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Vi är vad vi heter, Malmö Citysamverkan. Geografiskt 
verkar vi för företagare och besökare i Malmö City och 
utveckling tycker vi skapas bäst i samverkan. I vårt fall 
görs detta arbete i en välutvecklad form mellan det 
privata näringslivet och kommunen, med oss som  
navet i mitten. Vi finns till för våra tre delägare –  
fastighetsägare, handel/restaurang/hotell och övrigt  
näringsliv, samt Malmö stad – och alla våra insatser syftar 
till att utveckla vår gemensamma plats, Malmö City.

När vi summerar 2020 kan vi blicka tillbaka på ett 
år som på många sätt varit alldeles unikt, en tid fylld 
av tålamodsprövning och maktlöshet, men också av 
nyorientering och problemlösning. Om man bortser 
från det som varit tungt och svårt kan vi konstatera att 
vi inte bara tagit oss igenom pandemiåret 2020, utan 
på vägen även berikats med nya insikter, lärdomar och 
erfarenheter. Nyvunnen kunskap som kommer vara till 
god nytta i framtiden. 

Malmö City arbetar vanligtvis för en folkrik stads
kärna, det ligger i vårt intresse att uppmuntra män
niskor att röra sig på stan och våra aktiviteter går ut på 
att skapa möten. Under 2020 blev utmaningen därför 
att balansera rådande restriktioner samtidigt som vi 
fortsatte att marknadsföra citys utbud och leverera 
medlemsnytta.

Utvecklingen av de fyra områdeszonerna är ständigt 
pågående projekt och under året genomfördes ett stort 
ombyggnadsarbete i ett av dem, parallellt med att 
planeringen av nya förändringsåtgärder startades upp 
i ett annat. Malmö Citys ambition är att vara i konti
nuerlig diskussion med delägarna för att finna nya vägar 
som leder till förbättringar av stadsrummet och främjar 
besöksflödena. Även om det genomfördes en hel del 
arbeten i de olika zonerna kommer man inte ifrån att 
pandemin tvingade dialogen till en ofrivillig halvhalt 
under förra året. Nu blickar vi framåt och arbetar för 
att detta och kommande år ska föra med sig många nya 
samarbeten kring spännande och utvecklande projekt. 

Under 2020 förbättrade vi våra kommunikations
vägar ytterligare, både externt och internt. Vår relativt 
nya kommunikationsplattform, Chainels, optimerades 
i snabb takt och även sociala medier kom att spela en 
allt större roll under året. Förutom att lyfta medlem
marna och dela information om dess verksamheter, var 
Instagram och Facebook även kanaler som förmedlade 
glädje och framåtanda. Inte minst vackra Malmöbilder 
och miniquiz om staden spred ett stort och positivt 
engagemang bland följarna. Malmö City skapade 
tillsammans med fyra andra städer från Key Cities 
Group utbildningsmaterialet ”Citykompetens” för 

medlemmarna att kostnadsfritt ta del av. Syftet var att 
underlätta förståelsen för den snabba digitaliseringen 
som skedde under våren och ge medlemmarna de rätta 
verktygen för att utveckla sina färdigheter inom bland 
annat social media. 

Det går inte att komma ifrån att det var många 
planerade evenemang som fick ställas in och skjutas på 
framtiden, men det var också mycket som kunde göras. 
Om än i en annan skepnad genomfördes flera av de 
årligen återkommande aktiviteterna, och det föddes 
även helt nya event som kommer att få ett fortsatt liv 
post pandemin. Med stor glädje kan vi konstatera att 
det under 2020 anslöt många nya medlemmar som 
tycker det är viktigt att vara med och utveckla vårt 
gemensamma Malmö City tillsammans. 

 

VD	HAR	ORDET
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MALMÖ	CITY	PRESENTKORT

Med tanke på att Malmö City trodde sig stå inför det 
tuffaste året hittills, blev det en glad överraskning när 
det visade sig att fler än någonsin köpte Malmö City 
Presentkort under 2020. Försäljningen ökade med 
365% jämfört med 2019, vilket innebar att så många 
som 36 521 kort såldes till en sammanlagd summa av 
19 083 317 kr. Eftersom många medlemmar haft ett 
år av utmaningar bakom sig, är det extra roligt att det 
väntar en stor summa pengar som kommer verksam
heterna till godo under 2021. 

Under sommaren tillkom tre väl synliga reklam
platser för presentkortet på Pressbyrån Södergatans vägg 
ut mot Skomakaregatan och Södergatan. Dessa platser 
får disponeras tills vidare, ett erbjudande som Malmö 
City värderar högt och är mycket tacksam för. Under 
förra året annonserades det i två omgångar på platsen 
och i skrivande stund är det dags för den tredje. 

Presentkortet genomgick en produktutveckling under 
2020 i form av ett rött tema inför julsäsongen.  
Detta innebar nytryck av bland annat kampanjfoldrar, 
affischer och korthållare, och även reklamvepan på 
gågatan byttes ut mot en röd variant inför julen. Den 
röda produktserien är inte bara gångbar under julen, 
det är även ett tema som passar bra att återanvända 
runt Alla Hjärtans Dag. 

För att ytterligare marknadsföra presentkorten inför 
julen skickade Malmö City ut ett julkort redan tidigt 
på säsongen till ca 2 650 företag i Malmö. Under julen 
omfattade reklamen för presentkortet 700 vägskyltar 
längs de större infartsgatorna till Malmö, banderoll 
över Södra Förstadsgatan, väggannonser vid Pressbyrån 

på Södergatan samt annonser i Sydsvenskan. All mark
nadsföring och material som användes under julen bar 
för första gången den röda kampanjfärgen.

Under hösten fanns en förhoppning om att sälja 
presentkort för minst fem miljoner kronor, men med 
facit i hand översteg försäljningen allas förväntningar 
med råge. Anledningen till den stora försäljningsök
ningen bedöms bero på regeringens beslut om att från 
den 1 juni 2020 ge arbetsgivare möjlighet att skatte
fritt ge sina anställda en extragåva till ett värde på upp 
till 1000 kronor, en så kallad coronagåva.

SAMARBETE	MED	SYDSVENSKAN/
LOKALTIDNINGEN

I början av året förändrades vårt samarbete med Syd
svenskan och annonseringen består sedan dess av en 
helsida samt en kvartsannons i Lokaltidningen en gång 
i månaden, bortsett från en månads sommaruppehåll. 
Det nya konceptet med ämnes eller säsongstema har 
varit uppskattat och alla medlemmar har haft möjlig
het att köpa annonsplats för reducerat pris till valfritt 
nummer. 

Inför Alla Hjärtans Dag annonserade Malmö City 
på Sydsvenskans hemsida och i påskas och till Mors 
dag lanserades åter en digital kampanj på Sydsvenskan 
och i Dagens Industri, både för mobil och desktop. 
Under nästan hela december månad syntes den röda 
presentkortsannonsen med totalt 700 000 visningar på 
Sydsvenskan mobil. 

Malmö City har härefter fortsatt köra flera digitala 
kampanjer och upplevt att samarbetet fungerat bra 
genom en mycket snabb respons och leverans. En av 

Malmö Citys utbud är som den bästa av godispåsar, en njutningsfull blandning som har något för alla.  
Här finns butiker, torg, restauranger, gågata, parker och kultur. Det finns små, unika butiker lika väl som stora 
citygallerior. Det finns antikt och second hand, det finns ny spännande design. Vi håller fast vid traditionerna, 
men är samtidigt nytänkande. Malmö City överraskar i sitt utbud; vem vet vad som väntar runt hörnet?

Malmö City Presentkort

Köp kortet på alla  
Pressbyrån i Malmö!
Malmö City Presentkort gäller på flera hundra  
ställen i city och kan även köpas i våra automater  
på Triangeln och Malmö Saluhall samt beställas  
fraktfritt på malmocity.se

malmocity.se

SHOPPA • ÄTA • GÖRA 



VARIATIONSRIKEDOM

fördelarna är att de digitala annonserna oftast kan 
bokas väldigt tätt inpå publicering, vilket innebär en 
stor flexibilitet. 

Eftersom det noterats en osäkerhet över var present
kortet fanns till försäljning, utformades annonserna 
så att försäljningsställena tydligare framgick, vi valde 
exempelvis att lägga till Pressbyråns logga på annon
serna både digitalt och i tryck. 

MALMÖ	CITY	AWARDS	OCH		

25-ÅRSJUBILEUM

När vi gick in i 2020 var det med storslagna planer 
på ett rejält, gemensamt firande av både Malmö City 

Awards och Malmö Citys 25årsjubileum. När till
varon plötsligt vändes upp och ner fanns det inled
ningsvis ändå ett litet hopp om att det festliga eventet 
skulle gå att genomföra vid ett senare tillfälle under 
året. Naturligtvis var det därför en besvikelse när 
situationen inte tillät något annat än att skjuta firandet 
på framtiden. Vår intention är att genomföra såväl 
Malmö City Awards som 25årsjubileum så fort det 
kan ske tryggt och säkert. Information om när det blir 
aktuellt kommer att förmedlas bland annat i Chainels. 
För att uppmärksamma att Malmö City fyllde 25 år 
fick loggan en tillfälligt ny design, en stämpel i guld 
adderades till originalet och betonade jubileumsåret på 
ett stilfullt sätt.

5



6

VÄRDSKAP



7

VÄRDSKAP

VÄRDSKAP

UTBILDNING

Under våren 2020 uppstod snabbt ett behov av 
digitalisering, inte minst inom handel och restaurang. 
Men framförallt krävde situationen en kombination 
av digitala och fysiska åtgärder, ett så kallat fygitalt 
arbetssätt. Med ambitionen att underlätta det fygitala 
arbetet för medlemmarna tog fem medlemmar ur 
det nationella nätverket Key Cities Group initiativet 
till en gemensam upphandling och finansiering av 
utbildningar. Detta resulterade i det omfat
tande kursmaterialet ”Citykompetens” som 
inkluderade undervisning i Facebook, 
Instagram och visual merchandising 
(skyltning och produktexponering). 
Utbildningarna är utformade så att 
de passar olika typer av näringsliv, 
och medlemmarna kan ta del av ma
terialet i sin egen takt fram till som
maren 2022. Fler städer har nu anslutit 
till utbildningsplattformen, med avsikten 
att projektet på sikt ska kunna finansiera 
nya utbildningar. Utöver denna medlemsförmån 
gick Region Skåne även in och bekostade utbildningen 
”Ehandelsskola för fysiska butiker”, vilken också den 
passade såväl restauranger som andra verksamheter. 

CHAINELS	

Kommunikationsplattformen Chainels, som var relativt 
nylanserad vid pandemins utbrott, fick en rivstart 
och var till mycket god hjälp under det gångna året. 
Det blev en samlingspunkt som förenklade kontakten 
med medlemmar och arbetsgrupper. Därför var det 
extra positivt att antalet aktiva företag i Chainels mer 
än fördubblades under 2020. Vi såg även en bety
dande ökning av verksamheter som uppdaterade sina 
företagsuppgifter, skrev om sina verksamheter och 
utbytte information med varandra. Fördelarna med 
Chainels är många, förutom att plattformen underlät
tar kommunikationen med nya, men även potentiella, 
medlemmar finns det också en funktion som visar 
besöksstatistik. Det är också enkelt att sprida utskick 
och enkätundersökningar via Chainels, något som 
varit till stor hjälp under detta annorlunda år. Detta 
har bidragit till att vi kunnat använda medlemmar
nas svar till att ytterligare förbättra Malmö City och 
dessutom möjliggjort ett medlemsunderlag i vår dialog 

i olika arbetsgrupper och möten. För att optimera 
användningen av Chainels har Malmö City haft 
digitala möten med Göteborg och Örebro, som också 
använder samma system, i syfte att utbyta erfarenhe
ter. Detta har resulterat i återkoppling till leverantören 
med konkreta förslag till utveckling av plattformen.

(KRIS-)	KOMMUNIKATION

År 2020 innebar ett tvärt omtag av Malmö Citys 
kommunikationsinsatser, plötsligt stred våra 

ledord ”vi ses på stan” mot alla rekommen
dationer och vi, liksom många andra, 

stod inför en helt ny situation. Utma
ningen blev att hjälpa medlemmarna 
överleva ekonomiskt, samtidigt som 
vi inte längre kunde uppmana till ett 
högt folkflöde. För att underlätta den 
viktiga internkommunikationen star

tade Malmö City omgående en specifik 
kanal via Chainels, avsedd att publicera  

all information och kommunikation 
rörande Covid19. Exempelvis delade Malmö 

City information om vilka bidrag och stödpaket som 
kunde sökas, myndigheternas rekommendationer om 
justerade öppettider, insatser om personalförmedling 
och inte minst Folkhälsomyndighetens senaste infor
mation som rörde medlemmarna. För att ta reda på 
vilka insatser medlemmarna hade behov av publicera
des även flera enkätundersökningar under året. Natur

Malmö City kan mycket, och vill mer. Vi vill vara bäst på allt det som ligger nära vårt hjärta: service, 
trivsel, hållbarhet och kvalitet. Vår stadskärna är en sjudande kittel av händelser och det pågår ständigt 
olika möten: människor möter människor, resenärer möter busschaufförer. Kaffe möter kaka, köpare 
möter säljare. I alla dessa möten krävs det att Malmö City är engagerad och ger en bit av sig själv.

Visa omtanke ❤

Håll avstånd!
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ligtvis var det inte bara den digitala kommunikationen 
som skulle fungera, utan även den fysiska. Malmö 
City skapade flyers angående maxantal personer i butik 
som medlemmarna själva kunde skriva ut och fylla i. 
Golvdekaler och visir är andra exempel på material 
som kostnadsfritt delades ut till medlemmarna för att 
främja en tryggare fysisk miljö. 

Den externa kommunikationen fick ställas om så att 
allmänheten uppmanades stötta lokala verksam heter 
på ett säkert sätt. Bland annat uppmärksammades 
medlemmarnas kreativa lösningar för att undvika 
trängsel i butiker och restauranger, som provhytter 
utomhus, snabbkassor utanför entrédörren eller take 
awayalternativ. I detta arbete hade sociala medier en 
ledande roll. 

SOCIALA	MEDIER

Under våren inleddes ett mer strukturerat arbete på 
Instagram och Facebook med fler kontinuerliga upp
dateringar. Sociala medier kom att spela en betydande 
roll som informationskanal under 2020 och Malmö 
City strävade efter att lyfta medlemmarna med så stor 
bredd som möjligt, samtidigt som nya, kreativa kam
panjer genomfördes. 

Våren i Malmö var lyckligtvis ovanligt solig och 
varm, vilket inte kunde passat bättre. Många lockades 
till utomhusaktiviteter redan tidigt på säsongen och 
det föll sig naturligt att tipsa om butiker med bra 
kläder för utevistelse, caféer med uteservering och 
små utflyktspärlor mitt i stan. Inför sommaren hade 
Malmö City en dialog med Malmö Turism och Svensk 
Handel i syfte att hjälpa varandra sprida information 
om aktiviteter i city, och genom att använda varandras 
hashtaggar blev det enkelt att marknadsföra event och 
verksamheter via sociala medier.

Med syfte att belysa Malmö Citys bredd och utbud 
genomfördes ett samarbete med kommunikations
byrån PCG. Detta resulterade i fem filmer där lokala 
aktörer i innerstaden fick presentera sig själv och visa 
upp sina verksamheter. Filmerna fick stor spridning 
och uppskattning när de publicerades på Facebook 
och Instagram mellan den 8 april och 15 maj. 

Under våren ersattes hashtagen #visespåstan med 
#tillsammansförmalmö. Hashtaggarna #tilllsammans
urkrisen, #hemester och #staycation är andra exempel 
som användes under denna period. Medlemmarna 
uppmuntrades även att tagga Malmö City i sina inlägg 
för att få hjälp med att dela sin information vidare. 

VÄRDSKAP
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Under vår och sommar gällde restriktionen att endast  
göra utflykter som tog max två timmar med bil.  
Medlemshotellen ombads därför skriva en presentation  
om vad som gjorde just deras verksamhet unik, för 
att inspirera människor inom denna radie att boka 
en hotellnatt eller två i Malmö. Tack vare det positiva 
gensvar butiksfilmerna gav valde Malmö City att även 
förstärka hotellkampanjen med rörligt material, denna 
gång tillsammans med Coyote Productions. De sex 
olika filmerna delades under juli månad på Facebook 
och Instagram med betald sponsring, samt publicerades 
på Malmö Citys Youtubekanal. Även den ”Hemester
guide” som Malmö City själv tagit fram och publicerat 
på hemsidan lyfte de medverkande hotellen.

Malmö City fortsatte under hela sommaren att sprida 
hemestertips om bland annat aktiviteter i Malmös 
kanaler och parker. Det gavs även förslag på butiker 
som sålde utomhusspel och tillbehör för picnic, liksom 
restauranger, caféer, konstinstallationer på stan etc. 

Till stor glädje ökade antalet följare på Instagram 
under året med hela 1830 personer, vilket innebar att 
Malmö City i december kunde fira 10 000 följare. 
Att passera denna magiska gräns ger tillgång till en 
funktion som innebär en möjlighet att lägga till valfri 
URLlänk på stories, där tittaren enkelt kan svepa upp 
på sin skärm för att komma direkt till länkad sida. 
Detta är en stor fördel som gör det enkelt för oss att 
föra mer trafik till medlemmarnas webbplatser. 

Support your local-kampanjen

Kampanjen visade sig bli en av årets mest uppmärk
sammade kampanjer på våra sociala medier. Idén till 
kampanjen uppkom då två olika områden ville göra 

en presentation av sig själva, sina verksamheter och 
vad deras unika hörn av innerstaden hade att erbjuda. 
Istället för att fokusera på stora readagar och utförsälj
ningar var ambitionen att lyfta det lokala och genuina 
hantverket som fanns tillgängligt här.

Malmö City kommunicerade kampanjen genom kon
ceptet Upptäck Hamngatan och Upptäck Davidshall. 
Syftet var att skapa personporträtt för att lära känna 
personerna bakom disk och verksamhet, och samtidigt 
lyfta budskapet ”support your local”. Kampanjen, som 
publicerades mellan den 20–30 november, genererade 

ca 530 nya följare på Instagram och visade även goda 
resultat för räckvidd och interaktion. Totalt lyftes 22 
verksamheter under kampanjen. En extra bonus som 
uppskattades av de medverkande var att de fick behålla 
och fritt använda bilderna som togs av fotograf Jonas 
Persson inför kampanjen.

VÄRDSKAP
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ATMOSFÄR

OMRÅDESVIST	ARBETE

OMRÅDE 1 (Södra Förstadsgatan, Triangeln)

Triangeltorget har under flera års tid präglats av ett 
antal långtidsvakanser, men nu äntligen har torget 
kunnat byggas om i samverkan mellan fastighetsägare 
och Malmö stad. Detta ger bättre förutsättningar för 
nya hyresgäster att blomstra på platsen. Tidigt under 
våren 2020 påbörjades rivnings och demonterings
arbetet, därefter följde VAarbeten samt marktegel 
och belysningsarbete. Fredagen den 3 juli invigdes 
Triangeltorget med tårta, tal och rundvisning av 
projektledaren Thor Rasmussen. Representanter för de 
finansierade parterna klippte traditionsenligt band på 
torget och händelsen fick stor medial uppmärksamhet 
i bland annat Sydsvenskan och Skånska Dagbladet, 
samt stor spridning på Facebook.

Från mitten av april till mitten av maj satte Malmö 
City upp ”Välkommen till Södra Förstadsgatan”
vepor längs med hela Södra Förstadsgatan. Vi kunde 

också glädjas åt att flera 
nya verksamheter vågade 
etablera nytt mitt under 
coronakrisen. 

I början av augusti 
placerade Malmö City ut 
en grön sittinstallation på 
Södra Förstadsgatan vid 
Solens finger. Redan inom 
ett par minuter efter upp
sättningen var den i fullt 
bruk. Den uppskattades 
särskilt av barn och bidrog med färg och funktion på 
en annars ganska grå plats.

Besöksflödet på Södra Förstadsgatan minskade 
under året med i snitt 23,3%,vilket är något lägre än 
Sverigesnittet som låg på 27,4%. Utöver att flera nya 
verksamheter öppnade i området under 2020 fick 
Malmö City också en del nya medlemmar, både bland 
nystartade verksamheter och de redan etablerade.

Atmosfären i Malmö City är unik, den är genuin, trygg, levande och nyfiken. Här spenderar
man gärna ett par timmar eller en hel dag. Här kan man bara vara. Samtidigt finns här
ett driv och framåtanda. Här kan man låta sig inspireras, hitta guldkorn och få vardagslyx.
Just atmosfären är själva själen i Malmö City – det är alltid mysigt att gå på stan!

ATMOSFÄR
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OMRÅDE 2 (Lilla torg, Skomakaregatan,  
Baltzarsgatan, Södergatan, GA Torg, Hansa)

Det har varit ett ovanligt tufft år för Södergatan under 
2020. Redan i slutet av 2019 noterades en nedgång i 
besöksantalet på 5,2% och under året tappade besöks
flödet i genomsnitt 30,4%, vilket är en större förlust 
än Sverigesnittet på 27,4%. Med anledning av det 
sjunkande besöksflödet påbörjades diskussioner redan 
tidigt under våren 2020 om att starta ett strategiarbete 
liknande det som tidigare gjorts för Södra Förstadsgatan. 
Under ett visions och strategimöte med marknads
föringsbyrån Invinn i september togs beslutet att 
gå vidare med utvecklingen av Södergatan och efter 
mötet fastslogs det hur finansieringen skulle delas 
upp mellan fastighetsägarna. På grund av ett generellt 
rådande mötesförbud under hösten fick den planerade 
workshopen ställas in, för att istället genomföras under 
våren 2021.

I övrigt präglades även område 2 av flertalet inställda 
och omställda evenemang detta år. Flera event kunde 
dock ersättas med digitala lösningar, medan andra, 
som exempelvis ”Design och konsthantverksmark
naden”, genomfördes i en helt ny, fygital tappning.

OMRÅDE 3 (Davidshall, Friisgatan)

Under våren klubbades beslutet igenom att Kärleks
gatan skulle göra Friisgatan sällskap som sommargata 
2020–2022, under perioden 1 april–31 oktober. 
Gatan dekorerades med träd och rabatter i årets tema, 
”Mintkyss”, och färgerna gick åt det röda, choklad
bruna och mintgröna hållet, med inslag av vitt och 
rosa. Sittplatser i form av trämoduler placerades ut 
på Kärleksgatans andra del och både den första och 
andra delen av Kärleksgatan dekorerades med jeans på 
lampvajrarna, vilket bidrog till en sammanhängande 
känsla mellan Davidshallsgatan och torget. Debutåret 
för Kärleksgatan utvärderades i en enkätundersökning 
på Chainels och visade sig vara uppskattad av verksam
heterna runt om, 
som tyckte att som
margatan medfört 
mer liv och rörelse 
till området. Till 
2021 har medlem
marna framfört ett 
önskemål om fler 
gröna växter och 
sittplatser. 

Under året 
stängde några verk
samheter medan 
andra öppnade och 
till skillnad från de 
andra områdena 

upplevde medlemmarna här ingen större förändring 
av besöksflödet under vår och sommar. Konceptet 
”Upptäck Davidshall” uppskattades mycket och inspi
rerade till framtida upprepningar i andra delar av city. 
Ombyggnationen av Polishuset har varit en negativ 
upplevelse för många på grund av oljud och stök på 
och omkring torget, en situation som snart är över. 
Under 2021 planeras dock arbetet med Davidshalls
gatan starta och det råder en viss oro över vad nästa 
stora ombyggnadsprojekt ska föra med sig. Ambitionen 
finns att utöka antalet platser för uteservering på och i 
anslutning till torget. 

OMRÅDE 4 (Stortorget, Hamngatan,  
Gamla Väster, Kv Caroli) 

Efter att Hamngatan med omnejd hade haft ett internt 
möte, mottog Malmö City en lista med förslag och 
idéer på vad verksamheterna ville göra i sitt område 
och undrade om vi på något sätt kunde hjälpa till med 
resurser. Detta ledde till vad som kom att bli start
skottet på den uppskattade kampanjen: Support your 
local. Verksamheternas starka engagemang ledde också 
till att Hamngatan smyckades av granar under julen. 
Idén och genomförandet kom från verksamheterna 
själva och kostnaden tog Malmö City. Detta är lysande 
exempel på hur samverkan kan påverka ett område 
positivt och utifrån ett större perspektiv.



DESIGN-	OCH	KONSTRUNDAN	
Den 17:e ”Design och konsthantverksmarknaden” 
som skulle arrangerats hösten 2020, fick som så mycket 
annat genomgå en transformation för att matcha om
ständigheterna. Detsamma gällde ”Gallerinatten”, som 
arrangeras av Konstfrämjandet i Skåne. Istället för att 
ställa in de populära och folktäta eventen genomfördes 
ersättningarna ”Design och konstrundan” respektive 
”Galleriveckan”.

Design och Konstrundan organiserades som en  
digital tipsrunda där verksamheter inom konst
hantverk och designkategorin deltog. Tipsrundan 
genomfördes i samband med Galleriveckan mellan 
24–27 september och arrangerades tillsammans med 
tio verksamheter inom design och konstgenren. Hos 
varje deltagande verksamhet hittade man ett plakat 
med en fråga kopplad till verksamheten eller kategorin 

som verksamheten tillhörde. Deltagarna fick lämna 
sina svar online via ett Google formulär och tre lyckliga 
vinnare fick motta ljusstaken ”Rå” som Olsson & Gerthel 
sponsrat med, samt varsitt Malmö City Presentkort. 
Design och Konstrundan skapades som ett Facebook
evenemang som även sponsrades för att nå ut till fler i 
Malmöområdet. Eventet marknadsfördes dagligen på 
Instagram med bland annat nedräkning, information och 
länk till Facebookevenemanget, men även under själva 
genomförandet, då bilder och videos delades. 

Under Design och konstrundan anordnades även 
fototävlingen #mincitykonst på Instagram. En jury 
valde ut fem vinnande bidrag vilka trycktes upp på 
canvas och ställdes ut hos fem av de medlemmar som 
också var en del av konstrundan. Efter Galleriveckans 
slut fick fotograferna behålla sina canvas och belönades 
även med ett Malmö City Presentkort.

ATMOSFÄR

”En sommarkväll” Fotograf: Patrik Palm & Tove Ask

”Majestic” Fotograf: Matt Bayly ”Bladerunner” Fotograf: Pablo Suzarte ”Marc Ó Polotanten”  
Fotograf: Magnus Persson

 ”Ambis” Fotograf: Carin Holmberg
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JULEN

Året som kom att röra runt i alla rutiner, triggade 
kreativiteten och skapade nya traditioner även för 
Malmö Citys jul. I oktober fanns en färdig 
planering angående vilka jularrange
mang som skulle genomföras och 
bland annat såg en mycket populär 
julkalender dagens ljus för första 
gången under 2020. 

Julkalendern

Eventet genomfördes på 
Instagram och organiserades 
med hjälp av att 25 medlem
mar sponsrade med tre paket 
var. Presentboxar inhandlades hos 
medlemmar som inte själv deltog 
i julkalendern och sedan följde några 
hektiska decemberveckor av tomteverkstad 
på Malmö Citykontoret. Julklapparna, som innehöll  

värdebevis, gömdes utanför och runt om den för 
dagen aktuella verksamheten, därefter uppmanades 
allmänheten via inlägg och stories att bege sig ut och 

leta. Efterhand som klapparna hittades fotogra
ferades de tillsammans med sin sina nya 

ägare, om samtycke fanns. Det var ett 
uppskattat arrangemang som inte 

bara engagerade allmänheten på 
stan, det skänkte även underhåll
ning för de som satt hemma och 
via rim och bilder försökte lista 
ut var klapparna var utplacerade. 
Varje dag publicerades sam
manlagt tio inlägg och stories 

rörande julkalendern och enga
gemanget bland följarna var stort. 

Julkalendern är ett bra exempel på 
en fygital aktivitet som involverar med

lemmarna och med några småjusteringar av 
upplägget kommer den återupprepas 2021. 

ATMOSFÄR
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ATMOSFÄR

Bästa julmiljö

Nytt för 2020 var även tävlingen ”Bästa Julmiljö”, 
en vidareutveckling av ”Årets Julskyltfönster” för att 
inkludera även de medlemmar som saknar ett lämpligt  
skyltfönster att dekorera. Här fick medlemmarna 
skapa en julig miljö i eller utanför sin verksamhet, 
som sedan fotograferades professionellt. Tre bilder från 
varje verksamhet lades upp på Facebook och mellan 
den 7–11 december kunde allmänheten vara med 
och rösta fram sina toppfembidrag genom att trycka 
tummen upp. Detta resulterade i en räckvidd på otro
liga 43 440 användare, vilket är rekord i Malmö Citys 
Facebookhistoria. En oberoende jury valde sedan ut 
det vinnande bidraget, Caroli Blomsterbutik, som 
belönades med titeln ”Bästa Julmiljö”, diplom och  
annonsering i Sydsvenskan. 

För att förhöja julstämningen i city inför julhandeln  
erbjöds medlemmarna anmäla sitt intresse för ljus
lyktor och skyltmaterial. Gatorna dekorerades med 
bland annat snöstjärnor, ett tema som följdes upp av 
liknande dekaler i flera skyltfönster. På Gustav Adolfs 
torg placerades våra Instagramvänliga ljusinstallationer 
tillsammans med både nytillkomna och traditions
enliga dekorationer. 



ATMOSFÄR

Cityvärdar 

Under alla lördagar och söndagar från den 7 november 
och fram till jul fanns två cityvärdar iklädda cityjackor 
på stan mellan kl 12–16. Deras uppgift var att hålla ett 
öga på trängsel och ljusinstallationer samt komplettera 
besöksräknaren genom att notera om folk bar shop
pingpåsar, utnyttjade uteserveringar och liknande. 
De besökte även medlemmarna för att förhöra sig om 
deras situation, uppdatera mailadresser samt informera 
om nyheter via en enkel folder. Cityvärdarna upplevde 
att butikerna försökte främja coronasäker shopping  
genom olika kreativa lösningar, som swish and go,  
privat shopping samt ringklocka och kölappar utom
hus. Varje helg besöktes ca 50 butiker och varje söndag  
av rapporterade cityvärdarna hur helgen varit. Cityvär
darna fick enbart positiv respons för sina påhälsningar. 

SAMARBETEN

Inför Alla Hjärtans Dag genomfördes en kampanj 
tillsammans med Retro FM Radio där Malmö City 
Presentkort syntes i ett inlägg på Facebook samt om
nämndes i en radiojingel. Inlägget nådde ut till 67 160 
personer och fick 8 560 klick. Under denna period 
hade vi även löpande annonsering för presentkortet i 
Sydsvenskan och Lokaltidningen. Malmö City spred 
också kärleksfulla tips i samarbete med matskribenten 
Pierre Orsander som skrev artiklar om olika restau
ranger i city. Dessa publicerades på Malmö Citys 
hemsida och delades i sociala medier. 

Vinter i City är ett återkommande samarbete med 
Malmö Stad för att skapa stämningsfulla samlings
punkter på gator och torg i centrum. Den här julen 
blev utmaningen att designa en inspirerande miljö som 
inte bidrog till folksamling på ett och samma ställe, 
utan istället uppmuntrade till promenad längs en slinga 
som spred ljus och glädje under alla dygnets timmar. 
På sträckan mellan Triangeltorget och Stortorget hade 
tomma butikslokaler omvandlats till fantasifulla tittskåp 
i samarbete med fastighetsägare, och på flera husfasader 
projicerades konst av videokonstnär Olof Werngren. 
Gustav Adolfs torg hade 2020 dekorerats med extra 
mycket ljusinstallationer genom tillskottet av en ny
inköpt japanskinspirerad belysning i varma toner. För 
att minska risken för trängsel vid installationerna fanns 
värdar på plats längs med stråket för att hålla uppsikt. 
Malmö City hjälpte även till att marknadsföra Vinter i 
city genom att dela ut material till medlemmarna och 
publicera inlägg på sociala medier. 

NÄTVERK

Vi har många kontakter och arbetar i ett större nätverk 
i frågor som är viktiga för utvecklingen av Malmös 
stadskärna. Bland annat har representanter under året 
deltagit i följande organiserade grupperingar: 

Malmö Cruise Network

VD sitter med i denna förening som har som syfte att 
utveckla Malmö som kryssningsdestination. 

Key Cities Group

VD är med i denna nationella grupp bestående av  
Sveriges 14 största städer där de viktigaste frågorna  
under året har varit kriskommunikation, medlemsnytta 
och lobbyarbete. 

Key Cities Group Marknad

Marknadsansvarig deltar i denna grupp för utbyte 
kring marknadsföring och nationella kampanjer. 

Svenska Stadskärnor

VD sitter i ledningsgruppen i denna paraplyorganisa
tion som arbetar med utveckling av stadskärnor med 
mottot ”Svenska Stadskärnor – för levande orter och 
livfulla städer”. 

Sveriges centrumutvecklare

Bolaget är representerade i detta nätverk för erfaren
hetsutbyte och idéer kring platsutveckling på flera 
nivåer, strategiskt och praktiskt. 

Studiebesök 

Vårt stora nätverk och goda renomé innebär vanligtvis 
att vi tar emot flertalet studiebesök från såväl Sverige 
som andra länder. Under 2020 har några inställda 
besök genomförts digitalt. 
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Malmö Citysamverkan AB är ett samarbetsföretag etablerat 1995. Våra ägare är Malmö stad,  

30 fastighetsägare samt 400 butiker och restauranger. Tillsammans arbetar vi för att uppnå vår vision 

”Malmö City – för alla att älska och återuppleva”.

MALMÖ CITYSAMVERKAN AB  
Engelbrektsgatan 7

211 33 Malmö

040-30 70 15  

info@malmocity.se  

malmocity.se

instagram.com/malmocity  

facebook.com/malmocitysamverkan

Marcus Odelstig – Fastighetsfrågor, Ekonomi och Presentkort  

Felicia Jacobsen – Marknadsföring och Projektledning  

Pia Sandin – Verkställande Direktör  

Dalia Rudvall – Administration och Presentkort 

Åsa Björk – Sociala Medier och Projektledning

Tillsammans för Malmö City!

VI SOM JOBBAR PÅ MALMÖ CITYSAMVERKAN


