med hög flexibilitet på exempelvis torget.

 
Fördelar

Kortar ledtiderna och skapar en enkel dialog mellan aktörerna och driftsansvar

Börjar småskaligt och kan växla upp på fler platser i Hyllie och Malmö

Möjliggöra en digital lösning som visar vilka aktörer som är på plats och var dessa står, 

via en Google Maps-integration på Hyllies hemsida. 



Hyllie 3.0 Experiment 
– Experiment – Öppna kvarter med gräsrotsrörelse 

Södra Hyllie – Jord = Framtid (kommunikation, community, digitala hjälpmedel och Placemaking)

 
Problem och möjligheter
Det "nya" Hyllie ligger i södra delarna av stadsdelen. Med tiden kommer det att binda ihop 

Hyllie med Svågetorp och Ikeas huvudkontor genom Hyllievångsparken. 60 000 

kvadratmeter park som öppnas 2024 och kommer stå helt klar 2030 och fungera som en 

ihopläkning områden som idag har tydliga gränser. 

 Samtidigt byggs det enormt mycket nya bostäder i Södra Hyllie, med stegvis inflyttning 

ända fram till 2040. När ett område expanderar på det här sättet, blir medborgarpåverkan ett 

reellt problem. Man flyttar inte in i något befintligt med en gemenskap och kultur, man är 

med och påverkar och bygger den hela tiden. Och den är föränderlig över tid. En svårighet 

att få till medborgarpåverkan och det digitala utanförskap som kännetecknar problemet 

skapar bristande medvetenhet om vad de som bor och lever i Hyllie faktiskt vill ha sina 

gemensamma ytor till. Det är också en möjlighet. 



Hyllie 3.0 Experiment 
– Experiment – Öppna kvarter med gräsrotsrörelse
 
Lösning: Community med medborgarstyrd process  
Skapa en community och med den en medborgarstyrd process i första steget av 

experimentet. Det behöver ha ett tydligt ramverk, där näringsliv, föreningar och 

privatpersoner i hela Malmö bidrar med idéer och ansöka om att arrangera aktiviteter på 

platsen. Öppna upp för ansökningar om utrymmen för aktivitet i Hyllievångsparken, och 

se till att medborgarförslag blir en del av utvecklingen av utomhusytorna i parken och 

mellan husen, genom exempelvis omröstningar. 

 
 



Hyllie 3.0 Experiment  
– Experiment – Placemaking Lekplats med Lego

Problem och möjlighet: Många är lekplatserna som byggts utifrån vuxnas perspektiv och 

inte med hänsyn till miljön de är i. Det slutar med att barn inte leker i dem, och de står 

övergivna. I Hyllie finns behov av att de boende känner ett ambassadörskap för platsen, 

ingen har bott här i generationer (än) samtidigt som mycket ska byggas och platserna som 

bebyggs är inte testade i verkligheten (hur blir det när vinden blåser, när det regnar eller är 

gassande sol, ligger det på vägen som människor rör sig på eller avsides). Allt detta byggs 

idag på antaganden i samband med att stadsdelen växer fram i planering och på 

arkitektkontor. Det här experimentet ger ett nytt sätt att testa framtiden, redan idag.  

Legocase: En förskoleklass (eller äldre barn beroende på upplägg) i området får uppdrag att 

vara med och påverka och skapa nya Hyllie. Tillsammans med processledning och två lådor 

lego, gör man ett besök hos förskolan/skolan. Med tydliga ramar, får barnen i uppdrag, att 

bygga sin drömlekplats av legot. 

 



Hyllie 3.0 Experiment  
– Experiment – Placemaking Lekplats med Lego 

Tillvägagångssätt: ett par stora containrar kommer, packade med material för att kunna 

bygga en temporär version av lekplatsen. IRL. Lekbar. Förskolan/skolan, barnen, föräldrar 

och vänner bjuds in till och platsen promotas för lek under en begränsad tid. 

Barnen har då skapat platsen själva. Föräldrarna berättar om den i sina kanaler, till 

vänner, på jobbet – lekplatsen som deras barn har byggt. Det skapar ambassadörsskap, 

stolhet och spridning.

 Lekplatsen står en begränsad tid. Under den tiden utvärderas användningen/leken/ 

platsen/installationerna. Om platsen inte besöks i stor omfattning, ska den kanske ligga 

på en annan plats? Hur blåser vinden, funkar det i alla årstider, finns gångväg för vagn på 

vägen dit (eller är det leråker) osv. Utifrån utvärdering korrigeras ritningar och platsen 

uppförs permanent.  

Resultat: En lekplats med naturliga ambassadörer och en inbyggd stolthet, dessutom 

ger det ett arv ”titta, här var pappa med och byggde en lekplats för 30 år sedan” och 

historia. Materialet för den temporära platsen finns kvar, kan användas på andra platser i 

Hyllie eller andra stadsdelar för kommande byggnationer. En hållbar Placemaking.

 



Hyllie 3.0 Experiment  
– Experiment Startup - Aktivitetsbehov ungdomar �Parlametrics)
Centrala Hyllie - Element - ELD = Inkludering (trygghet/välkomnande) 
 
Problem och möjligheter: Ungdomar i 12�18 års-åldern hänger runt på Emporia och på 

torget. Särskilt vid lov. Det finns inga eller få aktiviteter för dem i Hyllie. Det skapar 

gängbildning och upplevs som otryggt för besökare och boende. 

 
Mål med förstudie: Att undersöka vilka reella aktivitetsbehov ungdomarna har.  

Lösning: Speak in är skapades av Lunda startupen Parlametrics 2021. I ett talbås med 

hårdvara (iPad) och en mikrofon kan deras röstigenkänning och smarta AI ta reda på vilket 

faktiskt aktivitetsbehov ungdomarna har. Språket analyseras och orden bearbetas till data 

som i sin tur ger nyanserade insikter om deras behov och önskemål av aktiviteter. 

 Fördelen med den här typen av digitala undersökningar, i förhållande till fysiska 

uppsökande undersökningar är att de som deltar kan prata fritt och inte behöver känna 

påverkan av intervjuaren. Det leder till ett mer nyanserad och objektivt underlag, och formen 

gör unga mer benägna att delta.  



Hyllie 3.0 Experiment  
– Experiment Startup - Aktivitetsbehov ungdomar �Parlametrics) 

Tillvägagångssätt 

Nycklar till bra resultat

För att få rätt underlag för att kunna skapa konkreta förutsättningar för nya aktiviteter i Hyllie 

behöver målgruppen aktivt och ärligt delta. Incitament för det deltagandet är en viktig faktor, och 

tillgänglighet. Det ska inte bara vara tillgängligt i form av plats, utan också något som 

målgruppen vill delta i. Målet måste vara ett högt och brett deltagande. Därför behöver det göras 

på målgruppens villkor. Emporia, som är en del av problemformuleringen och en plats som de 

redan hänger på är därför given för själva undersökningen. En för dem attraktiv utformning av 

ljudbåset och tydlighet om vad deras medverkan bidrar till är andra nycklar. Men viktigast av allt 

är relationen till dem som genomför undersökningen, det mänskliga värdskapet och tidpunkten, 

den tid som Emporia har mest besök av målgruppen.  

Placering: Inne på Emporia där flöden av ungdomar är mest aktiva.

Resultat och insikter: sammanställs i en behovsanalys kring de deltagandes behov �2�3v).

 



Hyllie 3.0 Experiment  
– Experiment Startup - Aktivitetsbehov ungdomar – Ungdomsappen (digital lösning)
 
Ungdomsappen: En mobilapp med syfte att skapa en mer trygg, inkluderande och meningsfull fritid 

för alla ungdomar.  

 
Så här fungerar den: Varje ungdomsverksamhet (som fritidsgårdar) har egna kanaler genom vilka 

användarna tar del av nyheter, inlägg och information om aktiviteter. Här finns öppettider, 

information om samarbeten och kontakt med personal och verksamheten i stort.  

Genom en mobilapp kan användarna boka lokaler, låna utrustning, få aktuell information. De scannar 

en QR-kod vid lån och återlämning, tillgängligheten ökar och administrationen minskar.  

Verksamheterna kan chatta med besökarna, både enskilt och i grupp. Ungdomarna kan inte chatta 

med varandra, men få övervakad kontakt och ingå i samtal med andra ungar, där vuxna deltar. 

Chatten kan även inkludera trygghets- värdar, fältassistenter och annan personal som vill och bör 

vara tillgänglig för ungdomar.

 
 
 
 



Hyllie 3.0 Experiment  
– Experiment Startup – Delningsekonomi �Honestbox) 
Östra Hyllie �Element - Vind - Hållbarhet �Utveckling/sociala Initiativ/transport) 

Problem och möjligheter: Alltför många äger istället för att dela i Sverige. Det är både en 

belastning på miljön, skapar onödig konsumtion, begränsningar i ekonomi och dålig 

tillgänglighet.  Föremål som används få gånger så som verktyg köps och hamnar i lådor. 

Samtidigt som en granne kanske har behov av just den grejen. Framtidens väg i att äga är 

delningsekonomi. En motor kan vara fastighetsägare som startar med en tjänst som Honestbox. 

I förlängningen och med ett nytt beteende, kan man utveckla tjänsten till relation grannar 

emellan. Där det digitala är första insteget till att så småningom ta den där fikan vid köksbordet. 

 

Så fungerar det: Behöver du sätta upp en hylla? Hyr (eller låna) en slagborr från kvarterets 

Honestbox. Scanna QR-koden på dörren, identifiera dig och lås upp med mobiltelefonen. Du tar 

borren, bekräftar hyran i mobilen och stänger boden. När hyllan är på plats, lämnar du tillbaka 

borren på samma sätt, och betalar hyra för den tid som den använts. Med Swish. Honestbox 

hanterar alla led, identifiering, åtkomst, kassa och betalning. Det är ett ärlighetsbaserat system 

med åtgärder för säkerhet, en kamera kopplas till boxen för övervakning.  Systemet kräver 

ingen app. Det ska vara tillgängligt och enkelt att komma igång.



Hyllie 3.0 Experiment  
– Experiment �Vatten  
Norra Hyllie - Vatten = Sammanbindande �Samverkan, näringsliv, Malmö stad & boende)

 
Problem och möjligheter: Norra Hyllie, som sträcker sig från Hyllie Vattentorn och dess 

vattenpark till över inre ringvägen till Hylliebadet där Skate Bowl ligger kännetecknas av vatten. 

Låt vattnet ta plats, och utveckla konceptet. Paketera det som redan finns och utforska det, låt 

det bli en del i utbyggnaden av stadsdelen. En metod som kan användas utifrån andra teman på 

fler platser i Hyllie. 

Mål med förstudie: Hitta ett angreppssätt att få en röd tråd kring elementet vatten som är 

genomgående i Vattenparken och Krokbäcksparken. Hur skapar vi genom Placemaking 

aktivering och aktivitet för medskapande i vattnets tecken? Beroende på vad förstudien säger 

och vilken målgrupp den riktar sig mot så finns det stora möjligheter att lyfta upplevelsen. 

Lösning: IoT �Internet of Things jämför exempelvis larmlösningar) och AR/VR-lösningar används 

för att ge extra dimensioner och lekfullhet kring tematiken vatten. Game Design kan vara en del 

av processen, och på så vis också få med spelindustrin i Malmö. Skapa en testbädd för 

Metaverse (digital upplevelse i flera dimensioner) för upplevelserna i Vattenparken. 



Hyllie 3.0 Experiment  
– Experiment – Skate Bowl – Malmös nya vattenhål? �Startup Shinner) 

Mappa Malmö Skateboard spot
Så fungerar det: Shinner är en app-plattform där 10 000 skateboardåkare världen över 

samlas och delar med sig av de bästa ställena för att skatea och träffa likasinnade (jämför 

med Strava för löpning och Fishbrain för fiske). 

Problem och möjligheter: I Malmö finns 100 spots, jämt fördelade över stan. I Hyllie ligger 

endast två �Kroksbäcksparkens Bowl och Skateparken på Hyllieskolan). Gustav Edén, 

Skateboarding and Urban Development på Malmö stad säger i en intervju  “Det finns goda 

förutsättningar till ett intiativ för skate i Hyllie. Torget har bra grundförutsättningar och om vi 

får till ett par installationer i området så skulle det knyta ihop skatestråken  i staden." 

Lösning: I samarbete mellan skateboardåkarna i Malmö och partners som exempelvis Skate 

skolan Bryggeriet, Shinner och Skateboarding and Urban Development på Malmö stad 

försöka förstå och utveckla Hyllie skatescen. Att i en förstudie se till att utveckla det 

befintliga byggda områdena och de nya delarna av Hyllie från start. Spotsen kan sedan 

synliggöras via Shinner så skatescenen i Malmö (och världen) hittar de nya ställena.

 


