


Om ReStart Hyllie

Projektet drevs under 2021 och 2022 av Event in Skåne och Malmö stad, med stöd av Tillväxtverket. 

Syftet med projektet ReStart Hyllie var att 
ta fram en samverkansmodell för 

hållbar platsutveckling i Hyllie 
– med fokus på möten och evenemang. 



Pandemin - en ögonöppnare
Bakgrund till projektet

• Mötes- och eventbranschen, som är Hyllies dna, 
drabbades hårt av Coronapandemin.

• Projektets fokus var inledningsvis vilken omstart 
arrangörerna i Hyllie behövde. 

• När pandemin släppte blev det tydligt att det fanns 
behov av en aktiv samverkan mellan aktörerna i Hyllie.

• Viljan att gå in i samarbeten har ökat efter pandemin. 
Det finns energi och en vilja att skapa förutsättningar 
för framtiden.



Frågeställning
Hyllie växer och utvecklas, men 
saknar idag centrala funktioner 
för att nå sin fulla potential.

Hur ska aktörerna i Hyllie 
samverka för att nå sin 

fulla potential? 

Hur ska Hyllies DNA gå 
i samklang med det 

nya Hyllie som i snabb 
takt växer fram? 

Hur ska stadsdelen klara 
dagens vardag och 

samtidigt förbereda 
sig för framtiden?

? ? ?



Hyllie idag

Redan idag har vi en hel liten stadsdel. 
Det vi saknar är icke-kommersiella mötesplatser.”

BRITT-MARIE FAGERSTÖM 
Exploateringsingenjör Malmö stad





13 min med tåg till Copenhagen Airport 

6 min med tåg till Malmö C

Nära till E20 och E6

Hållplats för stads- och regionbussar

20 min med cykel till Malmö C

Det här är Hyllie
• Ett av Sveriges och Nordens mest expansiva och dynamiska 

mötes- och evenemangsområden.

• En snabbt växande stadsdel. Idag (2022) är knappt 40% av 
Hyllie färdigbyggt. 

• Utvecklat och byggt utifrån hållbarhetsperspektiv
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Öresundsregionens mittpunkt med bästa 
kommunikationsläget i Europa:



Hyllie i siffror (ett år – 2019)

MALMÖMÄSSAN
60

arrangemang
Ca 125 000

besökare

Ca 227 000
tillgängliga 
hotellnätter

Ca 8 000
arbetstillfällen

MALMÖMÄSSAN
356 254

besökare
mer än 1000/dag

MINST 3
kommunala grundskolor-, 

förskolor och sport-
/idrottshallar

Malmö International School

110
arrangemang

Ca 500 000
besökare

6738
besökare

Ca 7,5 miljoner
besökare



Tidslinje

1966
FRÅN INDUSTRISTAD 
TILL KUNSKAPSSTAD

2000
DET NYA 
MALMÖ

2015
EVENEMANGS-

STADSDEL

2020
CORONA-

PANDEMIN

2021
EN STARKARE STADSDEL 

VÄXER FRAM

Hyllie finns med i 
generalplanen för Malmö

Spadtag Hyllie Upplevelsestaden 
Hyllie fullt etablerad

Pandemin slår till ReStart Hyllie

2025
Malmö International

School öppnar

2029
Fehmarn Bält förbindelsen 

– 3 timmar med tåg 
till Hamburg

2040
Hyllie är en integrerad 

del av Malmö



Att börja i omvänd ordning

Istället för att bygga mötesplatser där människorna 
finns, byggdes mötesplatserna först.

Varför? Jo:
• Ekonomiska krisen på 1970-talet gjorde att 

ursprungsplanen för Hyllie stannade av

• Malmö omformulerade sin identitet från 
industristad till kunskapsstad

• Beslut om Öresundsbron och Citytunneln 
med station i Hyllie togs

• Entreprenörer såg potentialen i platsen 
tack vare kommunikationsläget



Visionen om Hyllie 1997



Dagligvaruhandel 

Bostäder

Skola

Vård- och omsorg

Servicefunktioner

Grönområden 

Hyllie idag - en plats för 
evenemang och möten

Arenan 

Mässan 

Hotell 

Kontorshus

Parkeringshus

Kollektivtrafik

Hyllie är idag en av de bästa platserna logistiskt i norra Europa 
för stora evenemang och konferenser. Men alltmer också en 
plats för vardagsliv.

P
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…men utan gemensamt erbjudande
• Varumärkesarbetet har tappat fart

• Samsyn Hyllie finns men med fokus 
på bygg och utveckling

• Gemensam organiserad 
kommunikation saknas



Kommunikation idag

Hyllies aktörer har samverkat vid flera större events 
(världsmästerskap, stora kongresser, ESC)...
…men saknat en gemensam vision/målbild

Idag finns:
• ingen gemensam kommunikation
• inget gemensamt erbjudande
• ingen gemensam plattform



Vad får det för konsekvenser?
INTERNT
Aktörerna kämpar var och en för sig för att synas och höras i 
sina kanaler. Istället för samarbete, agerar var och en i sina 
respektive stuprör. Att kanaler och nätverk finns ska ses som 
en möjlighet. Engagemanget, viljan och ambitionen finns att 
skapa något gemensamt!

EXTERNT
Lokalt/nationellt mot konsumenter (B2C):
Hyllie ses ännu inte fullt ut som en av Malmös stadsdelar där 
man både kan bo, leva och arbeta, utan som en kommersiell 
plats för shopping, jobb, evenemang och konferenser.

Internationellt/nationellt mot företag (B2B):
Den logistiska smidigheten, närheten till Europa och Hyllies 
totala erbjudande når inte hela vägen fram till potentiella 
kunder. 



Vi är en väldigt närliggande aktör med stort 
intresse av att skapa saker tillsammans. Vi har 

ett stort nätverk på båda sidor av sundet 
och 600 000 abonnenter. Men vi saknar 

en tydlig samtalspartner.

”

LINUS ERIKSSON
VD/Adm. Direktør Øresundsbro Konsortiet



Så vad behövs?

Jo:
• Gemensam organisation
• Gemensam kommunikation
• Konkreta erbjudanden för Hyllie
• Synliggöra vad som finns i Hyllie



Hyllie imorgon

Vi måste sudda bort villfarelsen 
att Hyllie är färdigbyggt.”

BRITT-MARIE FAGERSTÖM 
Exploateringsingenjör Malmö stad



Hyllie växer

År 2040 ska Hyllie:

• vara sammanvuxet med kringliggande stadsdelar

• ha 25 000 bosatta invånare

• och 15 000 arbetsplatser

• möten och evenemang kommer att genomföras 
365 dagar om året

Hyllie står inför nära tjugo ytterligare år av förtätning, utveckling, 
stor inflyttningstakt, företagsetableringar, byggnationer, nya 
skolor, grönområden, möten och evenemangsupplevelser.

Pågående satsningar:

• Hyllievångsparken 

• Förlängning av Hyllie Boulevard

• Internationell skola



Malmö stads vision för Hyllie
Att skapa den mest klimatsmarta stadsdelen i hela 
regionen samtidigt som den internationella karaktären 
ska betonas. 

”Grönt, Öresundskt
och kosmopolitiskt”

Ledorden är:



• En organiserad, resilient och fördjupad samverkan mellan

samtliga aktörer → en förening!
• En gemensam vision

• En tydlig avsändare. Vem svarar om man vill prata med Hyllie? 
• Organiserad samverkan med “omvärlden” som bidrar till att bygga 

Hela Malmö och integrera Hyllie i staden 

Exempel på externa aktörer:

Malmö stad
Region Skåne 
Visit Skåne
Näringsliv
Föreningsliv
Civilsamhället
Branschorganisationer
Destinationsrelationer
Nationella och internationella arrangörer

• Stöd och verktyg för verkställande

Vad krävs för att skapa ett 
gemensamt erbjudande?



Hyllie idag

MALMÖ 
STAD

REGION 
SKÅNE

MÄSSAN

HOTELL MALMÖ 
ARENA MALMÖ 

ARENA

EMPORIA

SKOLA
VÅRD 

OMSORG SKÅNE-
TRAFIKEN

NÄRINGSLIV
KONTOR

FTG-GRUPP

OFFENTLIGA 
MILJÖER

DAGLIG 
SERVICE

BYGG-
FÖRETAGP- MALMÖ

STURUP
& KASTRUP

MALMÖ, KÖPENHAMN/ÖRESUND, 
SVERIGE, NORDEN, VÄRLDEN

BOENDE BOENDE

BOENDE

BOENDE

BOENDE

BOENDE

BOENDE

BOENDE

BOENDE

BOENDE

BOENDE

BOENDE
BOENDE

BOENDEBOENDE

BOENDE

BOENDE



Hyllie samverkar

HYLLIE I 
SAMVERKAN

MALMÖ STAD 
REGION SKÅNE

DAGLIG 
SERVICE

HOTELL

OFFENTLIGA 
MILJÖER

MÄSSAN

EMPORIANÄRINGSLIV
KONTOR

FTG-GRUPP SKOLA 
VÅRD 

OMSORG

SKÅNE-
TRAFIKEN

MALMÖ
ARENA

MEETING 
POINT
HYLLIE

STURUP & 
KASTRUP

P - MALMÖ
BYGG-

FÖRETAG
BOENDE

MALMÖ, KÖPENHAMN/ÖRESUND, 
SVERIGE, NORDEN, VÄRLDEN



Hur tar vi föreningen vidare?
1. Upprätta en avsiktsförklaring för föreningen
2. Ringa in vilka det startar med, finansiering och utveckling

Föreningens syfte:
• Vara samtalspartner för frågor som gäller hela Hyllie
• Äga och driva kommunikation som gäller hela Hyllie

• Samla aktörerna i Hyllie i en tydlig modell/samverkan 
som skapar mervärden

• Välkomna nya aktörer in i samverkan

Föreningens funktion:
• Ta till vara på HELA Hyllies intressen
• Driva frågor som berör HELA Hyllie

• Vara mottagare för frågor som ställs till Hyllie 
• Kommunicera, informera och aktivt bygga nätverk 

som tillvaratar HELA Hyllies intressen
• Driva projekt i egen regi 

(både publika & stängda)

• Vara samarbetspartnern (startpunkt) för andra som 
vill driva projekt (publika) i Hyllie



Hur ska föreningen 
organiseras? 

• Uppdelning i verksamhetsområden utifrån 
frågeställningar och intresseområden

• Varje verksamhetsområde bör ha en 
ansvarig person samt en ”arbetsgrupp” som 
representeras av personer/verksamheter i Hyllie 
samt personer kopplade till omvärld/bransch.

• Samtliga verksamhetsområden tangerar 
varandra, är nära besläktade i flertalet frågor 
och beroende av varandra varpå arbets-
grupperna bör vara uppbyggda på samma sätt. 



Exempel verksamhetsområde 
”Stora Evenemang”

• Ansvarig: Person X

• Arbetsgrupp: 
Malmö Arena
Malmömässan
Hotellen
Event in Skåne
Kommunikation
Infrastruktur
Malmö Stad
Skånetrafiken
P-Malmö
Boende 
osv

Idag finns redan vissa etablerade 
nätverk/arbetsgrupper som 

bör integreras i 
samverkansmodellen 
= uppfinn inte hjulet

!



Föreningens 
organisation Hyllie i 

samverkan

Operativ 
ledning Styrelse

Medlemmar

Hållbarhet Besöksnäring Trygghet
Säkerhet Boende Näringsliv Evenemang

Möten
Kommunika-

tion
Exploatering/

Offentliga 
miljöer

Infra-
struktur

Verksamhetsområden Verksamhetsområden



Föreningens 
organisation 
År 2

Hyllie i 
samverkan

Operativ 
ledning Styrelse

Medlemmar
Egna 

projekt

Hållbarhet Besöksnäring Trygghet
Säkerhet Boende Näringsliv Evenemang

Möten
Kommunika-

tion
Exploatering/

Offentliga 
miljöer

Infra-
struktur

Socialt
Ekologisk

Ekonomiskt
? ?

Brf / Hyres-
rättsförening

Hyllie 
Företagsgrupp

Meeting Point
Hyllie

Varumärkes-
gruppen

Samsyn
Hyllie ?

Verksamhetsområden Verksamhetsområden

Befintliga eller nya nätverk som måste skapas



Hyllies nya erbjudande

Våra anställda behöver en levande stadsdel och det är vi 
säkra på att Hyllie kommer bli. Då är platsen optimal för 

oss. Hållbar, trygg, säker och otvivelaktigt bästa logistiska 
platsen med olika möjligheter till resande och pendling.

”
SVEN SAMBERG

Senior Real Estate Manager, Trygg Hansa





Vad erbjuder vi?

• bästa logistiska läget i norra Europa
• mötesplats för små och stora event

• fullservicestadsdel
• socialt och ekologiskt hållbart
• en plats att arbeta, leva och bo



Hållbarhetsprofil från start…
Hyllie har utvecklats och byggts utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv med höga miljökrav.   

Varför? Jo:
• Det stärker varumärket för verksamma aktörer i Hyllie
• Det ökar attraktionskraften för internationella arrangörer, 

förbund och företag
• Det är lätt att resa klimatsmart till Hyllie
• Kollektiva kommunikationsmöjligheter gör stadsdelen attraktiv 

att bo och arbeta i

• Många befintliga aktörer har redan idag en stark 
hållbarhetsprofil

…och även framåt!



Hur kan vi formulera erbjudandet?
Tänkbara budskap 

Målgrupp B2B:
Europas närmaste och mest 
inkluderande och klimatvänliga 
mötesplats - för det lilla 
lokala företaget till det stora 
internationella evenemanget. 

TÄNKBARA MÅLSÄTTNINGAR
• Hyllie, den mest anlitade evenemangsplatsen i Norden år 20xx
• Ökning av antalet gästnätter/år med xx
• Ökning av antalet nationella/internationella besökare/turister till xx år 20xx
• Värdeökning på bostäder och lokaler med xx % år 20xx

Målgrupp B2C:
Europas mest inkluderande och 
klimatvänliga stadsdel med 
närhet till allt - för en enkel 
vardag och ett gott liv.



Hur paketerar vi erbjudandet? 

Tre delar 
• Lokalt: Hyllie
• Nationellt: Malmö-Hyllie
• Internationellt: Köpenhamn-Malmö-Hyllie

Det alla har gemensamt → logistiska läget



Gemensam kommunikation 
kring gemensamt erbjudande 
= AFFÄRSNYTTA

Leder till:
• tydlighet både internt och externt 
• visuell tydlighet som skapar igenkänning
• ökad synlighet
• ökad kännedom
• fler besökare
• större omsättning
• osv

…och kan vara:
gemensamma budskap
gemensam grafisk profil
gemensam plattform som webbplats
gemensam app

digital community
gemensamma sociala medier
…och mycket, mycket annat



Vi är Hyllie
Berättelsen om Hyllie 2040

Välkommen till Hyllie, en inspirerande, nytänkande, och inkluderande stadsdel full av liv och rörelse. 
Här bubblar det av initiativ och sjuder av aktivitet – för stora och små. Vi är ansiktet utåt, 
den blomstrande svenska representanten för Öresundsregionen. Den sammanbindande 

länken mellan Malmö och Köpenhamn, Sverige och Danmark, Norden och Europa. 

Här i Hyllie är marken ren, luften frisk, husen klimatvänliga och energin förnybar. Hos oss finns 
något för alla. En smältdegel fylld av energi och dynamik, med grönska för lugn och ro. 
Här kan du se och uppleva, äta och dricka, shoppa och vardagshandla, arbeta och bo, 
träna kropp och sinne, lära och vårda, leka och bada, och leva ett gott liv på ditt sätt.

Med värme, färg, form och ljud omfamnar vi besökare och boende redan vid ankomst och fortsätter svepa 
med välkomnande gester genom hela stadsdelen kring alla som passerar förbi, stannar till eller stannar kvar. 

Hyllie är det nya. Den unika och moderna stadsdelen som gör hela Malmö helt. 

Vi är Hyllie.

”



Utmaningar

Vi måste sudda bort villfarelsen 
att Hyllie är färdigbyggt.”

BRITT-MARIE FAGERSTÖM 
Exploateringsingenjör Malmö stad



Hyllies resa - från Hyllie idag till Hyllie imorgon



Hyllies resa - från Hyllie idag till Hyllie imorgon



Utmaning 1: 
Hur får vi till 
”livet mellan husen”?
Vi får inte glömma människorna. 
För att få en levande, integrerad 
stadsdel där även det vardagliga 
ryms dygnet runt, måste vi 
inkludera dem som bor där.

För att de ska trivas krävs det mer 
än en byggnad med fyra väggar 
och en park utanför fönstret. De 
boende kräver aktivitet, utveckling, 
grannsämja, trygghet och en 
påverkningsgrad för att uppleva 
trivsel.

I det kretslopp som en stadsdel är, 
är alla delar kuggar i ett hjul. 
Människorna är navet! Den kultur 
som människorna står för och som 
hela tiden utvecklas, blir 
stadsdelens DNA. Tappar vi bort 
människorna överger vi Hyllie och 
den potential stadsdelen har.



Fler utmaningar:

• Det förberedande arbetet måste börja nu!

• När Hyllie står färdigbyggt (2040) behöver 
utvecklingen vara i linje och gärna ”före” sin omvärld

• Parallellt med att aktörerna i Hyllie i en tydligare 
form ska börja samverka idag måste Hyllie förbereda 
sig för imorgon. 

• Strategiskt, taktiskt och operativt måste Hyllie lyfta 
blicken och se sin unikitet som dess absolut största 
styrka och möjlighet att vara ett av Sveriges - och 
Nordens - mest dynamiska och expansiva mötes-
och evenemangsområden 



Risker 

• Har föreningen kapacitet att möta och hantera 
efterfrågan, såsom förfrågningar, lobbying, 
projektförslag, nya idéer osv?

• Kommer föreningen ha tillräcklig resiliens och återväxt? 
Måste hålla över tid

• Kommer drivkraften i föreningen kunna upprätthållas, 
trots återaktivering av samma och likvärdiga 
frågeställningar? Risk att intresset falnar över tid.

• Hur kan föreningen vara agil och anpassa sig till 
omvärlden? Människor byts ut på centrala roller i 
samarbetsrelationer och organisationer utanför Hyllie 
förändras. 

• Hur hitta en hållbar strategi och struktur för hantering av 
interna informationsflöden? Alla ska både kunna delge 
egen information och själva hålla sig uppdaterade. Och 
hur formulera och sprida den informationen externt?



Slutsats
Hyllie är de facto ett av Sveriges och Nordens mest 

dynamiska och expansiva evenemangsplatser med alla 
förutsättningar att bli en levande stadsdel och attraktiv 

besöksdestination – Hyllie vet bara inte om det!

Svaret är såklart samarbete i en tydlig organisation som 
jobbar långsiktigt med ett tydligt mål och med en tydlig 

riktning, som byggs i samklang med stadens intentioner.

Hyllie måste samverka, agera och kommunicera potentialen 
- med hållbarhet som fundamental byggsten.

Hur skapar vi då en mötes-och 
eventdestination som andas 
stadsdelens anda? Den här 

myllrande, internationella, blandade 
kreativ och hållbara visionen? 

? !



Konkreta verktyg & 
projektförslag



MALMÖ REDHAWKS

BYTARDAG

HYLLIE 
BLOCK PARTY

REKO RINGEN

Modell del 1

NYSTARTAT ETABLERAT

= exempel
BOENDE

AKTÖR



Modell del 2
= exempel

MALMÖ REDHAWKS

BYTARDAG

HYLLIE 
BLOCK PARTY

REKO RINGEN

UTOMHUS

INOMHUS

JANUARI DECEMBER



Invånarnas Hyllie 
- hur kommer vi dit?
Idag finns en transaktion involverad i de flesta människors 
relation till Hyllie. Man shoppar, betalar för upplevelse, 
betalar för parkering osv. 

I framtiden måste de boende i Hyllie vara involverade i 
utvecklingen och utbudet. Fokus ligger på vardagslivet. 

Det krävs med andra ord en decentralisering från aktörer 
till boende.

Hur?
Genom digitalt innanförskap!

Vad leder det till?
Att bilden av det riktiga Hyllie skapas av invånarna 
själva och sprids vidare till omvärlden.



EXEMPEL 1
Barnens egendesignade lekplats 



Lekplats i lego

Case:
En förskoleklass i Hyllie får i uppdrag att bygga sin 
drömlekplats i lego. 

Lekplatsen byggs sedan upp på riktigt temporärt och 
optimeras utifrån behov, önskemål, väder och vind 
tills den fått sin slutgiltiga utformning och plats. 
Invigning sker med pompa och ståt. 

Överblivet material efter optimeringen återanvänds 
på andra platser.

Resultat:
• Barnen är delaktiga i Hyllies utveckling och 

skapar platsen själva
• Den pampiga invigningen skapar stolthet,  

förankring och gemenskap hos barn, föräldrar 
och anhöriga

• Hållbart byggande genom återbruk



EXEMPEL 2
Förenklad användning av offentliga ytor



Från långa till korta ledtider

Case:
Testsprint av förenklad tillståndsprocess. 

Under tre månader får Hyllie i samverkan tillgång 
till t ex torget och handlägger alla ansökningar 
utifrån ett övergripande tillstånd från polisen och 
Malmö stad. 

Tiden från idé till genomförande kan kortas från 
4 – 6 veckor till bara några dagar.

Resultat:
• Nya aktörer kan enkelt komma in i Hyllie för 

att testa idéer – torget blir en testbädd
• Skapar attraktionsvärde och ger liv åt platsen
• Modellen kan användas på fler platser regionalt 

och nationellt 



Vi är Hyllie


