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Metod & Process



Projektstart juni 2021. Uppdragsgivarna, Event in Skåne och Malmö stad, 
samlade projektets olika aktörer för uppstart. 

Bakgrund och process

• OTW: Projekt- & processledning: Erik Öster, 
Lisa Nilsson, George Jonasson

• AirPog: Digitalisering & Innovation: Per Ögren
• Altitude Meetings: Omvärlds- nulägesanalys: 

Anders Mildner, Aylin Daut, Amelie Rönngard
• Greentime: Hållbarhet: Simon Strandvik, 

Emma Plantin 

En central ansats i projektet var att vi gemensamt skulle skapa ett 
underlag och ett material som mottagaren faktiskt kan använda och dra 
lärdom av samtidigt som det skulle gå att vidareutveckla av olika typer av 
”användare”. Dvs en person/organisation med koppling till Hyllie eller för 
andra personer/organisationer som arbetar i projekt kring hållbar 
platsutveckling med liknande utmaningar, på andra geografiska platser.   



Tidigt i processen konstaterade projektgruppen och 
uppdragsgivaren att återstarten av Hyllie sett till pandemins 
konsekvenser på mötes- och evenenemangsnäringen, skulle ske 
organiskt och per automatik i takt med att restriktionerna 
släppte. Och bedömde att aktörerna i Hyllie var redo för 
uppstart. Vilket också bevisades under projektets gång. 

Det som visat sig vara den stora utmaningen, och det som 
stadsdelen hade ett verkligt och långsiktigt behov av, var något 
som blottats när pandemin lamslog Hyllie och dess aktörer. 
Nämligen samverkan (eller brist på). Svagheterna var tydliga och 
behovet av en stabilitet för framtiden stort. 
Sammantaget ovanstående konstateranden pekades projektets 
målbild om från att arbeta mot en återstart av mötes- och 
evenemangsnäringen i Hyllie till att snarare se till en start av en 
ny form av samverkan för stadsdelens helhet och kretslopp i 
större utsträckning. Allt för att bädda för framtiden och skapa en 
mer stabil bas, oavsett utmaningar som kan komma.

Utifrån ovan och med justerad målbild konstaterades också att 
det saknades en tydlig mottagare för projekt Restart Hyllie. 

Bakgrund och process



Hyllies kärnaktörer har under en tid fram till juni 2021 initierat 
en förening med syfte att samverka inom stadsdelen. Den 
initierade föreningen har under 2021 varit i kontakt med 
Malmö Stad kring samverkansstöd. Här kan du läsa mer om 
Malmö Stads modell för samverkansstöd.
När projektgruppen för Restart Hyllie fick reda på att det 
fanns en initierad förening sågs denna som den mest 
naturliga mottagaren för projektets resultat. 
I dialog med Event in Skåne och Malmö Stad samt 
Tillväxtverket godkändes den initierade (men ej ännu 
startade) föreningen som mottagare för arbetet med 
Restart Hyllie.  

Mottagare

Not: Hyllie Citysamverkan Ekonomisk Förening registrerades 28 mars 2022 hos Bolagsverket.  

https://restarthyllie.se/wp-content/uploads/2022/05/Resursdokument_ReStartHyllie_2022_Malmo%CC%88-Stad-modell-fo%CC%88r-samverkansstod_2021.pdf


Projektet har arbetat i fyra övergripande områden som 
parallellt har stegat sig fram och synkroniserat arbetet längs 
med vägen. 

1. Omvärld- & nulägesanalys (Anders Mildner)

2. Hållbarhet (Simon Strandvik & Emma Plantin)
3. Digitalisering & Innovationer 

(Per Ögren & George Jonasson)
4. Huvudansvar för projektet och processen 

(Erik Öster & Lisa Nilsson)

Arbetsmetodiken har kännetecknats av dialog och 
informationsutbyte. En uppdelning av tydliga områden var 
centralt för att ombesörja flera perspektiv samt rapportering. 

Metodik



Projektet har arbetat med följande arbetssätt för att 
skapa grund för underlaget:

• Projektmöten
• Process- och projektframdriftsmöten
• Nuläges- och omvärldsanalys

• Workshops med Hyllies kärnaktörer
• Förankrings- och kunskapsinsamlingsmöten med 

intressenter/aktörer som har koppling till Hyllie
• Djupintervjuer
• Enkätintervjuer

Metodik



Metodik

Projektmöten
Projektgruppen med samtliga aktörer har 
träffats vid ett flertal tillfällen. De olika 
områdena har arbetat kring sina respektive 
frågeställningar, i dialog med och rapporterat 
till projekt- och processledningen. 

Projekt- och processledningen har haft 
stående veckomöten samt möten och löpande 
avstämningar däremellan. 

Workshops 
Restart Hyllie har genomfört tre workshops 
tillsammans med Hyllies kärnaktörer. Bakgrund, 
frågeställningar och resultat återfinns Restart
Hyllie; workshops, intervjuer, kontext och 
bakgrund (Anders Mildner, Altitude Meetings).



Intervjuer
Många av de resultat och slutsatserna är komna ut intervjuer/samtal med 
personer/organisationer med direkt eller indirekt koppling till Hyllie. 
Intervjuer har genomförts dels av projekt- & processledningen samt av de 
olika aktörerna för respektive område. Se bakgrund, frågeställningar, resultat 
samt fördjupad läsning här.  
Fördjupad läsning och material kring hållbarhet från Greentime hittar du här
Fördjupad läsning och material kring omvärld och nuläge från Altitude
Meetings hittar du här

Metodik

Särskild metodbeskrivning avseende området Digitalisering & Innovation kallat HYLLIE 3.0
Arbetssättet och metodiken för att förtydliga och konceptualisera tanken med ett Hyllie 3.0 byggdes på två 
fundament. För att kunna förankra det abstrakta, dvs den digitala innovationen och dess implementering, 
byggdes ramverket för Hyllie 3.0 på något konkret som redan är etablerat i och kring Hyllie - de fyra 
elementen (Jord, Vind, Vatten och Eld).
Anledningen till detta var för att ge brukaren/användaren en ärlig chans att kunna visualisera, kategorisera 
och kommunicera med multipla målgrupper samt att kunna nyttja sig av befintliga testbäddar och ramverk 
(fysiska och digitala). Arbetet är byggt på en blandning av observationer på plats, intervjuer och 
kunskapsinhämtning, research och breddkunskap på området i stort.
Mer information om detta hittar du i Airpogs presentation här. 

https://restarthyllie.se/wp-content/uploads/2022/05/ReStartHyllie_2022_Presentation_Projektet-och-slutsatser-helhet_www-restarthyllie-se.pdf
https://restarthyllie.se/wp-content/uploads/2022/05/ReStartHyllie_2022_Greentime-Hyllie-och-Hallbarhetserbjudande_Nulage.pdf
https://restarthyllie.se/wp-content/uploads/2022/05/ReStartHyllie_2022_Altitude-Meetings_workshops-intervjuer-kontext-och-bakgrund.pdf
https://restarthyllie.se/wp-content/uploads/2022/05/ReStart-Hyllie-2022_Airpog_Digitalisering-och-Innovation_Elements-of-Hyllie.pdf


Intervjuer
Många av de resultat och konstateranden är komna ur intervjuer med personer/organisationer 
med direkt eller indirekt koppling till Hyllie eller med personer med kunskap/erfarenhet om 
platsutveckling. Enkätintervjuer har genomförts i de olika områdesdelarna med kärnaktörer, 
dessa har både varit öppna och anonyma.  

Metodik

Øresundsinstituttet och News Øresund - Johan Wessman, VD

Bordtennis EM 2023/Svenska Bordtennisförbundet 
- Thomas Buza, Förbundschef/Secretary General

Øresundsbron – Linus Eriksson, VD 

Malmö Stad - Micael Nord, Näringslivsdirektör

Malmö Stad - Martin Lundin, Department Director at Gatukontoret

City i Samverkan AB - Gabrielle Gjerswold, VD

Skånetrafiken – Gunn Andersson, Partner- och erbjudandeansvarig/B2B

Svenska Stadskärnor - Björn Bergman, VD

Trygg Hansa – Sven Samberg, Strategic Real Estate Manager 

Handbolls VM 2023 AB – Frank Ström, Senior Advisor

Ipsos – Fredrik Borg 

Polisen Malmö kring preventivt arbete i en stadsdel, Göran Holmgren 

Namngivna personer och organisationer som har blivit intervjuade i syfte av 
kunskapsinsamling och förankring av projektet är:



Möten med centrumföreningen
En central del i arbetet har varit att inhämta kunskap och bakgrund 
kring Hyllies utveckling samt löpande förankra Restart Hyllie med 
den initierade (numera bildade) centrumföreningen. Processen 
har dels bestått i att få förståelse för de initiativ som funnits fram 
till idag och hur framtidens Hyllie skulle kunna organisera sig för 
en hållbar samverkan. 

Sammantaget har sju (7) möten hållits med föreningen 
under projektets gång. I dessa möten har följande 
personer varit centrala:
• Olle Ingman – IKANO Bostad

• Britt-Marie Fagerström – Malmö Stad

• Rikard Roth – Roth Fastigheter

• Ismail Gültekin - MKB

• Magnus Knutsson – Fler Bostäder

• Linda Persson – Malmö Arena Hotel

• Erik Winterquist – Nordic Choice Hotels

• Carl von Strokirch - Granitor

Metodik



Inventering och idéer

Juni

Den ursprungliga tidplanen hade för avsikt att 
förankringsarbetet skulle vara klart i slutet av januari. 

Tidplan (ursprunglig)

Processutveckling, planering, förankring

Produktion

Leverans, 
modell & 
slutrapport

Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April



Inventering och idéer

Juni

Den faktiska tidplanen visar på att processen var långt mer 
omfattande. Primärt beroende på att problemställningen/
utmaningen för stadsdelen visade sig vara ”större” än vi först 
trodde vilket i sin tur påverkade processen (och gör så 
fortfarande i och med att föreningen i skrivande stund är i 
startgroparna för sitt arbete). Den del av arbetet som 
framförallt var och är mer omfattande är det som rör 
förankring. Dels med aktörerna i Hyllie men även med aktörer 
med direkt eller indirekt koppling till Hyllie. 

Tidplan (faktisk)

Processutveckling, planering, förankring

Produktion

Leverans, 
modell & 
slutrapport

Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April



29 mars 2022 genomförde Restart Hyllie en erfarenhetskonferens. 

På träffen deltog ett femtiotal personer, däribland samtliga av Hyllies 
kärnaktörer, representanter från Malmö Stad, näringslivet, fastighetsägare, 
handeln, kollektivtrafiken, akademin, idrottsförbund, privata och offentliga 
evenemangsaktörer och Region Skåne. 

Erfarenhetskonferensen var projektets sätt att i korthet dela med sig av 
de resultat och slutsatser samt de verktyg, underlag och stöd som projektet 
tagit fram.  

Programmet bestod av samtal dels av projektgruppen men framförallt 
samtal/paneler mellan Hyllies aktörer. Alla programpunkter representerades 
av personer/organisationer med direkt koppling till Hyllie idag och Hyllie 
i framtiden. 

Konferensen kan ses som en del av förankringen av slutsatserna och effekterna 
av Restart Hyllie, med mål att få aktörerna att skynda på sin egen förståelse för 
arbetet som ligger framför, med att implementera och konkretisera planer och 
organisation för samverkan. 

Konferensen dokumenterades i sin helhet samt intervjuer på plats gjordes. 
Hela konferensen, kommentarer om arbetet i Hyllie samt intervjuer finns att 
hitta här

Erfarenhetskonferens

https://restarthyllie.se/


Den mest signifikativa kortsiktiga effekten av Restart Hyllie är att 
samverkan mellan aktörerna har accelererat i praktiken. 

Restart Hyllie har på kort tid bidragit till att Hyllies stora, starka, 
vinstdrivande organisationer i vitt skilda branscher att stanna upp, 
reflektera, diskutera och tillsammans med varandra faktiskt börja 
samverka för allas gemensamma affärsnytta. Med utgångspunkt i en 
helhetsbild av var man kommer ifrån och var man vill. Det har 
formaliserats i en föreningsbildning, god dialog med projekt- och 
processledningen i Restart Hyllie, vilka tagit fram underlag som kommer 
att stötta arbetet framåt. 

Föreningens faktiska bildande är både en effekt och ett resultat av 
projektet. 

Restart Hyllie lämnar ett omfattande researcharbete i rapport- och 
artikelform samt modeller för arbete med organisation, omvärld, 
acceleration av kommunikation och sammanfattande underlag som 
kommer att kunna användas som verktyg för det fortsatta arbetet i Hyllie, 
det är också ett resultat av projektet. 

Allt material finns på www.restarthyllie.se

Resultat & Effekter

http://www.restarthyllie.se/


Hyllies historia går tillbaka långt mycket längre än vad många vet om Hyllie 
som stadsdel för evenemang, handel och nöjen fanns med i Generalplanen 
för Malmös utbyggnad på 1960-telet. (Läs mer i Altitude Meeting rapport 
här). 

Ipsos gjorde under Q1 2022 (på uppdrag av Malmö Stad) en 
markansundersökning om Hyllie. Där framgår tydligt att kännedom och 
information om Hyllies utveckling tills stor del kommer från vänner och 
bekanta (Läs mer i Ipsos rapport här). 

Erfarenheter & Insikter
Hyllies moderna historia bygger på entreprenörskap och en 
vilja att skapa en ny stadsdel. I den nya stadsdelen byggdes 
arena, mässa, hotell, kontor och handel innan 
bostadshusen, skolorna, grönytorna och invånarna tag 
plats. 

Det Hyllie vi ser idag är präglat av stora starka aktörer som i 
begränsad utsträckning har samverkat och samarbetat 
med varandra. Att projektet från ett ”utifrånperspektiv” 
dels förstå varför det ser ut som det gör men framförallt 
skapa trovärdighet hos de större aktörerna genom 
förankring, kunskapsinhämtning och samtal har varit mer 
krävande än vad vi initialt antog. 

Nämnvärt i sammanhanget är att aktörerna i Hyllie genom 
hela projektet har påvisat ett stort engagemang samt en 
stark vilja att skapa förändring, samverkan och synergier 
hela vägen genom projektet. Utmaningen har varit att 
projektets visioner inte alltid gått i samklang med 
aktörernas till en början. 

https://restarthyllie.se/wp-content/uploads/2022/05/ReStartHyllie_2022_Altitude-Meetings_workshops-intervjuer-kontext-och-bakgrund.pdf
https://restarthyllie.se/wp-content/uploads/2022/05/Resursdokument_ReStartHyllie_2022_Ipsos-Marknadsundersokning-Rapport-Hyllie-2022.pdf


Två steg fram ett steg bakåt. Nya antaganden, flexibilitet och omtag. Det är 
ord som beskriver projektet Restart Hyllie

Grundantagandet att Hyllies evenemangsnäring var i behov av åtgärder för 
att återstarta efter pandemin var ett antagande som vid rådande tillfälle 
(vintern 2021) ansågs korrekt. 

Men facit i hand var antagandet för kortsiktigt och den verkliga 
problemställningen och utmaningen för Hyllie var långt ”större” och mer 
omfattande än akuta åtgärder.  

I sin natur har Restart Hyllie varit projekt som behövt växa fram, 
omformuleras,  förankras i alla tänkbara led och inte minst förverkligas i takt 
med att föreningsbildandet och det faktum att en ny form av samverkan 
mellan Hyllies aktörer faktiskt startat  och accelererarat i och med projektet.  

Allt det material som projektet tagit fram finns i en utökad version. En 
standardversion och en sammanfattande version. Utöver detta kompletteras 
med material som underbygger resultat, insikter och sätter projektet i en 
större kontext. 

Avslutningsvis hoppas vi i projektgruppen att detta arbete även faktiskt är 
en grund för en hållbar samverkan i Hyllie framöver och att detta material 
kan bidra till fortsatta synergier och utveckling mellan Hyllies nuvarande 
och kommande ekosystem. 

Sammanfattning metod & process


