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11. Inledning 
1.1 Introduktion  

Michael Gunder (2006) förklarar neoliberalism som en stark tro på marknaden och 
privata investerare där utvecklingen blir marknadsorienterad och styrd av globalisering, 
konkurrens och ekonomisk tillväxt (Gunder, 2006, s.208). 



1.2 Problemformulering 



11.2.1 Hyllie 

Hyllie är ett utbyggnadsområde utanför Malmö som förväntades bli klart år 2013. Idag 
ser dock planen något annorlunda ut då stora delar av utbyggnadsplanerna har fått 
skjutas upp, bland annat på grund av den ekomiska krisen 2008. Områdets struktur 
utgår från torget där bland annat tågstationen, köpcentrat Emporia, hotell, kontor och 
arenan finns. Kring torget planeras även 15 000 bostäder byggas i framtiden. Hyllie 
splittras dock i två områden av avfarten i norr samt avfarten som går mot Öresundsbron 
i söder.  Detta ger en väldigt splittrad karaktär med stora barriärer i området. Området 
har blivit ett område intill motorvägen som är delvis starkt bilberoende med dess 6 500 
parkeringsplatser trots sin närhet till tågstationen. Området har också en bristande 
kommunikation med de närliggande områdena Holma och Krocksbäck. Annetorpsvägen 
är en stor barriär som försvårar kopplingen mellan områdena. Generellt saknas 
genomfartsvägar eller andra typer av lösningar för att binda samman Hyllie till det 
befintliga. Hyllie har fått utomordentliga kommunikationer och kopplingar till övriga 
Öresundsregionen men saknar ett naturligt samband med dess närmsta grannar.  

1.3 Syfte 

1.4 Fr gest llning 
 Har planeringen i Hyllie påverkats av neoliberalismens logik?  
 Om det finns spår av effekter, i så fall hur har planeringen påverkats? 
 



1.5 Avgr nsning och urval  

  



1.6 Disposition 



22. Forskningsöversikt  

2.1 Den neoliberala v gen 



2.2 Neoliberalismens framv xt  



2.3 Aktörerna 



Neoliberalism i planeringen kan verka motsägelsefullt, framför allt för planeraren då 
vissa ser det som att ”ge upp” som planerare, att deras kraft att påverka utesluts till 
förmån för marknaden. Enligt 

Byggherrar, markägare och entreprenörer har på så sätt en större frihet att påverka i 
planeringen och har dessutom en påverkan på hur marknadsvärdet på olika områden 
förändras. De kommunala aktörerna måste ha en god relation med byggherrar då det 
faktiskt oftast är dem som förverkligar de mål och planer som kommunen arbetar fram. 
På samma sätt är det upp till markägaren att bestämma till vem marken ska säljas och 
till vilket pris. Entreprenörer är också viktiga i denna process, eftersom de ofta kan 
fungera som spindeln i nätet. Globaliseringens effekter har också påverkat utvecklingen, 
då investeringar och pengar är så pass rörliga i dagens marknad. Samtidigt fungerar 
stora investeringsprojekt som ett dragplåster för att locka till sig ytterligare investerare. 
Dessa kraftfulla investerare slår ut de mindre lokala markägarna. Enligt Peck et al. 
(2009) blir resultatet att staden delas upp mellan de stora investerarna och de lokala 
markägarna,  (Peck et al., 
2009 se Baeten & Tasan-Kok, 2012, s.1). 
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2.4 Neoliberalismens effekter  

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Opinionsbildning 



2.5 Förändringar i planeringen 



22.5.1 Hur har stadspolitiken förändrats? 

 



 





22.5.2 Hur har den politiska beslutsprocessen förändrats? 

 
 

 
 

 



Lind (2002) har klassificerat olika typer av neoliberala planeringsprocesser utifrån tre 
faktorer: Visions, Legal rights och Economic resources. Denna klassificering görs för att 
kunna kategorisera vilken typ av neoliberal planering som är aktuell i en viss situation. 
Nedan visas en översikt över de olika typer neoliberal planering som Lind (2002) har 
uppmärksammats.  

 
The role of the local government in different types of market oriented planning 
 1. Planning 

based on 
compromises 
with private 
real estate 
investors in 
order to 
attract 
private 
capital 

2. 
Developerdriven 
Planning with 
state support 

3. 
Planning 
to 
protect 
the 
interests 
of the 
current 
property 
owners 

4. Planning 
to simulate 
a market 
situation 
with no 
transaction 
cost 

5. Planning in 
co-operation to 
increase the 
competitiveness 
of the city 

Visions Strong Weak Weak Weak In co-operation 
with other local 
actors 

Legal 
rights 

Strong Weak Strong Strong, but 
for 
a smaller 
number of 
issues 

Strong but for 
a smaller 
number of 
issues 

Economic 
resources 

Weak Not relevant Weak Weak Rather strong 



 
    (Tabell 2. Lind, 2002, s.11) 

2.6 Hur p verkas staden av neoliberalismen? 

22.6.1 Oj mn f rdelning 

2.6.2 Social osäkerhet 



22.6.3 Bostadsmarknaden 



2.6 Globaliseringens effekter 



  



33. Operationalisering  

3.1 Neoliberal planering 



Gunder (2006) förklarar neoliberalism som en stark tro på marknaden och privata 
investerare där utvecklingen blir marknadsorienterad och styrd av globalisering, 
konkurrens och ekonomisk tillväxt (Gunder, 2006, s.208). Den neoliberala ideologin tror 
på att öppna upp marknaden genom att utvidga privatisering för att 



Byggherrar, markägare och entreprenörer har större frihet i den neoliberala 
planprocessen. I en neoliberal planprocess behöver de kommunala aktörerna ha en god 
och nära relation till byggherren, då det faktiskt oftast är dem som förverkligar de mål 
och planer som kommunen arbetat fram. Entreprenörens roll är också viktig att 
beskriva i en neoliberal planprocess, då de har en stor roll och ofta kan fungera som 
spindeln i nätet. S

 

Lind (2002) har klassificerat olika typer av neoliberala planeringsprocesser utifrån tre 
faktorer: Visions, Legal rights och Economic resources. Denna klassificering görs för att 
kunna kategorisera vilken typ av neoliberal planering som är aktuell i en viss situation. 
Linds (2002) analysverktyg kommer användas i uppsatsens analys som syftar till att 
besvara frågan huruvida Hyllie är ett resultat av neoliberal planering eller inte. 
Analysverktyget kommer användas men inte tillämpas direkt, då det har tolkats vara 



svårt att direkt tillämpa i en svensk kontext. Linds (2002) analysverktyg kommer 
användas i kapitel 9, (Analys och diksussion). 

3.2 Hållbarhet 



Länsstyrelsen i Skåne beskriver på enheten för social hållbarhet att begreppet berör 
bland annat trygghet, välfärd, delaktighet, diskriminering, barnets rättigheter, 
integration, folkhälsa och jämställdhet. I denna uppsats har social hållbarhet fokuserat 
på integration, välfärd, trygghet och folkhälsa. För Malmö stad handlar social hållbarhet 
om att minska ojämlikheten i folkhälsan och integration. Hyllies grannområden Holma 
och Krocksbäck är några av de utpekade områden i Malmö där särskilda program för 
social hållbarhet har arbetats fram.  

Sammanfattningsvis definieras begreppet hållbarhet i 
föreliggande uppsats som ett övergripande mål som finns i planering där fokus riktas på 
långsiktighet, trygghet, integration, miljöanpassat trafiksystem och en koncentrerad och 
tät stad. 

3.3 Den kreativa klassen 





44. Metod 

4.1 Samhällsforskningens grunder 

4.2 Hur besvaras frågeställningen?  



ar planeringen i Hyllie 
påverkats av neoliberalismens logik? För att kunna besvara detta behöver vi ta reda på 
aktörernas föreställning över hur planprocessen gått till och deras uppfattning över 
andra aktörers agerande. Genom en empirisk undersökning ta reda på aktörers 
agerande i planprocessen och ta reda på hur kommunen har agerat. Aktörernas 
agerande är viktigt att undersöka då urvalet av vilka aktörer och hur de har agerat kan 
vara avgörande om planeringen har påverkats av neoliberalismens logik eller inte. Hur 
kommunen har använt sin makt är också av betydelse, då kommunens makt ofta är 
försvagad i en planering påverkad av neoliberalismens logik. 

4.3 Val av metod 



4.4 Uppsatsens metod 



4.5 Ämnets metod 

44.5.1 Den valda forskningsstrategin 

4.5.2 Den valda metoden 



 

44.5.3 Triangulering (flermetodiskt angreppssätt) 



44.5.4 Semistrukturerade intervjuer  



44.5.5 Textanalys 



44.5.6 Urvalsprinciper 



4.6 Reflektion över källmaterial 

44.6.1 Allmän källreflektion 

4.6.2 Uppsatsens källmaterial 



 

 

 

44.6.3 Kritik 



  



  

Del 2. 

Fallstudie Hyllie, Malmö   



55. Presentation av fallet 

 

5.1 Bakgrund 

5.1.1 Malmö 

Malmö är Skånes största tätort och Sveriges tredje 
största stad. År 2011 hade Malmö 302 600 invånare och 
befolkningen ökar varje år. Malmö har generellt en ung 
befolkning och även de nyinflyttade domineras av den 
unga gruppen. Malmö är också en del av 
Öresundsregionen, med sin närhet och tillgänglighet till 
Köpenhamn (Malmö stad, 2012-11-27) 

Figur 1. Malmös läge 





55.1.2 Hyllie 



Figur.3 Flygbild över stationstorget i Hyllie. Foto: Ricard Ronaldo 



5.2 Tidigare forskning - Malmö 

55.2.1 Föreslagna diskurser 



55.2.2 Malmös stadspolitik 



55.2.3 Är Malmö en neoliberal stad? 

(

5.3 Tidigare forskning - Hyllie 

6.3.1 Hyllies aktörer 





66.3.2 Nytt miljonprogram? 

6.3.3 Kortsiktighet 

 



66.3.4 Hållbart? 

 



66. Planer, strategier och mål 

6.1 Hyllies visioner och mål 



o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

6.2 Önskvärda kvaliteter  

66.2.1 Trygghet 



66.2.2 Stadskänsla 

6.2.3 Arkitektonisk kvalité  

6.2.4 Blandstad  

6.2.5 Grönstruktur 

6.2.6 Mötesplatser 

6.2.7 Kommunal service 



66.2.8 Kopplingar till det befintliga  

6.2.9 Mångfald  

6.3 Beskrivning av byggprojekt 

6.3.1 Point Hyllie  

6.3.2 Mässhallen 



66.3.3 Emporia 

6.3.4 Bostäder 

6.3.5 Grönstruturen  

6.3.6 Vattenparken 

6.4 Aktuella planer 



6.5 Aktörerna 

. 

  



6.5.1 Kontorsaktörer 



 

 



66.5.2 Bostadsaktörer 

 

6.6 Yttrande  



6.7 Sammanfattningsvis 





77. Medias bild 

7.1 Hyllie, ett nytt miljonprogram?  

8.2 Är Hyllie verkligen hållbart? 



 en av de viktigaste 

  

 

 

på större yta än vad som anses 
nödvändigt. En utspridd bebyggelse medför ofta negativa effekter på tillgängligheten till 
kollektivtrafik och service, vilket inte är hållbart



8.3 Malmös nya tillväxtmotor 

 

 



8.4 Kommersialism  



8.5 Försening av bostadsbyggande  



8.6 Aktörerna 

  



 

 
 

 

 



 
 
 

  

 

  



8.7 Stadslivet 

 

 



8.8 Trafiken i Hyllie 

 



   (

8.9 Integration 

(

  

(

8.10 Konkurrensen 



 

 

   jobb 



 

 

8.11 Sammanfattningsvis 







88. Intervjuer av aktörer 

8.1 Är mål och utfall förenliga? 



Alfredsson tycker det är viktigt att utnyttja de regionala funktionerna och tycker därför 
det är betydelsefullt att bygga tätt. Alfredsson beskriver det som: 



8.2 Ekonomiska intressen 



8.3 Samarbetet mellan aktörer 

Magnus Alfredsson från fastighetskontoret berättar att samarbetet har drivits i två olika 
projekt 

 Tillsammans med gatukontoret har även en styrgrupp bildats för att 
underlätta samarbetet (Alfredsson, 2012-12-07). Han beskriver samarbetet som: 

    (Alfredsson, 2012-12-07) 



    (Alfredsson, 2012-12-07) 

8.4 Eventuella effekter av samhällstendenser 



8.5 Den tänkta målgruppen 

8.6 Urban karaktär eller sovstad? 



8.7 Finanskrisens effekter 



8.8 Aktörernas roller 



9.9 Sammanfattningsvis 





99. Analys och diskussion 

9.1 Planer och strategier 



9.2 Medias bild  



9.3 Intervjuer av aktörer 



9.4 Hyllie från tre perspektiv 



9.7 Vilka är aktörerna och vad har de haft för 
betydelse? 



RRegelansvariga:

 

 

 



  

Initiativtagare:

 
 
 

Berörda:

 

 

 

Opinionsbildning: 

 

 

  Regelansvariga  
 

 
 

      

      

 Initiativtagare                 Berörda      

Opinionsbildning 



99.7.1 Reflektion kring Hyllies aktörer  

Entreprenörer är också viktiga i denna process, eftersom de ofta kan fungera som 
spindeln i nätet. Percy Nilsson är en viktig entreprenör i Hyllies utveckling och var den 
första privata investeraren som vågade satsa i Hyllie. Malmö arena var först på plats, 
vilket fungerade som ett sorts dragplåster för att locka till sig ytterligare investerare. 
Percy Nilssons investering har varit viktig i processen för Hyllie, minst lika betydelsefull 
som Citytunneln och station Hyllie har varit för utvecklingsprocessen. Enligt Peck et al. 
(2009) slår kraftfulla investerare ut de mindre lokala markägarna och resultatet kan bli 
att staden delas upp mellan de stora investerarna och de lokala markägarna, 



9.5 Har planeringen i Hyllie påverkats av 
neoliberalismens logik?  



The role of the local government in different types of market oriented planning  
 1.  

Planning 
based on 
compromises 
with private 
real estate 
investors in 
order to 
attract 
private 
capital 

2. 
 Developer 
driven 
Planning with 
state support 

3. 
Planning 
to 
protect 
the 
interests 
of the 
current 
property 
owners 

4.  
Planning to 
simulate a 
market 
situation 
with no 
transaction 
cost 

5.  
Planning in 
co-operation to 
increase the 
competitiveness 
of the city 

6. 
Hyllie 
 

Visions Strong Weak Weak Weak In co-operation 
with other local 
actors 

Rather 
strong 

Legal 
rights 

Strong Weak Strong Strong, but 
for 
a smaller 
number of 
issues 

Strong but for 
a smaller 
number of 
issues 

Weak 

Economic 
resources 

Weak Not relevant Weak Weak Rather strong Weak 



9.6 Om det finns spår av effekter, i så fall hur 
har planeringen påverkats? 





9.7 Generellt 







110. Slutsats och slutord 

10.1 Neoliberala tendenser 



10.2 Slutord och vidare studier 
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111.Bilagor 
11.1 Intervjufrågor 

Stadsbyggnadskontoret– Åke Hesslekrans 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Fastighetskontoret- Magnus Alfredsson 
o  

o 

 

o  

o  

o  Är mål och utfall förenliga? Är verklighet och vision detsamma? 

o  Inte, varför? Vad finns det för orsaker? 



o Hur förhåller er ni er till Stadsbyggnadskontoret och gatukontorets mål och 

strategier kring stadsbyggande? 

o Tycker du ekomiska intressen har styrt utvecklingen? 

o Hur tycker du samarbetet har fungerat med de privata aktörerna? 

o Hur hanterar ni finanskrisens effekter då Hylles utbyggnadstakt saktas ner och 

privata aktörer inte längre vågar investera? Vad kan kommunen göra i detta läge? 

AAnnehem- Pia Andersson 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 


