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NÄRHET TILL 

ANDRA PLATSER

NÄRHET INOM OMRÅDET MJUKA VÄRDEN 

OCH EN ”SJÄL”

I Hyllie är det nära ut på motorvägen både till 

Danmark och andra delar av Skåne. 

Kommunikationerna med kollektivtrafiken fungerar 

mycket bra, tåget går snabbt och man tar sig till de 

flesta platser på kort tid. Även gång- och cykelvägar 

fungerar väl, utifrån behovet att ta sig från en plats till 

en annan. 

Det geografiska läget och kommunikationerna är 

praktiskt och tidsbesparande både för boende och 

företag.

Det mesta praktiska man behöver i vardagen finns 

inom gångavstånd. I stort sett behöver man inte 

förflytta sig från stadsdelen – det mesta finns här. 

Här finns möjlighet till både shopping och 

träningsmöjligheter. Det är enkelt att ta sig till/från 

arbetet, nästan var man än ska. 

Det som saknas i form av närhet i området är 

platser som tillför emotionella värden. För att få 

tillgång till vackra omgivningar eller en trevlig plats 

att umgås eller för att få återhämtning behöver man 

bege sig till en annan plats. 

Hittills har de praktiska värdena i stadsdelen tagit 

över och de mjuka värdena har fått stå åt sidan. 

Det finns förhoppning om att det kommer vara på 

plats när det ”är klart”. 

Grönområden, träd och planteringar saknas. Vill 

man vistas på vackra platser utomhus eller 

promenera/motionera i naturen finns begränsade 

möjligheter. Det saknas även kvarterskrogar och 

caféer som ger området en känsla av liv. Det 

behöver generellt finnas mer att göra i området –

idag är mycket centrerat till Emporia. 

Hyllie uppskattas utifrån funktionella perspektiv, 

men det behöver balanseras upp med mer mjuka värden

Såväl Malmöbor i allmänhet som boende och företag i Hyllie uppskattar stadsdelen utifrån praktiska perspektiv. Hyllie har ett bra geografiskt läge med 

mycket goda kommunikationer och närhet både till Danmark och resten av Malmö/Skåne. Dessutom finns närhet till det mesta av det praktiska man behöver 

i vardagen.

Av de som bor och verkar i stadsdelen uppfattas Hyllie inte som färdig och man har därför överseende med att allt ännu inte är på plats, men man ser 

potential i området och har goda förhoppningar om att det kommer bli bra när det är klart. Det blir bättre och bättre, och går åt rätt håll. 

Det starkaste förbättringsområdena i Hyllie är kopplade till emotionella perspektiv, det behöver tillföras mer mjuka värden för att det ska bli till en plats där 

man tycker att det är trevligt och gillar att umgås och vara. 
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Målgrupp 3 – Åtta djupintervjuer med företagare i Hyllie
• Åtta djupintervjuer med företagsrepresentanter. Intervjuerna genomfördes digitalt som 

videosamtal och pågick i 30-45 minuter. Representanter både från kontorsbyggnaderna 
och Emporia.  Intervjupersonerna hade titlar som t.ex. VD eller butikschef. 

Målgrupp 1 – Webintervjuer med Malmöbor
• 1000 online-intervjuer med boende i Malmö 20-75 år

Fältperiod
• Webintervjuer – slutet av januari 2022
• Fokusgrupper och djupintervjuer – början av mars 2022

Metod och genomförande

Hyllie
Boende i 

Malmö

Boende i 

Hyllie

Företag i 

Hyllie

Målgrupp 2 – Två digitala fokusgrupper med boende i Hyllie
• I de digitala fokusgrupperna deltog 4-6 deltagare och fokusgrupperna pågick under 90 

minuter. En grupp med föräldrar (barn 0-11 år) och en grupp utan barn. Samtliga hade 
bott i Hyllie i minst ett halvår. 
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ORDMOLN
2 97 1%Total

Nej Ja Vet ej

Nästan samtliga har varit i Hyllie

5 ‒
F3. Har du varit i Hyllie?

Bas: Samtliga; n=1000

Har du varit i Hyllie?

Med Hyllie syftar vi i denna undersökning på stadsutvecklingsområdet Hyllie, det område som tar 

form runt Hyllie station och utåt. Det är den stadsdel som ligger öster om Lorensborgsgatan, 

söder om Annetorpsleden och väster om Pildammsvägen. Stadsdelen kallas också ibland 

Hyllievång.

KÄNNEDOM OCH BESÖK
Boende 

i Malmö
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F5. Hur ofta är du i Hyllie?

Bas: Besöker Hyllie minst ett par gånger om året; n=960

Personer i åldrarna 36-55 år och de som har barn under 18 år hemma besöker Hyllie mer frekvent

6 ‒

Flera ggr i månaden 
eller oftare
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1
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16
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15

15
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16

16

17
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18

13

22

11

13

18

15

17

19

14

15

20

22

14

11

23

14

9

9

10

9

15

6

7

7

9

9

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totalt 2022

Man

Kvinna

20-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

Barn hemma

Ej barn hemma

Vet ej Mer sällan Ett par gånger om året En gång i månaden Flera gånger i månaden Varje vecka Dagligen

KÄNNEDOM OCH BESÖK
Boende 

i Malmö
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F5B. Vad är de främsta anledningarna till att du tar dig till Hyllie?

Bas: Besöker Hyllie minst ett par gånger om året; n=960

Tre av fyra åker till Hyllie för att shoppa, även evenemang och restaurangbesök är populära. En tredjedel 

åker dit för att resa vidare. 

7 ‒

73

33

21

17

13

11

11

9

7

7

1

1

6

Shoppa

För att resa vidare

Evenemang

Gå på restaurang

Besöka badhuset

Jobb

Hälsa på någon som bor i Hyllie

Bor i Hyllie

Besöka någon av parkerna

Utöva idrott

Förskola

Skola

Annat:

Vanligaste kommentarerna under ”annat” är: 
promenad, cykeltur och handla mat

20-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66-75 år

75 73 79 61 69

37 34 32 29 24

21 19 23 21 24

21 15 21 8 12

15 21 9 6 6

13 13 10 11 0

16 16 10 4 6

9 16 5 7 10

10 6 5 2 9

7 11 8 2 3

1 1 0 0 0

1 0 1 0 0

4 4 7 14 9

KÄNNEDOM OCH BESÖK
Boende 

i Malmö
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Varför brukar du inte vara i Hyllie?

Vanliga svar…

8

Kvinna, 61 år, Centrum

Ingen anledning. Där finns ingenting 
som inte finns i mitt närområde.”

Kvinna, 46 år, Kirseberg

Det finns inget där som lockar mig. 
Känns som enbart ett bostadsområde”

Man, 65 år, Rosengård

Ingen anknytning - bara tågstationen 
på väg till Kastrup”

Kvinna 51 år, Centrum

Har bara varit där o bytt från tåg till buss. 
Har ingen annan anledning att vara där.”

Man, 34 år, Södra Innerstaden

Finns inget som lockar.”

F4. Varför brukar du inte vara i Hyllie?

Bas: Har aldrig besökt Hyllie eller besöker mer sällan; n=119

De som inte brukar besöka Hyllie ser inget som lockar där och många använder bara kollektivtrafiken 

som går förbi platsen

KÄNNEDOM OCH BESÖK
Boende 

i Malmö
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Tåg Buss Bil Cykel Promenerade Annat

F6. Hur tar du dig till Hyllie? 

Bas: Besöker Hyllie minst ett par gånger om året; n=856 

Likt tidigare är bilen det vanligaste transportsättet till Hyllie, jämfört med 2015 har dock andra 

transportmedel som buss, cykel och promenad blivit vanligare.

9 ‒

KÄNNEDOM OCH BESÖK
Boende 

i Malmö
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F6B. Vilka är de främsta anledningarna till att du väljer XXX när du tar dig till Hyllie?

Bas: Besöker Hyllie minst ett par gånger om året; tåg n=281, buss n=286, bil n=546, cykel n=250, promenad n=111
10 ‒

5

8

26

81

55

8

4

5

9

Lätt att parkera

Lätt att hitta

Närmsta vägen

Går snabbt

Bekvämt

Vill ha motion

Billigt

Tryggt

Väderoberoende

Annat

Tåg

7

11

18

36

54

2

20

5

9

10

Lätt att parkera

Lätt att hitta

Närmsta vägen

Går snabbt

Bekvämt

Vill ha motion

Billigt

Tryggt

Väderoberoende

Annat

Buss 

31

5

13

68

61

2

12

14

7

Lätt att parkera

Lätt att hitta

Närmsta vägen

Går snabbt

Bekvämt

Vill ha motion

Billigt

Tryggt

Väderoberoende

Annat

Bil

31

7

12

45

16

71

43

2

4

3

Lätt att parkera

Lätt att hitta

Närmsta vägen

Går snabbt

Bekvämt

Vill ha motion

Billigt

Tryggt

Väderoberoende

Annat

Cykel

4

9

19

22

18

83

26

3

10

3

Lätt att parkera

Lätt att hitta

Närmsta vägen

Går snabbt

Bekvämt

Vill ha motion

Billigt

Tryggt

Väderoberoende

Annat

Promenad

För tåg, buss och bil är snabbhet och bekvämlighet de främsta anledningarna att välja just det 

transportsättet. För cykel och promenad är motion och kostnaden viktigt, även snabbheten är en viktig 

anledning att välja cykel.

KÄNNEDOM OCH BESÖK
Boende 

i Malmö
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F8. Hur skulle du beskriva din kännedom och kunskap om Hyllie och den utbyggnad som pågår där?

Bas: Samtliga; n=1000

Kännedomen om Hyllie och utbyggnaden är på samma nivå som den var 2015.

Män och åldersgruppen 36-45 år har högst kännedom 

11 ‒

Känner till 
(T3B)
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69
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4
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2

3

2

25

23
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28

19
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28

23

39

39

39

39

36

38
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42

44

20

20

23

17

15

27

21

20

23

11

10

15

7

16

10

11

5

4

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totalt 2022

Totalt 2015

Man

Kvinna

20-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

Vet ej Har aldrig hört talas om utbyggnaden i Hyllie

Har hört talas om utbyggnaden i Hyllie men vet ingenting mer om det Känner till och vet lite grand om utbyggnaden i Hyllie

Känner till och vet en hel del om utbyggnaden i Hyllie Känner väl till och vet mycket om utbyggnaden i Hyllie

KÄNNEDOM OCH BESÖK
Boende 

i Malmö
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F9. Via vilka informationskanaler eller medier har du hört om den utbyggnad som pågår i Hyllie?

Bas: Hört talas om Hyllie; n=947
12 ‒

43

38

17

12

5

5

2

1

12

9

8

Via vänner och bekanta

Artikel i dagspress

Facebook

www.malmo.se

www.hyllie.com

Instagram

Linkedin

Snapchat

På annat sätt: (öppet svar)

Inget av ovanstående

Vet ej

Vanligaste kommentarerna under ”annat” 
är att man sett det själv när man passerat 
eller jobbat där

De flesta har hört om utbyggnaden via vänner och bekanta eller via artiklar i dagspress, det syns tydliga 

skillnader mellan åldersgrupperna där de äldre tex främst läser artiklar i dagspress

20-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66-75 år

53 40 41 34 30

22 37 44 50 70

23 16 17 11 6

11 19 8 14 6

5 8 3 4 4

9 5 4 1 0

3 3 2 2 0

1 0 0 0 0

9 12 16 12 14

10 8 11 9 3

9 8 4 13 6

KÄNNEDOM OCH BESÖK
Boende 

i Malmö
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F11. Som helhet, hur är din inställning till Hyllie? (*Var 2015: Som helhet, hur är din inställning till utbyggnadsområdet i Hyllie?)

Bas: De som besökt eller känner till Hyllie; n=996
13 ‒

1%
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1%
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1%

3%

1%

2%

2%

3%

2%

1%

14%

6%

11%

16%

13%

13%

13%

17%

14%

35%

20%

35%

35%

30%

35%

39%

40%

39%

36%

42%

37%

36%

39%

31%

38%

33%

37%

12%

30%

14%

10%

16%

17%

4%

6%

8%

Total 2022

Total 2015

Man

Kvinna

20-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

Vet ej Mycket negativ Ganska negativ Varken eller Ganska positiv Mycket positiv

Negativ Positiv

16 48

7* 72*

14 51

17 46

15 55

15 48

16 42

19 39

15 45

Knappt hälften är positivt inställda till Hyllie, de unga är mest positiva. 2015 gällde frågan inställningen till 

utbyggnadsområdet Hyllie och då var en större andel positiva

INSTÄLLNING TILL HYLLIE SOM HELHET
Boende 

i Malmö
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2015

F1. Om du spontant skulle nämna tre saker du förknippar med en bättre stad och ett bättre liv, kopplat till boende, vilka tre saker skulle det då vara? 

Bas: Samtliga; n=1000

2022

Trygghet, närhet och grönområden är de saker malmöborna framförallt förknippar med ett bättre stad och 

ett bättre liv. Mycket är likt sedan 2015 men kollektivtrafik och kommunikation nämndes oftare då.

EN BÄTTRE STAD OCH ETT BÄTTRE LIV
Boende 

i Malmö
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HYLLIE IDAG 
FUNKTIONELLT
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F10. Påståenden om Hyllie

Bas: De som besökt eller känner till Hyllie; n=996

16 ‒

9
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9

15
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23
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1
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1

1
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1
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4

4
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2
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7

2

4
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3
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4

20

5

7

5
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9
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13

13

17

10

23

12

13

25

27

33
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29

27

23

25

16

14

10

8

57

49

41

30

28

30

12

15

10

13

4

6

4

Det är nära till bra kollektivtrafik

Hyllie har en blandad bebyggelse med både bostäder och kontor

Hyllie har bättre tillgänglighet till Öresundsreg. än övriga områden i Malmö

Hyllie har bra tillgänglighet till området med bil

Det är nära till sport- och fritidsaktiviteter i Hyllie

Det finns bra gång/cykelvägar i Hyllie som kopplas ihop med övriga Malmö

I Hyllie är det lätt att hitta parkering

Området satsar på hållbart byggande och boende

I Hyllie byggs blandade boendeformer som passar alla

Förskolor och skolor planeras och byggs i takt med bostäderna

Hyllie har bättre grönområden än övriga områden i Malmö

Det finns kostnadsfria fritidsaktiviteter i Hyllie

Det finns konstnadsfria kulturaktiviteter i Hyllie

Vet ej/ej svar Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Varken instämmer eller tar avstånd Instämmer delvis Instämmer helt

4 (3) 82 (90)

3 (10) 76 (67)

6 - 74 -

10 (6) 63 (78)

3 (7) 63 (58)

5 (9) 59 (51)

22 - 39 -

4 (4) 38 (49)

19 (25) 35 (24)

5 (9) 29 (20)

35 - 18 -

9 - 16 -

11 - 12 -

Tar avstånd Instämmer

2022 2015 2022 2015

Hyllie får toppbetyg gällande tillgänglighet och kommunikationen, tillgänglighet till området med bil har dock 

gått ned något jämfört med 2015. De flesta tycker också att Hyllie har en blandad bebyggelse och att 

förskolor och skolor byggs i en bra takt. 

HYLLIE IDAG FUNKTIONELLT
Boende 

i Malmö
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HYLLIE IDAG FUNKTIONELLT

17 ‒

Närheten till ”allt” och de goda kommunikationerna är viktiga orsaker till att bosätta sig i Hyllie

Bland boende i Hyllie, är det framförallt de funktionella aspekterna som lyfts 

fram som positiva. Det är detta man beskriver att man är mest nöjd med och 

det är också en viktig orsak till att man valde att bosätta sig här.

Det som framförallt lyfts fram är närheten, i Hyllie har man nära till ”allt” 

‒ Bra kommunikation med både bussar och tåg samt nära ut på motorvägen med bil

‒ Närhet till Köpenhamn och Kastrup, både för arbete och nöjen. 

‒ Det går snabbt med tåget in till centrala Malmö och det är även lätt att ta sig till/från 

anda platser i länet. Enkelt, bekvämt och tidsbesparande. 

‒ Stort utbud av butiker, både närhet till dagligvaruhandel och shopping i Emporia. Även 

träningsmöjligheter finns. Allt inom gångavstånd, man behöver inte åka någonstans.

Närheten och de goda kommunikationerna har också gjort att vissa boende 

har valt att inte ha bil, eftersom den inte längre behövs.

‒ Bilen blir stående och kostar bara pengar

Tillgång till parkeringsplatser upplevs dock som ett problem. Antalet 

parkeringsplatser är få och priserna är höga. Inte minst i förhållande till den 

kvalitet på parkeringsplatser som erbjuds.

‒ Det är en viktig aspekt inte bara för de som har bil, utan även vid tillfällen då man har 

bilburna gäster. Fler gästparkeringar önskas. 

Praktiskt är anledningen till att jag flyttade hit. Jag jobbar i 

Köpenhamn och med kommunikationen från stan tar det lång 

tid att komma ut. Här är det connection direkt ut på 

motorvägen och full fart. Jag brukar skoja med mina danska 

kollegor om hur långt man har från dörr till dörr och på min 

avdelning är jag den som har kortast resväg till jobbet

Boende i Hyllie

Vi flyttade hit för att det var så nära till allt, det är väldigt 

centralt men ändå lite vid sidan av. Vi fick syn på en lägenhet 

som vi tyckte var jättefin så vi tog den och har varit här sedan 

dess

Boende i Hyllie

Boende 

i Hyllie
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HYLLIE IDAG FUNKTIONELLT

18 ‒

Cykel- och gångvägar fungerar väl, men Hyllieborna saknar fler promenadstråk med grönska

Avseende cykelvägar fungerar det enligt Hyllieborna väl utifrån aspekten att 

kunna ta sig från en plats till en annan

‒ Det kan dock i vissa fall upplevas som att man får cykla omvägar för att ta sig fram, 

eftersom cykelbanorna anpassats efter de stora vägarna i området

Gångvägar fungerar väl för att ta sig fram i området. Promenadstråk saknas 

dock, det finns få promenadsträckor att välja mellan vilket skapar brist på 

variation, i alla fall om man önskar natur och grönska.

‒ Närhet till grönområden finns inte alltför långt bort. Vintrie är ett andningshål som 

nämns av många, promenader dit är mycket uppskattat. Hyllieborna framhåller vikten 

av att behålla närheten till en lantlig miljö och dra nytta av det vackra som finns i 

närheten vid den fortsatta utbyggnaden av området. 

‒ Promenadstråk omnämns särskilt som viktigt bland föräldralediga som går på 

barnvagnspromenader och hundägare som vill ha trevliga områden att rasta hunden. 

Det framkommer även som viktigt bland de som önskar möjlighet att jogga/löpträna 

eller allmänt för möjlighet till rekreation och återhämtning. 

Skyltningen kan förbättras, för att underlätta att hitta lämpliga rundor för 

promenad eller löpträning i Hyllie med omnejd. Man vill inte behöva stanna 

för att titta på en karta eller GPS:en i mobilen.

Fler papperskorgar och hundlatriner efterfrågas 

Jag brukar gå en gångslinga, det finns tre olika, det är väldigt 

trevligt att man kan komma från Hyllie som ändå är en 

stadsmiljö och så går man en kilometer och så är man ute på 

en åker och så är den en massa hästar och så. Det är lite 

mysigt att det är på det sättet. 

Boende i Hyllie

Eftersom jag har hund brukar jag gå rundor, då går jag oftast 

ut till Vintrie, men första gången jag skulle gå den rundan så 

fick jag ta en bild på den kartan vid utegymmet för det är inga 

skyltningar

Boende i Hyllie

Boende 

i Hyllie
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HYLLIE IDAG FUNKTIONELLT

19 ‒

Hyllieborna saknar tillgång till natur och grönområden, både lekparker och ytor för att bara umgås

Tillgång till grönområden är ett centralt och viktigt tema avseende Hyllies 

förbättringspotential, boende i Hyllie anser att grönområdena är för få

‒ Det finns en önskan om att grönområdena ska fungera som samlingsplatser, där man 

kan umgås, exempelvis för picknick eller spontanidrott. 

‒ Det finns även behov av platser där barnen kan leka, både på en mer organiserad 

lekplats, men även mer naturlig miljö så som större gräsytor och mindre skogsdungar. 

Fler träd förväntas också skapa mer lä, vilket efterfrågas.

‒ Gratis aktiviteter för små barn nämns i detta sammanhang. Några har hört talas om 

den nya temalekparken vilket de ser mycket fram emot. 

‒ Önskemål av en plaskdamm nämns också av flera, både i funktion av en trevlig 

samlingsplats och för att barnen ska kunna svalka sig under varma sommardagar

‒ En stor park önskas, med tillräckligt stor yta för promenad eller jogging. Det nämns 

även att det vore trevligt med ett motionsspår, med olika distanser.

‒ En plats för kulturaktiviteter exempelvis en amfiteater nämns som förslag

I nära anslutning till parker och grönområden får det gärna finnas någon 

restaurang eller café, förslagsvis med uteservering, vilket skulle göra det än 

mer attraktivt som utflyktsmål. 

Behov av hundrastgård i Hyllie nämns

Där jag bodde tidigare fanns ett stort grönområde med 

plaskdamm och lekplatser för barnen och en liten fritidsgård 

för småbarn med aktiviteter och små cyklar och saker man fick 

låna, det var någon som var där inne och man kunde gå in, de 

hade pysseldagar… Sånt är väldigt trevligt, att det finns 

aktiviteter som är gratis för barn, att man bara kan poppa in 

och ha något kul att göra

Boende i Hylle

Boende 
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Skolor och förskolor tycks fungera bra, men det finns en viss oro över att inte få förskoleplats tillräckligt nära

Bland barnfamiljer i Hyllie nämns att det finns stort utbud av förskolor, men 

att det ändå tycks vara svårt att få en plats på förskolorna i området. 

‒ Det finns till viss del ett missnöje kring att inte få förskoleplats tillräckligt nära 

bostaden. Framförallt nämns det som opraktiskt av logistikskäl, man blir tvungen att ta 

en omväg för att lämna barnen på förskolan innan man beger sig till arbetsplatsen.

‒ Det nämns också att det finns områden i närheten av Hyllie som upplevs mindre 

trygga, det finns till viss del en oro att få sitt barn placerat på förskola där

Det framkommer enbart positiva kommentarer kring skolorna i området, 

utifrån resultat från de föräldrar som deltagit i undersökningen tycks det 

fungera bra. Hyllievångskolan är den skola som nämns i detta sammanhang. 

‒ Det ska dock nämnas att det var få föräldrar med barn i skolåldern som deltog i 

undersökningen, de flesta hade yngre barn. 

Malmö International School uppfattas som en attraktiv skola och det 

framkommer positiva kommentarer kring att den etablerar sig i området.

‒ Inte minst med anledning av att det finns många internationella kontor i Hyllie med 

medarbetare från andra länder

Önskemål om ett bibliotek i Hyllie nämns, med möjlighet för familjer att 

spontant gå dit och läsa böcker med sina barn, delta i en organiserad 

lässtund eller någon annan form av kulturellt utbyte. 

Jag har kollegor som har flyttat hit från andra länder och just 

är den Malmö International School inne i stan, medan deras 

kontor är här ute, så det kommer nog bara göra det lättare för 

dem att flytta hit och komma in i den här International School. 

Det finns många internationella kontor här, vilket också 

innebär att många flyttar hit, så att då också kunna möta upp 

det behovet… det är nog bra att den kommer hit

Boende i Hyllie

Boende 

i Hyllie
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Det geografiska läget med närhet till Köpenhamn är en viktig orsak till företagens placering i Hyllie

Även bland företagsrepresentanter är de funktionella aspekterna det som 

framförallt lyfts fram som positivt med området. Närheten till Köpenhamn är 

ett viktigt skäl till att placera sitt företaget just i Hyllie, men även de goda 

kommunikationerna till centrala Malmö och andra delar av länet.

‒ Vid affärsresor går det snabbt och smidigt att ta flyget från Kastrup, vilket spar tid. En 

viktig faktor, för som bekant – tid är pengar. 

‒ Det geografiska läget är också positivt för att få ett stort kundunderlag. Bland företag i 

Emporia nämns att det stora kundunderlaget från både Sverige och Danmark är 

mycket fördelaktigt för försäljningen.

‒ Det geografiska läget ger också möjlighet att rekrytera från ett stort geografiskt 

område, både Sverige och Danmark. Några nämner att de har kontor både i Sverige 

och Danmark vilket påverkat placeringen, då det blir enkelt att åka mellan kontoren. 

‒ Det finns också ekonomiska fördelar att etablera sig i Hyllie, istället för Köpenhamn. 

Kostnaden för att anställa svenska medarbetare är lägre och lokalhyrorna bedöms 

också vara lägre i jämförelse med motsvarande attraktivt läge på andra sidan 

Öresundsbron. Det kan också finnas skattemässiga fördelar. 

‒ Företag som har anställda som är tillfälligt i Sverige för arbete poängterar att närheten 

till Kastrup möjliggör för de anställda att enkelt och smidigt flyga till sina hemländer. 

Kostnaden för anställda att pendla över Öresundsbron tas upp som en 

negativ aspekt - om avgiften var lägre skulle det gynna integrationen mellan 

Hyllie och Köpenhamn

Kommunikation - vi satt tidigare i Västra hamnen, 

“återvändsgränden” som vi kallar det för, det är en väg dit 

och en väg tillbaka och man måste igenom stan när man 

ska någonstans utanför Malmö. Nu sitter vi utkanten, här 

finns det kommunikationsmedel med både tåg och buss och 

snabbt ut på motorvägen, om man nu vill till Danmark eller 

norrut eller söderut eller vilken väg man nu vill ta så slipper 

vi 20 minuters bilkörning genom morgontrafiken, om man 

inte bor inne i Malmö förstås

Företagsrepresentant i Hyllie

Företag 

i Hyllie
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Moderna lokaler i kombination med det geografiska läget och bra kommunikationer gör området attraktivt

Möjlighet att placera företaget i moderna kontorslokaler uppfattas attraktivt. 

Kombinationen av den geografiska placeringen och känslan av nytt och 

fräscht gör Hyllie till en bra plats för kontor, företagen är i regel nöjda. 

‒ En person nämner dock att det är ont om kontorslokaler för mindre företag som 

enbart önskar ca 50 kvm kontorsyta, de minsta kontoren är 100-150 kvm.

‒ Någon nämner också att det skulle vara intressant med kontor som ger mer känsla av 

småskalighet, t.ex. en lägre byggnad med en egen uteplats för företagets anställda.

Närheten till Emporia är positivt för de som har kontor i området. 

‒ Det är enkelt att göra privata ärenden på lunchen, närheten till ett stort utbud av 

butiker uppskattas. Det är också enkelt att lösa mindre ärenden för företagets räkning. 

‒ Utbud av lunchrestauranger är stort och det finns mycket att välja bland. 

Restaurangutbudet är bra för ”vanliga” jobbluncher, Emporia erbjuder mycket 

att välja på och det är lätt att köpa upp t.ex. sallader till möten på kontoret

‒ I de fall man vill äta lunch med företagskunder är det dock ett mer begränsat utbud, 

vid sådana tillfällen önskas en annan typ av restaurangutbud. Detsamma gäller om 

man vill äta middag med kunder på kvällstid eller om företaget vill ha en after-work,.

‒ Hotellen finns, men andra trevliga restauranger utanför Emporia efterfrågas, gärna 

med en mer småskalig känsla. Alternativet är att istället åka in till centrala Malmö och 

ta del av restaurangutbudet där.

Det är för mycket höghus, man hade kunnat göra lite 

småstadskänsla. Det är nästan inga hus som är mindre än 

fem eller sex våningar, så det är ett höghusområde. Det 

hade varit trevligare med mer variation, men det är klart du 

köper en markplätt och då vill du ha ut det mesta utav det. 

Det skapar en byggnationsstil som inte jag uppskattar 

utifrån hemtrevlighetskänslan, jag hade uppskattat om det 

var lite mysigt med små caféer, lite uteserveringar, men nu 

är det bara höghus överallt

Företagsrepresentant i Hyllie
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Närheten till Köpenhamn ger bra kundunderlag för butikerna i Emporia

Emporia uppfattas som en attraktiv plats för butiker, med en trevlig miljö och 

stort kundunderlag, man är i regel mycket nöjd. 

‒ Ett utflyktsmål för shopping, framförallt på helger

‒ Kundunderlag från både Sverige och Danmark. När danskarna upptäckte fördelarna 

med att åka till Emporia och handla ökade försäljningen markant. 

‒ Närheten till Malmö Arena förväntas göra att det blir mer folk i rörelse när 

verksamheten kommer igång igen efter pandemin 

‒ Även mässhallarna och konferenser bidrar till besökare, något som det varit mindre av 

under pandemin. 

Det nämns dock att köpcentret fungerar som ”uppvärmningsstuga” bland 

vissa grupper människor som inte har någon annanstans att ta vägen

‒ De är i Emporia och ”hänger” för att ha en plats att vistas där det är varmt. Det 

beskrivs att det sitter folk på bänkarna inne i köpcentret med eget medhavt fika utan 

att handla något, vilket inte uppskattas. Det gäller främst vardagar och kvällar. 

Det skulle vara positivt för försäljningen om det fanns mer att göra i Hyllie, så 

att folk rörde sig i området och kunde komma in och handla även i samband 

med att de är där i andra ärenden. 

‒ Det framkommer förslag på lekland eller en större park som fungerar som utflyktsmål.

Det är ett jättefint läge eftersom det är väldigt nära… vi 

har mässhallarna här, vi har arenan, här är jättemånga 

som kommer och har konferenser och sånt här, så vi 

märker ju av… det är en större del av Malmö än vad man 

tror. Det är mycket mer människor här än vad jag skulle 

säga att det är i city. Men det är klart att folk har ju flyttat 

sig hitåt p.g.a. hotellen o.s.v. som ligger runtom, så just 

för företag så är det ju väldigt bra område, det är lätt att 

träffa människor här, det går snabbt med tåget till 

Danmark, de kan flyga in, o.s.v. det är verkligen en bra 

mötesplats för just företag. 

Företagsrepresentant i Hyllie

Företag 

i Hyllie



© Ipsos 2022 

HYLLIE IDAG FUNKTIONELLT

24 ‒

Parkeringsplatser och parkeringsavgifter är ett omdiskuterat ämne även bland företagsrepresentanter

Precis som nämns bland boende i Hyllie nämner företagsrepresentanter 

tillgång till parkeringsplatser som ett problem – de är för få och för dyra. 

‒ För företag som har kontor i området skapar det problem vid kundbesök. Flera uppger 

att de hellre väljer att besöka kunderna på deras kontor, för att komma runt problemet.

‒ De som har egen företagsparkering och som sällan har kundbesök upplever dock inte 

att det är några problem, de ger snarare beröm till Malmö stad för de goda 

parkeringsmöjligheterna för företagare i området. 

De höga parkeringsavgifterna nämns också som ett problem för de som vill 

parkera bilen för att ta tåget till Kastrup. Det kostar uppskattningsvis lika 

mycket att parkera vid tågstationen i Hyllie som att parkera på flygplatsen.

Det saknas också parkeringsplatser för personer med funktionshinder

Även cykelparkeringar saknas, i alla fall för de som har en dyrare modell och 

vill kunna parkera sin cykel säkert utan stöldrisk

En butikschef i Emporia kritiserar att parkeringen inte är gratis för besökare 

till köpcentret, gratis parkering skulle ge bättre försäljning för butikerna. 

‒ Det finns enligt intervjupersonen möjlighet till gratis parkering i två timmar om 

kunderna blir medlem i Emporias klubb eller om de handlar i livsmedelsbutiken och får 

en biljett där ifrån, men det upplevs för kort tid med tanke på köpcentrets storlek.  

Det som är det stora problemet är att det inte finns några 

enkla parkeringar, det är den största brutala missen de har 

gjort, att det är för få parkeringar. Det finns ingenstans att 

parkera gratis eller parkera över huvud taget, det är väl det 

största problemet nu. Så det blir ju med kunder “okej vad 

ska de ställa sig?”. Jag har ju egen parkering, så det är ju 

bra när jag har en företagsparkering, men för folk som 

kommer hit tillfälligt så är det inte alls smidigt och en 

begränsad parkering på 60 minuter blir alldeles för lite, så 

det blir mycket problem där. 

Företagsrepresentant i Hyllie

Företag 

i Hyllie
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NÄRHET OCH 

KOMMUNIKATIONER

PARKERINGSPLATSER PROMENADVÄGAR 

OCH MOTIONSSPÅR

GRÖNOMRÅDEN

Hyllies främsta styrka idag och 

huvudsaklig orsak till att flytta hit, 

både för boende och företag. Även 

hos allmänheten är det 

kommunikationen som Hyllie får 

högst betyg för.

Nära till ”allt”, man behöver i 

vardagen inom gångavstånd, det 

mesta finns i Emporia.

Bra förbindelser till både Köpenhamn, 

andra delar av Malmö och resten av 

länet – och genom närhet till Kastrup 

närhet till resten av världen.

Goda kommunikationer gör att 

flera boende väljer att inte ha bil. 

Dock finns fortfarande behov för 

besökande. Det gäller både 

besökare till boende och kontor.

Parkeringsplatserna är för få och 

för dyra.

Handikapparkering saknas.

En mer stöldsäker cykelparkering 

saknas.

Det saknas trevliga platser att 

promenera och motionera i 

området.

Vintrie ligger nära och är populärt 

för promenad och jogging, men 

det önskas fler alternativ.

Motionsspår med olika distanser 

önskas. Gärna mjukt underlag 

(t.ex. träflis) och belysning.

Grönområden saknas, både 

utifrån funktionella och 

emotionella skäl. 

Viktigt att ha grönytor nära 

hemmet, att inte behöva ta sig 

långt bort för att få känslan av 

natur. 

Möjlighet till en paus i det gröna 

för att samla ny energi. Komma 

bort från stadskänslan, känna 

lugn och harmoni. Plats för 

picknick, spontanidrott, lek, 

motion, hundpromenader och 

barnvagnspromenader.

HYLLIE IDAG FUNKTIONELLT

Närhet och kommunikationer är Hyllies främsta styrka

Hyllie
Boende i 

Malmö

Boende i 

Hyllie

Företag i 

Hyllie
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F10. Påståenden om Hyllie

Bas: De som besökt eller känner till Hyllie; n=996
27 ‒
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Hyllie är en framtidsorienterad och modern del av Malmö

Det är liv och rörelse i Hyllie

Hyllie har spännande arkitektur

Hyllie är en levande stadsdel

Hyllie har ett gott rykte

Hyllie känns tryggt

Hyllie är ett attraktivt område att bo och leva i

Hyllie är Malmös nya framsida

Den kommunala Malmö International School med internationell
profil kommer göra Hyllie extra attraktivt

Vet ej/ej svar Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Varken instämmer eller tar avstånd Instämmer delvis Instämmer helt

9 (10) 59 (73)

13 (15)* 53 (57)*

22 - 49 -

16 - 47 -

16 (9) 46 (55)

17 (9) 42 (54)

27 (17)* 40 (62)*

34 (48)* 29 (31)*

12 (12)* 28 (42)*

Tar avstånd Instämmer

2022 2015 2022 2015

Ordalydelsen skiljer sig något från 2015:
”Det är liv och rörelse runt Hyllie stationstorg”
”Hyllie kommer att bli ett attraktivt område att bo och leva i”
”Hyllie kommer att bli Malmös nya framsida”
”Skolor med internationell profil kommer göra Hyllie mer attraktivt”

Hyllie ses som en framtidsorienterad och modern del av Malmö där det är liv och rörelse, området har dock 

inte ännu inte riktigt levt upp till de förväntningar allmänheten hade 2015, det är inte ett lika attraktivt 

område att bo och leva i som man hade hoppats att det skulle blir 2015

HYLLIE IDAG EMOTIONELLT
Boende 

i Malmö
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Den moderna känslan lockar till att bosätta sig i Hyllie

Om man går i övriga områden i Malmö så är det oftast 

samma färg på husen, de ser exakt likadana ut. Här är det 

mer att det är olika hus och fasader. Det är fint, man känner 

igen sig, att det är lite annorlunda, att allt inte ser likadant ut. 

Boende i Hyllie

Den moderna känslan i Hyllie är det som framförallt omnämns som positivt 

när det kommer till emotionella aspekter

‒ Flera boende nämner att de valde att flytta till Hyllie just för att det känns modernt, 

nytt och fräscht. Det är attraktivt att köpa en nybyggd bostad i ett område som växer, 

där man ser spännande utvecklingsmöjligheter för framtiden. 

‒ Ingen nämner att hållbart byggande har varit skäl till att flytta dit, även om det är 

positivt. Det är inte heller känt bland alla boende att Hyllie har en hållbar profil

Den moderna arkitekturen uppskattas generellt bland Hyllieborna, likaså 

variationen av arkitektur, att inte alla hus ser likadana ut. Upplevelsen är att 

det ger en mer levande känsla. 

‒ Området liknas vid Västra hamnen, bortsett från avsaknaden av vatten. 

‒ Någon nämner också att från Holma ser Hyllie ut som Manhattan

Även blandning av bostäder och kontor bidrar till en positiv känsla, det 

skapar en puls på dagarna som uppskattas. 

‒ Dagtid och på helger är det en storstadskänsla med mycket liv och rörelse. Kvällstid 

är det lugnt och tyst. 

Närheten till åkermark bryter av på ett positivt sätt, så att det inte enbart är 

ett område bestående av byggnader. 

Det känns som en storstad man är i och det var jag lite rädd 

för när vi flyttade hit, att det kommer kännas som en 

betongdjungel. Men sen har man ändå en stor åker på andra 

sidan och så är det ett litet samhälle där. Så det är också en 

skön känsla att det finns en annan sida än bara massa 

byggnader 

Boende i Hyllie
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Hyllie är funktionellt, men saknar mjuka värden och behöver mer känsla av en “själ”

Hyllie beskrivs som praktiskt och funktionellt och att det saknar mjuka 

värden, det nämns att stadsdelen inte riktigt har någon ”själ”

‒ Det uppfattas vara kopplat till att det inte är så mycket liv och rörelse efter att Emporia

har stängt, eftersom att så pass mycket är centrerat dit. 

Återkommande förslag på sådant som skulle ge Hyllie den ”själ” som saknas, 

är caféer och restauranger som är öppna på kvällstid.

‒ Flera nämner att de saknar en småskalig kvarterskrog, där de kan ta en öl och äta en 

bit mat. Gärna med uteservering. 

Bageri nämns också som förslag, känslan av att kunna gå ner och köpa 

nybakt bröd på morgonen. Även torghandel nämns. 

Fler grönområden ett viktigt utvecklingsområde, det gäller även utifrån 

emotionella behov för att skapa mjukare en känsla i området. 

‒ Framförallt nämns fler parker och naturområden som känns naturliga dvs. en känsla 

av att vara i naturen (känsla av ”riktig” natur, inte konstruerad stadskänsla) 

Införande av smågator och gågator nämns också som förslag för att skapa 

en mysig känsla i området. 

Någon föreslår ett utomhusbad, både för boende att svalka sig då det är 

långt till badplatser men också för att tillföra mer turism och dagsutflykter.

Inte så mycket cement att gå på, man vill ha mer 

naturkänsla. Vi bor ändå i utkanten av smeten, men det 

känns väldigt mycket stad. Det är väldigt mycket puls 

och ständigt människor som rör sig. Så att bara ha ett 

område där det inte känns som att man är i stan, det gör 

mycket

Boende i Hyllie
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Otrygghet nämns som ett problem, men det upplevs förhållandevis tryggt för att vara i Malmö

Ett återkommande tema i diskussioner med Hyllieborna är tryggheten i 

stadsdelen, det nämns delvis som ett problem.

‒ Bland de boende som deltagit i undersökningen nämns egna erfarenheter av inbrott 

och bilstöld. En person nämner också att hans fru inte längre vågar gå ut själv med 

hunden på kvällstid på grund av otrygghet i området. 

Det finns en uppfattning om att otryggheten har ökat. Samtidigt upplever man 

inte att det inte är värre än i motsvarande socioekonomiska områden i andra 

delar av Malmö. Det är inte ett problem specifikt i Hyllie, utan Malmö i stort.

‒ För att vara en stadsdel i Malmö är Hyllie ändå förhållandevis tryggt.

‒ Till viss del finns en uppfattning om att otryggheten har ökat i samband med att det 

blivit fler hyresrätter i området. Någon nämner också att planer på boende för socialt 

utsatta skapar oro för att det ska påverka tryggheten negativt i framtiden. 

Den upplevda otryggheten är inte en anledning till att vilja flytta från området. 

Där emot nämns att otryggheten i Malmö generellt gör att några funderar på 

att flytta till en annan stad om det skulle visa sig att det blir värre.

Bättre belysning nämns som förslag, för ökad trygghet. 

‒ En person föreslår också övervakningskameror, men det tycks inte vara en allmän 

uppfattning att det skulle vara nödvändigt.

När jag flyttade hit så kände jag att det var tryggare, sen 

har det kommit upp rätt många fler byggnader, vi kom ju 

precis när de första byggnaderna kom på plats, så 

självklart var det betydligt lugnare då. Det har blivit lite 

otryggare
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De emotionella värdena är inte anledningen till att man etablerar sitt företag i Hyllie

De företag som har etablerat sig i Hyllie har generellt inte gjort det av 

emotionella skäl, det är de praktiska orsakerna som har gjort att företagen 

har placerat sig här - det geografiska läget och kommunikationerna

Arkitekturen i området ger en modern känsla och man är i regel nöjd 

medföretagets lokaler, men det är det geografiska läget och 

kommunikationerna som har varit avgörande, inte känslan i sig. 

Hyllie beskrivs som tryggt, men samtidigt nämns att inbrott har förekommit. 

Dock uppfattas Hyllie som en av de tryggare områdena i Malmö och man 

känner sig generellt säker i området.  

Även bland företagsrepresentanter nämns att Hyllie saknar en ”själ”. Som en 

intervjuperson uttryckte det ”Hyllie är funktionellt, men det saknas något som 

får själen att sjunga”. Mjuka värden efterfrågas.

‒ Några menar att det inte spelar dem någon roll, de går till jobbet och arbetar effektivt 

för att sedan åka hem, de vistas inte särskilt mycket i området runt arbetsplatsen och 

bryr sig därmed inte så mycket om området runt omkring. 

‒ För andra är det högst relevant att känna att man är i en trivsam miljö där man kan gå 

en promenad eller jogga på lunchrasten och ha möjlighet att njuta av fina miljöer. 

En mer småskalig känsla och mer grönområden skulle ge det bästa av två 

världar - de funktionella fördelarna och emotionella värden i kombination.

Företag 

i Hyllie

Det är inte så att jag skulle säga “Gud vad trevligt, nu ska jag 

gå ut på promenad i Hyllie på min lunchrast”. Jag gör det för 

att jag vill röra på mig, det är inte för att jag tycker att det är 

särskilt trevligt att promenera där

Företagsrepresentant i Hyllie 

Jag kör hit, går ner och äter, kanske går på apoteket på 

Emporia, där är mycket liv och rörelse. Men jag nyttjar inte 

riktigt möjligheterna som finns här, för mig är det en 

arbetsplats, ett supernice kontor och bra läge, men that’s it. 

Företagsrepresentant i Hyllie 
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SAKNAR SJÄL OCH 

MJUKA VÄRDEN

TRYGGHET

Varken boende eller företag har 

generellt valt Hyllie främst för de 

emotionella värdena. 

Det finns få mjuka värden, som 

ger en härlig stämning och 

välmående.

Det finns behov av en att utveckla 

en bättre balans mellan 

funktionellt och emotionellt

Det som malmöborna starkast 

förknippar med en bättre stad och 

ett bättre liv är trygghet.

Tryggheten i Hyllie upplevs ha 

minskat, även om det är bättre än i 

många andra delar av Malmö.

Det finns en viss oro att det ska bli 

värre, men det gäller inte specifikt 

Hyllie utan Malmö som helhet

Bättre gatubelysning efterfrågas, 

för ökad trygghetskänsla i området

HYLLIE IDAG EMOTIONELLT

Det finns behov av en bättre balans mellan funktionellt och emotionellt

Hyllie
Boende i 

Malmö

Boende i 

Hyllie

Företag i 

Hyllie

MODERNT MED LIV 

OCH RÖRELSE

Bland Malmöborna uppfattas 

Hyllie som en framtidsorienterad 

och modern del av Malmö med 

mycket liv och rörelse.

Det är också den moderna 

känslan och spännande 

arkitekturen som lockar många att 

bosätta sig i Hyllie.

Blandningen av bostäder och 

kontor uppskattas.



© Ipsos 

HYLLIE I 
FRAMTIDEN
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Hur tror du att Hyllie kommer att upplevas när det är färdigställt. Vilka stämningar eller värdeord tror du att 

man kommer förknippa med området? Exempel på svar..

34

Kvinna, 30 år, Rosengård

Lyx, Betong, Barnfamiljer”

Kvinna, 66 år, Kirseberg

Stelt, tättbebyggt, aktivt.”

Man, 23 år, Södra innerstaden

Segregerat. Fint. Modernt.”

F12. Nu skulle jag vilja be dig fundera kring Hyllies utbyggnad i ett framtidsperspektiv. Hur tror du att Hyllie kommer att upplevas när det är färdigställt? 

Vilka stämningar eller värdeord tror du att man kommer att förknippa med området? Nämn tre stycken.

Bas: Samtliga; n=631

Man, 35 år, Centrum

Nytt, spännande, lekfullt.”

Kvinna, 36 år, Kirseberg

Modernt, nytänkande, blandat”

Man, 42 år, Limhamn-Bunkeflo-Klagshamn

Kriminell, Otryggt, Nära

HYLLIE I FRAMTIDEN
Boende 

i Malmö
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Likt 2015 tror många att Hyllie kommer att upplevas som Modernt och Nära när det är klart. Ord som är 

vanligare under 2022 är Dyrt och Trångt, 2015 förknippades nästan uteslutande positiva egenskaper med 

området.

35 F12. Nu skulle jag vilja be dig fundera kring Hyllies utbyggnad i ett framtidsperspektiv. Hur tror du att Hyllie kommer att upplevas när det är färdigställt? 

Vilka stämningar eller värdeord tror du att man kommer att förknippa med området? Nämn tre stycken.

Bas: Samtliga; n=631

20152022

HYLLIE I FRAMTIDEN
Boende 

i Malmö
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F9. Om du skulle flytta inom ett par år: Vilket område i Malmö skulle du helst vilja bo i?

Bas: Samtliga; n=1000
36 ‒

25

23

10

5

5

4

3

2

2

0

7

11

Centrum inkl Västra hamnen

Limhamn-Bunkeflo-Klagshamn

Västra Innerstaden

Södra Innerstaden

Hyllie

Husie

Kirseberg

Fosie

Oxie

Rosengård

Annat

Vet ej

2015

15

22

12

9

3

4

2

2

2

1

22

6

Vanligaste kommentaren under ”annat” är att man 
vill flytta från Malmö

Centrum och Limhamn-Bunkeflo-Klagshamn är de populäraste områdena. 5% skulle helst vilja bo i Hyllie 

vilket är på samma nivå som 2015.

HYLLIE I FRAMTIDEN
Boende 

i Malmö
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F9. Om du skulle flytta inom ett par år: Vilket område i Malmö skulle du helst vilja bo i?

Bas: Samtliga; n=1000
37 ‒

25

23

10

5

5

4

3

2

2

0

7

11

Centrum inkl Västra hamnen

Limhamn-Bunkeflo-Klagshamn

Västra Innerstaden

Södra Innerstaden

Hyllie

Husie

Kirseberg

Fosie

Oxie

Rosengård

Annat

Vet ej

20-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66-75 år

30 20 26 23 22

20 30 25 20 23

11 8 10 7 16

6 6 2 6 4

5 9 5 3 3

3 4 5 6 2

3 3 3 1 3

1 2 2 5 3

3 2 6 1 0

0 0 0 1 0

8 8 4 10 7

9 8 13 17 16

Hyllie är något mer populärt för åldersgruppen 36-45 år vilket kan ha med närhet till jobb att göra. 

HYLLIE I FRAMTIDEN
Boende 

i Malmö



© Ipsos
F13. Vid ett eventuellt sökande efter en ny bostad, hur troligt är det att du tittar närmare på ett alternativ som Hyllie? 

Bas: De som besökt eller känner till Hyllie; n=996
38 ‒

3%

1%

3%

3%

2%

3%

6%

2%

2%

36

55

36

36

30

38

33

44

47

27

19

27

28

26

28

22

31

34

17

12

17

17

19

11

27

13

12

12

10

12

11

15

14

10

7

4

5

4

5

5

8

6

3

3

2

Total 2022

Total 2015

Man

Kvinna

20-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

Vet ej Inte alls troligt Inte särskilt troligt Varken eller Ganska troligt Mycket troligt

Inte troligt Troligt

63 17

(74) (14)

63 17

64 16

56 23

66 20

55 13

75 10

81 6

17% skulle kunna tänka sig titta på Hyllie i sökandet efter ny bostad vilket är något större andel än 2015, 

framförallt är det färre som inte alls skulle kunna tänka sig titta på Hyllie jämfört med 2015. Unga är mest 

positivt inställda till Hyllie

HYLLIE I FRAMTIDEN
Boende 

i Malmö
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Varför skulle du troligen söka bostad i Hyllie?

Vanliga svar…

39

Kvinna, 75 år, Limhamn-Bunkeflo-Klagshamn

Nära till tåg, Nära till affärer läkare evenemang, 

Nära till landsbygd.”

Kvinna, 27 år, Hyllie

För att jag köpte bostad i Hyllie för 6 månader sedan. Hade utan tvekan 
gjort om det valet på grund av närheten till service i kombination med 
närheten till natur. Det enda som saknas är ett bibliotek där man kan 
låna böcker och liknande. Att den nya stadsparken är på väg är också 
väldigt positivt.”

Man, 28 år, Hyllie

Gillar området. Tryggt. Känner till området. 

Många bekanta. Tillgänglighet till shopping, 

mat och förbindelser både med tåg och bil.

F15. Varför skulle troligen söka bostad i Hyllie?

Bas: Skulle troligen inte söka bostad i Hyllie; n=141

Man, 48 år, Limhamn-Bunkeflo-Klagshamn

Närhet till både transporter (tåg och motorväg) och 

stad/shopping samt vänner och familj.”

HYLLIE I FRAMTIDEN
Boende 

i Malmö
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Varför skulle du troligen inte söka bostad i Hyllie?

Vanliga svar…

40

Kvinna, 53 år, Centrum

Jag bodde i Limhamn tidigare men tyckte det var 

för långt från centrum och detsamma gäller Hyllie. 

Dessutom tycker jag att många av fastigheterna i 

Hyllie ligger alldeles för tätt intill varandra.”

Man, 40 år, Centrum

Dyrt för att ligga långt ifrån centrum. Många bostadsområden 

runt om med sociala problem (Holma och Kroksbäck). Inga 

fina grönområden. Långt ifrån havet. Inget krogliv med bra 

uteställen och restauranger.”

Man, 34 år, Oxie

För det har regler om hur många bilar en familj får ha då det är brist med 

boendeparkering. Det blir problem om man är två och behov av bil som 

att ta sig till jobb. Det är för tättbebyggt som på längden kan skapa ett lite 

otrygghet samt priserna är dyra till skillnad vart Hyllie ligger.”

F14. Varför skulle du troligen inte söka bostad i Hyllie?

Bas: Skulle troligen inte söka bostad i Hyllie; n=673

Kvinna, 34 år, Södra Innerstaden

Det ligger väldigt isolerat från staden. Jag gillar 

inte Emporia. Upplever området som otryggt. 

ödsligt på kvällen”

HYLLIE I FRAMTIDEN
Boende 

i Malmö
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Bara ett fåtal hade övriga kommentarer att lägga till om Hyllie. De tog framförallt upp att det är ett dyrt 

område med lite grönska/parker samt att det är blåsigt i Hyllie 

41

Kvinna, 32 år , Södra innerstaden

Besök Hyllie vid alla dygnets tidpunkter dvs kl 6 på 

morgonen och en lördagskväll samt gärna en sen kväll. Då 

får man en bättre känsla av det. 1)Typ rör sig inga 

människor förutom vid kl. 6, 12 och på helger dagtid. 2) Det 

blåser så otroligt mkt i denna stadsdel det är löjligt 3) Det är 

inte charmigt

Kvinna, 53 år, Centrum/Västra Hamnen

Hade jag jobbat i t.ex. Köpenhamn eller på 

Kastrup eller söder om Malmö hade jag trots mina 

invändningar kunnat tänka mig bo i Hyllie. Det är 

ju oftast många variabler med i spelet när man 

väljer bostad.

Man, 73 år, Husie

Vind/blåst. Byggnader bromsar inte kalla vindar 

utan snarare leder vindarna till trånga passager o 

ned högre vindhastigheter. Mer träd o högre 

växtlighet behöver planeras in både runt om och 

inuti området så att vindarna  silas/bromsas för att 

bli mer bo- och besöksvänligt.

F16. Är det något mer du vill dela med dig av som gäller Hyllie

Bas: Samtliga; n=75

Kvinna, 34 år Södra innerstaden

Se till naturen behålls och förstärks. Det är 

extremt viktigt för människor och en stor USP 

då resten av Malmö saknar grönt

Man, 43 år, Limhamn-Bunkeflo-Klagshamn

Älskar känslan på kvällen när man kör upp och 

ser ljusen från de fina byggnaderna och den 

fantastiska Malmö Arena!

Kvinna, 63 år, Limhamn-Bunkeflo-Klagshamn

Det finns bara tre anledningar att ta sig till Hyllie: 

Emporia, Arenan och att skjutsa någon till tåget

Kvinna, 74 år, Fosie

Så mycket fin åkermark är borta

Kvinna, 26 år, Rosengård

Parkeringsmöjligheterna till bostäder 

och gäster är väldigt begränsade, så 

stor nackdel

Man, 44, Centrum/Västra Hamnen

Varför finns här inga grönområden? 

Varför är lägenheterna så dyra?

Kvinna, 60 år, Västra innerstaden

Det är säkert jättefint, men alldeles för 

dyrt och för långt till hav och centrum. 

Passar inte mina behov

Är det något mer du vill dela med dig av som gäller Hyllie?

HYLLIE I FRAMTIDEN
Boende 

i Malmö
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HYLLIE I FRAMTIDEN
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Det märks att det inte är färdigbyggt, men Hyllieborna har goda förhoppningar

Det finns väldigt mycket utvecklingsmöjligheter i Hyllie också 

och det känns spännande vad det kommer bli i framtiden. Det 

känns verkligen som det är den nya stadsdelen i Malmö och 

det kommer bli något stort, så det är spännande. 

Boende i Hyllie

Det finns en förväntan och positiv inställning bland Hyllieborna om att 

stadsdelen kommer bli bra när den är klar

‒ Flera nämner att de ser potential i området kopplat till det geografiska läget. Känslan 

är att det är ett område som satsas på, och som kommer bli bra när det är klart 

‒ Flera nämner spännande planer som de har hört talas om, som de ser fram emot och 

har förhoppning om att det ska bli verklighet. Den nya temalekparken och rykten om 

en biograf nämns som exempel. 

Det är tydligt att Hyllie inte är färdigbyggt, men det har det blivit mycket bättre

‒ Det är en lättnad att buller har minskat och att det är enklare att ta sig fram i området i 

jämförelse med när de första boende flyttade till stadsdelen.

‒ Fortfarande är det flera byggen i området och det nämns att det påfrestar på husen, 

då det kan skapa sprickor i väggarna. Det är viktigt att hålla koll på de återkommande 

besiktningarna för den egna bostaden.

I det fortsatta bygget är blåsten något som är viktigt att ta i beaktande. Flera 

boende upplever att husen har byggts på ett sätt som förstärker än vinden 

snarare än tvärt om. Platser med lä bör prioriteras
Det är nu som det har slutat bullra, de har slutat bygga precis 

där man bor. Det är skönt att slippa. På så sätt känns det 

också som att det börjar bli mer och mer klart för att man inte 

hör det här byggarbetet

Boende i Hyllie

Boende 

i Hyllie
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FLER GRÖNOMRÅDEN OCH SAMLINGSPLATSER ÄR VIKTIGT FÖR BARNFAMILJERNA

Bland barnfamiljer i Hyllie är grönområden det främsta förbättringsområde, 

samtliga som deltagit i undersökningen lyfter det som något av det viktigaste

‒ Man saknar känslan av natur, och en plats att vistas umgås med andra

‒ Temalekparken ser man mycket fram emot och har höga förhoppningar. 

Andra samlingsplatser för föräldrar och barn nämns också som centralt, att 

ha något att göra tillsammans med andra föräldralediga i området

‒ En öppen förskola skulle vara uppskattat. Likaså en mer organiserad parklek med 

ordnade aktiviteter för barn

Även samlingspunkter för vuxna nämns, i form av restauranger och caféer. 

Det är viktigt att ha platser att samlas, utan att behöva besöka Emporia

‒ Det är en annan känsla med ett café eller en kvarterskrog i ett bostadsområdet, 

jämfört med ett köpcentrum. Man önskar en plats att äta en bit mat eller ta en öl med 

sina vänner. Något som även är öppet på kvällstid. Gärna med uteservering. 

Det är viktigt att få en förskoleplats i Hyllie, främst av praktiska skäl men 

även för känslan av trygghet. 

Tryggheten är också något som är viktigt för föräldrar i Hyllie att man ser över 

generellt, men oron gäller Malmö i stort, inte specifikt Hyllie

Boende 

i Hyllie

Parken kommer vara något som tillför mycket. Sen har 

jag hittat lite gemenskap här, har vänner i området och 

har kontakt med mina grannar och så, men när man 

väl ska hitta på något med mammorna och barnen så 

finns det inte så mycket att göra i närheten. Vi har ju 

t.ex. Hylliekyrkan, men den är jättelångt bort, det är en 

halvtimme promenad om man ska gå dit. Så helt 

enkelt en aktivitet som man kan hitta på här, som en 

öppen förskola eller bara en samlingsplats där man 

kan samlas för att hitta på någonting. 

Boende i Hyllie 
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Boende 

i Hyllie

Citat från föräldrar boende i Hyllie

”Jag saknar fler ställen att umgås på, park, grönområden, 

restauranger kvällstid också och på vardagarna. Det är det 

jag saknar. Det är samvaron, det sociala livet, att kunna gå 

ner till en park och se lite andra människor, som i 

Köpenhamn, där går man ner i park och spelar lite volleyboll 

med, de är lite mer för samvaro, med restauranger och sånt, 

det är det jag saknar. Det är det jag vill att man lägger till, 

fler såna ställen, kvarterskrogar, grönområden”

”Just att det ska vara lite mer så att man kan samlas någonstans 

och att det ska kännas som att det finns natur i närheten, det 

känns viktigt för välmåendet, bara att vara ute i någonting som 

inte känns som en betongklump. Jag vill väldigt gärna ha ett 

bibliotek i närheten och att man får en känsla av välmående när 

man går runt omkring här, att det känns som att det finns en liten 

gemenskap ”Vi bor i Hyllie, vi trivs här”

”Typ att ha ställen där man kan samlas, som 

restauranger och uteservering och någon slags 

parkkänsla. Nu är det bara några små utspridda 

lekplatser som är ganska tråkiga. Just att det inte känns 

att det är någon natur runtomkring, det är två gungor 

och en liten rutschkanagrej. Sen om man går längre bort 

mot Hylliebadet så är det lite bättre, men det är ändå en 

liten bit att gå. Det känns inte heller som att man har 

byggt det för att folk ska samlas där”

”Min känsla är att vi står och vacklar lite 

nu, att man kan känna ”Vart är Hyllie på 

väg just nu?”, kopplat till trygghet o.s.v. Det 

vore ju tråkigt om man skulle helt plötsligt 

känna otrygghet, det är mycket inbrott, det 

har varit explosioner också, det har varit 

skottlossningar. Det är inte så himla 

attraktivt att flytta hit i så fall. ”

”Även samlingsplatser för vuxna, man vill ha en 

uteservering, att man har ett ställe där man kan 

gå och käka och ta sig en öl, som sagt 

gemenskapen, att man har en samlingspunkt, 

det är mitt drömscenario för Hyllie”

”Som barnfamilj tycker jag att alla i Hyllie ska 

kunna få ha sitt barn på förskola eller skola om 

man bor här, för mig är det nästan A och O. 

Jag vill inte åka över halva stan för att lämna 

mitt barn på förskolan. Sen om de ska behöva 

bygga en till förskola här eller öka med 

personal, det är bara att göra det som funkar. ”
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SAMLINGSPLATSER OCH GRÖNOMRÅDEN ÄR VIKTIGT ÄVEN BLAND DE UTAN BARN

Bland boende i Hyllie som inte har barn lyfter man att det behövs fler saker 

att göra i området, platser där man kan träffas och umgås

‒ Caféer och restauranger nämns precis som bland barnfamiljerna. Det är ett viktigt 

inslag i stadsbilden, man vill inte att det enbart är centrerat till Emporia.

‒ Det är viktigt att det är liv och rörelse på gatorna, även när Emporia har stängt, att 

man har möjlighet att gå och fika eller dricka en öl även efter kl 20 på kvällen. 

‒ Gärna fokus på småskalighet med lokala kvarterskrogar, en personlig känsla.

Grönområden är viktigt även för Hylliebor utan barn, här får gärna finnas 

aktivitet både på dagtid och kvällstid

‒ Tillräckligt stor yta för att folk ska kunna samlas och exempelvis äta picknick och 

spela brännboll eller volleyboll. Samtidigt får det gärna finnas plats för att motionera 

eller gå på promenad.   

‒ En park får gärna även ha plats för kulturella aktiviteter, exempelvis en mindre 

konsert/spelning, poesiafton eller komedikväll. 

‒ Det framkommer också att det gärna får finnas intressanta inslag i parken i form av 

konst, statyer eller en fontän.

Ytterligare förbättringsområden är en hundrastgård och fler papperskorgar

Boende 

i Hyllie

Vi verkar alla vara överens om restauranger och något att 

hitta på. Om parken ska bli som Folkets park som de säger, 

det låter tipptopp. Grönytor och restauranger och att 

kommunen möjliggör och låter folk… att man släpper tyglarna 

lite och att det finns möjlighet att göra det man vill göra här, 

då kommer det bli jättebra

Boende i Hyllie 
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Boende 

i Hyllie

”Mer restauranger och caféer, framförallt på kvällarna, nu 

känns det som att det är businessområde nästan när det 

inte finns det. Att det händer mer i Hyllie, att det finns mer 

sammankomster. Jag vet inte hur Malmö stad ska kunna 

fixa med det, men det har vi varit lite inne på, lite mer 

såna träffar. Och en hundrastgård ”

Citat från boende i Hyllie utan barn

”En levande, modern, urban miljö. Om jag går ut en sväng kl 21.00 så 

möter jag folk som är på väg hem eller på väg till någon station eller 

eventuellt sista svängen till Emporia, men det är ingen annan som är ute 

och bara strosar och har varit och tagit en kaffe, ska gå och ta en pilsner. 

Det finns inget av det, det vill man se mer av. Jag tror på det här med 

småskalighet, tror inte att kommunen ska starta tre pubar och sen har man 

fixat det, utan släpp tyglarna lite på det, ställ krav när ni bygger så att det 

kan etableras.”

“Ett bad, en park med en öppen teater, amfiteater där det 

kan komma några uppspelningar av teater eller någon 

som läser något poetiskt, dikter eller ståuppkomedier 

eller något sånt, det kan också vara trevligt. Möjligheter 

att ha en konsert eller en samling av folk som lyssnar på 

någon sorts musik eller någon spelning eller någonting. 

Det finns många saker, kanske för barnen att spela 

brännboll med skolan eller med sina vänner.” 

“Kvällsliv, kultur av olika slag, ljusintallioner, en fontän, 

en skulptur med levande vatten, det behöver inte vara 

i kommunens regi, men att det på något sätt dyker upp 

såna saker”
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Besöksparkeringar, restauranger och grönytor är viktigt för företagsrepresentanter i Hyllie

De företag som finns i Hyllie är överens om att Emporia erbjuder bra 

lunchalternativ för arbetsdagen. Hotellen erbjuder också bra alternativ. Dock 

finns önskemål om restauranger av mer småskalig karaktär i området.

‒ Lokala kvarterskrogar ger en annan känsla än att äta inne på ett köpcentrum, vilket 

kan vara önskvärt vid t.ex. lunch med företagskunder eller after-work med kollegor

Grönytor skulle tillföra en mer trivsam känsla och inbjuda till motion och 

promenader på lunchen. Det uppfattas inte som ett stort problem, men skulle  

vara något som gjorde området än mer attraktivt

‒ Gärna stora ytor med plats för lunchpromenad, joggingtur på lunchen. After-work

nämns också, med möjlighet till t.ex. picknick, kubb eller brännboll  

Fler besöksparkeringar önskas, för företagskunder som besöker kontoren. 

Handikapparkering behövs för anställda som har sådant behov.

Säkrare cykelparkeringar nämns bland de som cyklar till arbetsplatsen. 

Bland företag i Emporia nämns förslag på längre gratis parkering för kunder. 

Det nämns också att om det fanns mer att göra runtom i området, utanför 

köpcentret, skulle det kunna ge ökat kundunderlag. 

‒ Fler aktiviteter som lockar folk till Hyllie skulle göra att fler besöker Emporia när de är i 

närheten i andra ärenden. Biograf eller lekland nämns som exempel. 

Företag 

i Hyllie

Man måste nog hitta balansen så att man inte tappar 

det. Det är viktigt att man har en blandning av 

grönområden, planteringar och träd. Det gör det till ett 

trevligare område att vara i. Men jag vet inte huruvida 

det skulle vara nog för att säga ”Hyllie har inte nog med 

träd, vi tänker flytta därifrån” - det är inte avgörande på 

det sättet. Men det är väl de här mjukare, okonkreta

sakerna som gör att det skapas trivsel

Företagsrepresentant i Hyllie 
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Företag 

i Hyllie

” Att när de bygger nya fastigheter att de bygger 

parkeringsgarage först och främst. För bygger man ett hus 

så kan man väl ändå gräva lite djupare och göra ett 

parkeringsutrymme som åtminstone tar upp en del som 

kommer till. Sen att man kanske funderar på att försöka 

locka hit kvarterskrogar för att bygga ett eget centrum”

”Att ha utveckla området för att fler ska vilja bo här i området och att det ska 

bli mer ett center dit du kan gå, så att det inte är dagsutflykt till Emporia, som 

det är idag. Om det hade funnits mer här omkring då hade man kanske 

besökt något annat och i samband med det gått in på Emporia. Hit åker folk 

för att spendera hela dagen, det är supertrevligt, vi har jättefina restauranger 

och sånt, men sen är det ingen fortsättning, här är ingen biograf, inget lekland

här runtom. Hade man åkt till ett lekland som låg runt hörnet och så hade man 

gått in och handlat lite grann, det är en helt annan sak. Jag gillar Emporia på 

det sättet att det finns mataffärer här och mycket bra butiker, men det är ju 

det, jag besöker ingenting utanför

“Ja, det är ju det som är häftigt i en stor park, att det ger möjlighet till 

aktiviteter, inte bara sitta och titta på en parkbänk liksom och så har du tio 

meter på ena sidan och tio meter på andra hållet och sen kommer en väg, 

utan har du en rejäl park kan du springa i den, ta en lunchjogg, du kan ha 

en AW i ett hörn medans några andra spelar brännboll. En stor park ger 

en helt annan möjlighet till aktiviteter än vad många små parker ger. 

Malmö har ju en tradition av stora parker och det är otroligt uppskattat, 

folk älskar Pildammsparken, Ribban, Beijers park, det är stora parker som 

ger möjlighet till aktivitet.  

“Fortsätter de på den inslagna vägen så är det fullt 

tillräckligt, och att man fortsätter att hålla uppe 

kommunikationen till och från här. Men att få till den här 

grönytorna och parkerna, få till träd osv. så att man får en 

lite annan miljö än bara byggnationerna i sig. Då tror jag att 

det kan bli superbra det här stället”

” Man ska nog se till att inte förstöra för mycket, hitta en 

balans där. Sen finns det ju kommersiella intressen som gör 

så att man kanske inte tillvaratar de här känslomässiga 

sakerna, men som ändå är viktigt”
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MODERNT OCH UNDER 

UTVECKLING

GRÖNOMRÅDEN

När Malmöborna ser på Hyllies 

framtid ser de ett modernt och nytt 

område där det är nära till allt.

De som är bosatta i Hyllie 

uppskattar den moderna känslan 

och arkitekturen. De förstår även att 

allt inte är färdigbyggt och att det 

finns potential att bli ännu bättre.

Närhet till naturen är viktigt, 

framförallt för Hyllieborna men 

även för de som arbetar i 

området.

Fler planteringar och träd längs 

gator och på torg, samt parker 

som mjukar upp den ”stela” 

stadskänslan.

En större park med känsla av 

”riktig” natur önskas, där det finns 

tillräckligt med utrymme för både 

promenader, lek, picknick och 

motion.

HYLLIE I FRAMTIDEN

En modern stadsdel tar form men den är inte klar ännu
Hyllie

Boende i 

Malmö

Boende i 

Hyllie

Företag i 

Hyllie

RESTAURANGER 

OCH CAFÉER

De flesta restauranger och caféer 

som finns idag är placerade inne i 

Emporia. När det är stängt finns 

(nästan) inget annat öppet. 

Mysiga kvarterskrogar och caféer 

som inte ligger i Emporia skulle 

kunna tillföra mer liv och en 

trevlig känsla, även på kvällstid. 

Gärna med uteservering. 

Bageri och torghandel skulle 

också tillföra en trevlig känsla.
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