Attraktivitet och tolerans
En kunskapssammanställning och analys av hur attraktiviteten i Skåne
kan ökas för att dra maximal nytta av ESS och MAX IV
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E n kunskapssammanställning och analys av hur attraktiviteten i Skåne kan
ökas för att dra maximal nytta av ESS och MAX IV.
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projekt TA1 Samhällsplanering och transportinfrastruktur i samarbete med
Strukturbild för Skåne, inom ramen för ”ESS MAX IV i regionen – TITA”.
Rapporten bygger på en kunskapssammanställning primärt baserad på ett
antal rapporter framtagna av Region Skåne samt övrigt material baserat
på omvärldsbevakning. Analysen är framtagen av Urban Innovation Lab, ett
samarbete mellan konsultföretagen Triple E AB, Trivector AB och CaseLab
AB. Fördelen med detta arbetssätt är de olika kompetenser och synvinklar
som arbetsgruppen därmed kunnat anlägga.
U ppdraget formulerades bland annat utifrån följande frågeställningar:
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avseende ESS/MAX IV utifrån vår internationella öppenhet och tolerans?
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Inledning
utbyggnaden av de stora forskningsanläggningarna
ESS och MAX IV kommer under de närmaste åren att
profilera och sätta Lund, Skåne och Öresundsregionen
på kartan på ett delvis nytt sätt. Denna typ av forskningsanläggningar har enligt forskning och erfarenhet
en stor påverkan på attraktiviteten hos en region. Region
Skåne har därför, tillsammans med länsstyrelsen,
kommuner, universitet och andra aktörer, drivit projektet
ESS MAX IV i regionen – TITA. Syftet är att stärka
innovationsstrukturen, tillgängligheten och attraktiviteten i regionen för att skapa tillväxt och sysselsättning till
följd av etableringen av forskningsanläggningarna.
I TITA-projektet har ett omfattande arbete gjorts för
att på olika sätt belysa dessa frågeställningar. Detta har
resulterat i ett stort antal rapporter som lyfter fram olika
aspekter på hur de nya anläggningarna kan bidra till att
regionens attraktivitet stärks.
Inom delprojektet TA1 samhällsplanering och tran
sportinfrastruktur har Urban Innovation Lab, ett
samarbete mellan konsultföretagen Triple E AB,
Trivector AB och CaseLab AB, fått i uppdrag att göra en
kunskapssammanställning samt en analys utifrån ett
antal frågeställningar. Startpunkten i analyserna har
varit de människor som förväntas komma till regionen.
Rapporten tar alltså sin utgångspunkt i hur forskare,
medföljande och övriga som dras till regionen som
spin-off-effekt av anläggningarna ser på attraktiviteten
och hur regionens aktörer på olika sätt kan bidra till en
ökad sådan.

Skåne behöver förvalta sina fördelar
En utvärdering av Skånes ekonomiska lägeı som OECD
under två års tid har arbetat med på uppdrag av Region
Skåne publicerades i slutet av juni 2012 och visar på en
rad viktiga faktorer.
Skåne har ett fördelaktigt geografiskt läge i en av de
mest konkurrenskraftiga delarna av Europa, men vi har
inte förvaltat alla delarna väl. Skåne måste ta tillvara alla

möjligheter som finns med den stora inflyttningen,
närheten till Köpenhamn och det faktum att Skåne
tillhör världens främsta kunskapsregioner. Det ligger en
paradox i att Skåne på samma gång är en kunskaps- och
innovationsregion, med stora investeringar i forskning
och utveckling, samtidigt som den generella utbildningsnivån i regionen behöver höjas.
•• Skåne var den landsdel som drabbades värst av den
ekonomiska krisen 2007-2010
•• Skåne ligger lägst i landet med 74 procent arbets
tagare 2010
•• 15 procent av Sveriges utexaminerade studenter finns i
Skåne
•• 16 procent av befolkningen i Skåne har enbart
grundskoleutbildning
Skånes utmaningar:
•• Låg sysselsättningsgrad – särskilt bland ungdomar
•• Integrationsproblem
•• Svagt entreprenörskap
•• Låg produktivitet
•• Svag tillväxt bland nystartade företag
•• Segregation inom utbildning, arbetsliv och boende
•• Behov av stöd för att främja utbildning, entreprenörskap och karriärvägar för de mest isolerade grupperna
•• Behov av ett paket av offentlig service och inrätt
ningar (till exempel bostäder, internationella skolor,
kulturutbud) för att attrahera familjer till högutbildade (till exempel ESS och MAX IV) och utländska
studenter
•• Brist på långsiktig strategisk planering
Skånes fördelar:
•• Hög livskvalitet
•• Bra tillgänglighet och närhet till Köpenhamn

•• Ledande inom miljöskydd och gröna transporter/
energi
•• Potential att utveckla varumärket ”en hälsosam region”
•• Ett levande samhälle baserat på mångfald
•• Potential att använda talangen bland utlandsfödda,
ungdomar och kvinnor
•• Demografisk dynamik
•• Starkt aggregerad BRP-tillväxt
•• Stora investeringar i FOU
•• Stark specialisering i kunskapsintensiva sektorer
•• Gränsöverskridande forsknings- och innovations
potential
OECD-rapporten ger ytterligare tyngd till de slutsatser
arbetsgruppen kommit fram till och formulerat i denna
rapport – detta är tankar i tiden, detta är brådskande
frågor och åtgärderna behöver planeras och initieras
omgående.
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Vad är attraktivitet?
Attraktivitet för en plats – vad är det och varför är det
viktigt? Har du någon gång undrat varför vissa kvarter
känns roligare än andra? Varför vissa gator känns
spännande och intressanta medan andra bara upplevs
som tråkiga och ointressanta? Har du känt dig beklämd i
ett bostadsområde och upprymd i ett annat, men inte
riktigt kunnat sätta fingret på varför? Alla dessa frågor
– och en hel del andra – handlar om attraktivitet.
I den stora mängd researchmaterial arbetsgruppen
gått igenom finns en mängd olika kopplingar till
begreppet. Attraktionskraft är till exempel ett av de fyra
övergripande målen i det regionala utvecklingsprogrammet. Dock saknas i de flesta rapporter en tydlig och
gemensam bild av vad attraktivitet innebär. Olika
författare och rapporter har olika bilder av vad attraktivitet är, här ges några exempel:
”Skånes styrka ligger i mångfalden, tillgängligheten och
närheten till kontinenten” betonas i Strukturbild 2.0
– Dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering,
som Region Skåne presenterade 2011.
”Attraktionskraft skapas genom attraktiva boende
miljöer och arbetstillfällen, med goda pendlingsmöjlighe
ter”, lyfter Region Skåne i rapporten Markanvändning i
Skåne från 2009.
I en rapport från Gehl Architects, Öresundsregionen i
ögonhöjd från 2010, konstateras att ”regionens attraktionskraft finns i de enskilda delarna och tillgängligheten
mellan dem”. Vilket är i princip samma sak som i
rapporten om markanvändning.
I det regionala utvecklingsprogrammet understryks
att ”attraktionskraft för regionen innebär att den är
tilltalande att besöka, leva och verka i”.
Richard Florida, välrenommerad amerikansk professor
som analyserar stadssamhället utifrån sociala och
ekonomiska teorier, menar att de mest attraktiva platserna lyckas upprätthålla de tre T:na: Talang, Teknologi
och Tolerans. I rapporten Skånes kreativa kapacitet –
talang, tolerans och den kreativa klassen (2010) används
Floridas teorier. Där konstateras att de tre T:na ser olika
ut i olika delar av Skåne och att det som framför allt
påverkar attraktionskraften är den livsstil platsen kan
erbjuda, i kombination med platsens öppenhet och

tolerans2. Det finns idag frågetecken kring toleransen,
vilket diskuteras i ett senare kapitel (se sid 9).
Så långt verkar allt vara egenskaper som regioner och
kommuner kan påverka på olika sätt. Men i rapporten
Image och attraktionskraft i Skåne definieras attraktivitet
som ”förhållandet mellan en orts egenskaper och en
betraktares preferenser”. Det som är attraktivt för en
person behöver nödvändigtvis inte vara det för en annan.
Om en stad eller region ska vara attraktiv måste man
alltså bestämma sig för vilken målgrupp man ska vara
attraktiv för.

”Skånes styrka ligger i
mångfalden, tillgängligheten och närheten till
kontinenten”
Sammanfattningsvis kan sägas att det som bestämmer
regionens attraktivitet ligger i:
•• De enskilda delarna
•• Tillgängligheten mellan dem
•• Att platsen/staden/regionen är tilltalande att besöka,
leva och verka i
•• Att aktörerna måste bestämma sig för vilken mål
grupp platsen/staden/regionen ska vara attraktiv för
I följande avsnitt diskuteras vilka målgrupperna är och
vad som bygger attraktivitet hos dessa utifrån researchmaterialet. Fokus i denna rapport är individerna och inte
företagen. Framöver handlar det om att attrahera
individerna till platsen/staden/regionen så att företagen
upplever det som intressant att verka och placera sig där.
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Attraktivitet – för vem?
För att skapa den attraktiva regionen måste målgruppen
eller målgrupperna definieras. Målgrupperna för ESS
och MAX IV kan kategoriseras utifrån två huvudgrupper3:
•• De som är direkt involverade i forskningsanlägg
ningarna – direkta effekter
•• De som är indirekt involverade – indirekta effekter
Det råder en viss osäkerhet kring hur många arbetstillfällen ESS och MAX IV totalt kan medföra. Ett ”best
case scenario” anger cirka 35 000 nya arbetstillfällen
totalt, varav de flesta beräknas komma genom indirekta
effekter. Ett mellanscenario anger cirka 23 000.
Gruppen direkta effekter innehåller anställda vid och
användare av ESS och MAX IV samt leverantörer till
anläggningarna. I den andra gruppen, indirekta effekter,
ingår gästforskare, studenter, turister, kongressdeltagare
samt anställda i företag som startas med forsknings
anläggningarna som bas. Dessutom ingår de som arbetar
i övriga verksamheter som växer tack vare anlägg
ningarna, till exempel personal inom offentlig och privat
tjänstesektor och i tillverkande företag.



ESS/MAX IV
Anställda
ca 800 personer

ESS/MAX IV
Användare
ca 4 000 /år
ESS/MAX IV
Leverantörer
ca 3 000


SPIN OFF
Kongressdeltagare
Studenter
Gästforskare
Turister

Ursprungslandet för dem som ska attraheras varierar.
De specialister som kommer att arbeta på anlägg
ningarna rekryteras i stor utsträckning internationellt.
De övriga, till exempel anställda i spinoff-företag eller
inom vård, skola, omsorg, handel, turism och så vidare
kommer sannolikt att utgöras av personer från Sverige
eller de nordiska länderna.
Till detta ska läggas de gästforskare, studenter, turister
och kongressdeltagare som förväntas komma till regionen under olika långa perioder på grund av att anläggningarna har gjort regionen mer intressant att verka i
eller besöka. Dessa personer antas komma såväl från
olika håll i Sverige som från hela världen.
Behov och preferenser skiftar mellan målgrupperna

Det är intressant att särskilja vilka faktorer som bygger
upp attraktivitet hos svenskar respektive utländska
medborgare/inflyttare i syfte att kunna precisera hur
attraktiviteten för olika målgrupper kan höjas. Kunskapsöversikterna visar att behov och preferenser delvis
skiljer sig åt. Utländska medborgare dominerar gruppen
anställda och användare. De anställda är specialister av
olika slag med förhållandevis hög inkomst och hög
betalningsvilja för boende och privata tjänster som gör
livet enklare. Anställda tar ofta med familjen, de antas
efterfråga arbete till medföljande, internationella skolor,
hushållsnära tjänster och flexibelt boende – företrädesvis
hyreslägenheter – men också möblerade villor att hyra.
Användarna är en relativt stor grupp, cirka 4 000 –
5 000 per år förväntas besöka anläggningarna för att
utföra tester. De har behov av hotell eller lägenhetshotell
med kort avstånd till anläggningarna, kringservice
innehållande allt från måltider till kemtvätt, och snabba
kommunikationer till flygplatserna.
Cirka 3 000 drifts- och skötseltjänster kommer att
behövas för anläggningarnas drift, allt från tekniska
specialister till restaurangpersonal. Denna grupp kommer huvudsakligen från Sverige, har genomsnittliga
inkomster och avviker inte från resten av befolkningen
avseende boendepreferenser, krav på samhällsservice,
utbud av kommersiella tjänster samt fungerande kollektivtrafik.
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Det finns dock en rad faktorer som kan sägas bygga
attraktivitet och som utifrån målgruppen kan samlas
under fyra punkter:
•• Fungerande samhälle
•• Smidig vardag
•• Professionella utvecklingsmöjligheter
•• Upplevelse och karaktär
Punkterna kan gestaltas som steg genom följande
illustration av en trappa:
UPPLEVELSE
OCH KARAKTÄR

•• Var kommer de att vilja bo?
•• Var kommer deras partners att få arbete?

PROFESSIONELLA
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

•• Var kommer deras barn att gå i skolan?
•• Var kommer de att vilja bo efter avslutat uppdrag?

SMIDIG VARDAG

•• Var kommer de att vilja starta företag?
•• Kommer de att bo i Sverige eller i Danmark?
•• Vilka kommuner lyckas attrahera dessa nya invånare?
Sammanfattningsvis: Hur kan Skåne öka attraktiviteten
för att få maximal utväxling för regionen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV?
Attraktivitetstrappan

Under researcharbetet till den här rapporten uppkom en
rad olika aspekter på vad som bygger upp attraktivitet
för städer och regioner generellt samt mer specifikt för de
målgrupper som ESS MAX IV har. Det förekommer
flera olika system för rankning och listning av de mest
attraktiva städerna, både i generell mening och specifikt
för forskning och utbildning. Parametrar och kriterier
varierar mellan bedömningarna. Därtill kommer
inflytelserika forskningsarbeten som till exempel Richard Floridas om vad som attraherar den kreativa
klassen. Det finns många inspel och uppfattningar om
vad som bygger attraktivitet för städer och regioner. Med
grundsynen att det är relationen mellan betraktaren och
platsen som avgör vad som är attraktivt existerar det
sannolikt inga entydiga eller generella sanningar.

ATTRAKTIVITET

Antalet individer som kommer att vara direkt involverade i anläggningarna uppskattas till cirka 8 000. Hur
många personer som de indirekta effekterna genererar är
svårt att beräkna och det saknas tillförlitliga antaganden.
I en rapport från revisionsfirman PWC har effekterna på
sysselsättningen beskrivits i tre scenarion som innebär
2 000, 23 000 respektive 35 000 fler arbetstillfällen som
en konsekvens av ESS MAX IV 4.
Rapporten du håller i din hand tar sin utgångspunkt i
att alla grupperna ovan är intressanta för regionen att
attrahera och i de följande kapitlen analyseras vilka
åtgärder som kan vara relevanta.
Frågor att ställa sig:

FUNGERANDE SAMHÄLLE

Stegen i trappan bygger på ett synsätt som tar utgångspunkt i individen och de faktorer som antas ha betydelse
för valet att flytta till en viss plats, till exempel Öresundsregionen/Skåne. Det är viktigt att se hela bilden eftersom
individer fattar beslut utifrån flera faktorer, inte enbart
ett attraktivt arbete, att landet har ett bra rykte eller att
bytespunkterna i kollektivtrafiken är attraktiva. Perspektivet innebär även att attraktiviteten kan påverkas och
förändras över tiden, om det sker medvetet.
De följande kapitlen bygger på en genomgång av varje
”trappsteg” och går nerifrån och upp med start i
Fungerande samhälle. Under respektive kapitel följer tre
underrubriker där den första redogör för vad som bygger
attraktionsvärden inom området, till exempel inom
Fungerande samhälle. Den andra underrubriken beskriver potentialer att utveckla och den sista underrubriken
pekar på förslag till åtgärder.
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Vad bygger attraktivitet – från tolerans
till arbetsmöjligheter
Grundläggande samhällsförhållanden spelar en stor roll
för de flesta människor. Det handlar om faktorer som
trygghet, risken för att bli utsatt för brottslighet, graden
av korruption, fungerande samhällsservice, tolerans och
demokrati. Dessa faktorer mäts i ett antal olika undersökningar internationellt, bland annat sådana som
kartlägger innehållet i begrepp som Sverige och Skåne5.
Tolerans och öppenhet

Tolerans är en av Richard Floridas tre T:n (Talang,
Teknologi och Tolerans) som måste uppnås och bibehållas för en attraktiv region och stad. Enligt omfattande
undersökningar visar Florida på att tolerans är nummer
ett när det gäller attraktionskraften hos en plats. Ju
högre toleransnivå desto mer attraktiv anses en plats
vara. Den här faktorn tycks gälla för alla samhällsklasser,
enligt Florida. Vårt samhälle har gått från industrisamhället in i vad som kallats ”the tech age” (den teknologiska tidsåldern) vidare till kunskapssamhället. Florida
menar att vårt samhälle nu går in i vad som kan kallas
den kreativa ekonomin. Det är ett lika stort skifte som
när människan gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Det är inte maskiner eller tekniken som får
saker att hända och samhället att fungera – det är
kreativiteten och kunskapen hos människor. Allt fler
människor bor på allt mindre yta, urbaniseringen för oss
närmare varandra. De större städerna är ihopkopplade
med varandra globalt. Närheten och det mänskliga och
kreativa kapitalet är enligt Florida nyckelfrågan om
samhället ska lyckas utvecklas, såväl som platser och
ekonomier. Men stadsbyggandets redskap måste användas för att få människor att mötas, först då frigörs
potentialen och innovationer och välmående ekonomier
kan uppnås. Mötet mellan människor bygger på tolerans
för varandra och en öppenhet.
Den amerikanske statsvetaren Ronald Inglehart har
ägnat de senaste 35 åren åt att utveckla en teori om
förändringar i värderingar och dess samband med
ekonomisk utveckling. Enligt Inglehart har varje
människa en mängd grundläggande värderingar som
formas under uppväxten och stabiliseras kring 18 eller

19 års ålder. Dessa grundvärderingar kan genomgå
mindre förändringar hos vuxna, men vanligen består de
som självklara delar av den egna identiteten. Det är
uppväxtåren som bildar en stabil bas för individens
värderingsstruktur och därmed är ungdomar en viktig
grupp att studera och även rikta insatser mot när det
gäller tolerans och öppenhet, enligt Inglehart.
Ytterligare en person som analyserat frågan om
tolerans och öppenhet är freds- och utvecklingsforskaren
Hans Abrahamsson. Han använder sig av tre grundläggande värdeord: rättvisa, säkerhet och utveckling. Rättvisa
kan behandlas genom att öka deltagandet och dialogen.
Säkerhet skapas genom att städer är förutseende och
trygga. Utveckling handlar om att göra en inkluderande

”Det är inte maskiner
eller tekniken som får
saker att hända och samhället att fungera – det är
kreativiteten och kunskapen
hos människor”
stad för alla, menar Abrahamsson. Sociala aktiviteter
behöver ses som en investering och därmed något som
kan skrivas av under en längre tidsperiod.
Abrahamsson menar vidare att det politiska landskapet visar på motsägelsefulla omständigheter där social
oro hindrar attraktiva investerings- och kunskapsstäder
från att skapas. Brinnande bilar i en stad skadar stadens
varumärke, vilket gör att olika intressen flätas samman.
Den som inte får en fullvärdig skolgång riskerar att
hamna i ett utanförskap. Abrahamsson poängterar att de
här omständigheterna gör att städerna har många
sammanfallande intressen som gör att det är viktigt att
aktivt sträva efter social hållbarhet.
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I denna rapport har toleransaspekten analyserats
utifrån följande indikatorer:

•• Närheten till kontinenten och till Köpenhamn

•• Anmälda hatbrott

•• Bra mat och kontinental karaktär, gemytligt och
mångsidigt

•• Mediebilden

•• Expansivt och framtidsinriktat

•• Attitydundersökningar

•• Bra balans mellan stad och landsbygd

•• Möjligheten till arbete
•• Gay index (ett mått på tolerans utifrån hur många
homosexuella som bor i ett område)

Potential att höja attraktiviteten i Skåne
De som kommer från andra länder bär framförallt med
sig bilden av Sverige när de värderar sina upplevelser här.
Bilden av Sverige (och de övriga nordiska länderna) i
detta avseende är genomgående positiv i internationella
undersökningar – ”handsome hi-tech and healthy” som
det står i en artikel i The Swedish Wire6.
Bilden av Öresundsregionen påverkas också starkt av
bilden av Köpenhamn och Danmark. På flera fronter
ligger grannlandet mycket väl framme i en internationell
jämförelse såväl när det gäller generell attraktivitet som
innovation och forskning. Nya undersökningar visar till
exempel att Köpenhamn placerade sig som trea vad
gäller Topp 10 europeiska framtidsregioner. I samma
undersökning kom Stockholm etta. Därmed borde
marknadsföringspotentialen för Skåne, som del av
Sverige men med närhet till Köpenhamn, vara extremt
gynnsam. De professionella utvecklingsmöjligheterna i
Skåne ligger långt efter Köpenhamn – frågan är varför
det är så och vad kan man göra åt det. Enligt World
Happiness Report tillhör nordeuropeerna de lyckligaste i
världen7. Danmark placerade sig i topp fyra medan
Sverige inte är med bland topp fem. Närheten till
Köpenhamn och kontinenten verkar även vara det som
svenskar anser vara en av de mest attraktiva faktorerna
med Skåne, enligt rapporten Bilden av Skåne, Region
Skåne, 2012.
För dem som kommer från övriga Sverige är det
bilden av Skåne som har betydelse för attraktiviteten.
Flera positiva faktorer framkommer i undersökningar,
här listade från Bilden av Skåne8:
•• Öresundsregionen/Skåne generellt attraktivt att
flytta till

Dock finns brister i bilden av Skåne:
•• Främlingsfientlighet och Traditionellt förknippas
med Skåne i större utsträckning än Tryggt och
Tolerant. Regionen ses som mindre öppen och
tolerant och tryggheten betraktas som sämre.
•• Integrationsproblem och hög brottslighet. Integrationen och brottsligheten ses som de största framtids
utmaningarna.
•• Långt efter Stockholm när det gäller möjligheter för
människor i karriären.
•• De spontana argumenten för en flytt till Skåne
handlar primärt om närheten till kontinenten.
•• Låg utbildnings- och kunskapsnivå när man ser till
hela Skåne – stora skillnader mellan stad, landsbygd
och segregerade områden.

Hur ser det ut i Skåne när det kommer
till tolerans och öppenhet?
Anmälda hatbrott

Ett hakkors på en synagoga, en ung man kallas ”bög
jävel” av sin granne och en okänd person utsätter en
utländsk kvinna för ett hatbrott genom att säga ”du är
inte svensk, försvinn härifrån” på stan. Det här är
exempel på händelser från hatbrottsstatistiken för Sverige
under år 2010. Totalt sett minskade antalet identifierade
hatbrott något 2010 jämfört med året innan, till 5 140
anmälningar. Anmälda antisemitiska och homofobiska
hatbrott har minskat medan de islamofobiska ökat. Att
de islamofobiska hatbrotten ökade kraftigt under 2010
kan bero på att det under året inträffade en rad händelser
i Skåne län som genererade en större mängd anmäl
ningar, menar utredare på BRÅ. Siffror för 2011 finns
ännu inte tillgängliga.
Enligt Hatbrottstatistiken för 20109 var det antisemitiska, islamofobiska och övriga antireligiösa hatbrott som
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var vanligast förekommande anmälda hatbrott i Malmö
(19 anmälningar per 100 000 invånare). Vid huvudbrottet hets mot folkgrupp fanns flest anmälningar i Skånes
län (åtta anmälningar per 100 000 invånare), jämfört
med Göteborg och Stockholm.
Hatbrott har inte nämnts i regeringens regleringsbrev
till polis och åklagare sedan 2007 och skillnaderna
mellan regionerna är stora när det gäller hur polisen
agerar i frågan.

”Mediebilden spelar roll.
Ibland större roll än fakta.
För enligt fakta är både
Stockholm och Göteborg
statistiskt sett farligare
än Malmö”
Mediebilden

Medias spegling av Sverige, Skåne och regionens städer
spelar roll för mottagarens uppfattning. Därför är det
intressant att studera vilka bilder som förekom våren
2012. En bild som förmedlades starkt var Malmö som en
främlingsfientlig stad. Bland annat var Malmö fokus för
en stor artikel i The Jerusalem Post den 7 april 2012
under rubriken Malmö: Hatred of Jews in a Swedish city.
I en annan artikel, denna gång i Dagens Nyheter den
27 april med rubriken Från hoppets hamn till hatets namn
beskrivs eventuella konsekvenser av intolerans: ”För
några år sedan stötte jag ihop med en amerikansk
professor i Boston som var intresserad av Sverige. Hon
funderade till och med på att gästforska i Malmö, men
kände en oro som hon ville ta upp med mig. Hur är
egentligen situationen för judar i staden? frågade hon.
Skulle hon och hennes judiska familj känna sig trygga
under en termin i Malmö? Det här var en tid då det
hade rapporterats en del i amerikanska medier om

Malmö som en stad präglad av våld, stor invandring och
antisemitism. Konservativa Fox News sände ett reportage som avslutades med bilder av en brinnande moské
och tal om brandmän som angrips med stenar. Jag
minns att jag försökte lugna den amerikanska professorn
och säga att rapporteringen var överdriven. /…/ I veckan
uppvaktades Ilmar Reepalu av president Obamas
särskilda sändebud i frågor som rör antisemitism,
Hannah Rosenthal. Att besöket inträffade var i sig
anmärkningsvärt, och säger något om hur långt utvecklingen tillåtits gå. Efteråt framförde Obamas representant skarp kritik mot Reepalu och kallade hans språkbruk för oacceptabelt. /…/ För en kunskapsstad, som
försöker locka till sig internationell forskning och
företagande, är det en förödande bild.” Artikeln är
skriven av Peter Wolodarski och stod att läsa i Söndagskrönikan. Den sista meningen i artikeln pekar på en
viktig aspekt – hur stor roll spelar bilden av vår stad, vår
region, vårt land i rekryteringen av högkvalificerad
arbetskraft?
I Företagsklimatet i Sverige, rankning från Svenskt
Näringsliv i april 2012, gör Malmö ett mindre tapp,
minus tio placeringar, men är fortsatt tvåa av storstäderna efter Stockholm. Enligt den enkät som gjorts till
företagarna sätts ett lägre betyg på medias attityder. Det
kan tolkas som att den fokusering på Malmö som media
haft på senare tid har även påverkat företagarna, oavsett
om man drabbats direkt eller ej av brott. Mediebilden
spelar roll. Ibland större roll än fakta. För enligt fakta är
både Stockholm och Göteborg statistiskt sett ”farligare”
än Malmö vad gäller våldsbrott. Men känslan som
förmedlas och därmed sprids i media är inte sådan.
Bilden är dock delvis splittrad. World Values Survey
(WVS) omfattar ett stort antal frågor, däribland ett
antal som kan användas för att mäta och jämföra
tolerans i olika länder. Tabellerna visar att Sverige under
det senaste årtiondet har varit världens mest toleranta
land, åtminstone vad gäller synen på avvikande grannar,
homosexualitet och skilsmässor. Ett antal artiklar har
nämnt detta. Vilken mediebild ska råda?
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Attitydundersökningar

Ett antal olika attitydundersökningar har gjorts som
visar på toleransen bland olika grupper samt hur människor ser på Skåne utifrån ett toleransperspektiv.
Utifrån den rapport som Sydsvenska Industri- och
Handelskammarenı0 tog fram 2010 gällande ungdomars
toleransnivå i Öresundsregionen finns det mycket att
reflektera över. Rapporten visar att intoleransen bland
primärt killar på yrkesförberedande gymnasieutbild
ningar är stor och markant skiljer sig från såväl tjejer i
samma ålder som svenskar i allmänhet. Den sticker även
ut vid en jämförelse med danska killar på yrkesförberedande gymnasieutbildningar. Analysen visar också att
andelen intoleranta skånska elever är högst utanför
Malmö, framförallt i orter som Helsingborg och Landskrona. En större andel av de skånska ungdomarna är
intoleranta gentemot muslimer och romer, men den
verkligt iögonfallande skillnaden är att 17 procent inte
vill ha judiska grannar, att 19 procent inte vill ha invandrade grannar, och att 22 procent inte vill ha homosexuella grannar.
Vid en snabb, slumpmässig rundfrågning bland lärare
på den här typen av utbildningar (till exempel byggymnasium) kan det konstateras att det inte verkar göras
många riktade insatser där det diskuteras tolerans och
attitydfrågor som riktas mot den här målgruppen. Idag
går 27 procent av gymnasisterna till de yrkesförberedan-

de programmen. Man kan därmed konstatera att 27
procent av landets unga är en målgrupp för värdegrundsarbete.
Business Region Skåne tog fram två attitydundersökningar 2012ıı. De byggde på större enkätundersökningar
genomförda i Sverige och där den ena var indelad utifrån
grupper som allmänhet och professionella grupper
(opinionsbildare, beslutsfattare samt näringslivschefer).
Undersökningarna visade att ord som främlingsfientlighet, traditionellt, gemytligt och mångsidigt är ord som
har en stark koppling till Skåne. Ord som däremot inte
kopplas ihop med Skåne i någon större utsträckning är
tryggt och tolerant. På ett övergripande plan hade de
professionella grupperna en mer positiv bild av Skåne än
allmänheten. Det framgick även att Öresundsregionen/
Skåne, mer än övriga storstadsregioner, ansågs ha
integrationsproblem och hög brottslighet. Regionen sågs
även som mindre öppen och tolerant och tryggheten
betraktades som sämre. Det kan ställas i kontrast till att
de spontana argumenten för en eventuell flytt till Skåne
primärt handlade om närheten till kontinenten.
En annan undersökning, som inte direkt handlade om
attityder, visade på internationella studenters upplevelse
av att studera i Sverigeı2. Den typen av undersökningar
kan ge många ledtrådar till utvecklingsområden. Något
som studenterna pekade på som positivt var vikten av
hållbarhet, i såväl byggande som boende. Undersök
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ningen visar att den fråga Sverige behöver förbättras allra
mest inom är möjligheten till arbete i Sverige parallellt
med studier samt efter avslutad utbildning. Ett stort
hinder är språket. I Sverige talas svenska, det finns inget
”andra språk”. Alla skyltar, information, blanketter
etcetera är på svenska. Överallt. Det kräver hjälp och
stöd i att hitta rätt, att få rätt information. Det visar sig
även vid en rundfrågning bland internationella studenter
att de inte förväntat sig att det skulle vara så. På till
exempel banken, skattemyndigheten eller försäkringskassan är all information på svenska, alla blanketter, alla
skyltar. Detta är ändå instanser som är det första många
möter när de vill etablera sig på en ny plats, i ett nytt
land. Då de inte får arbete efter avslutad utbildning
återvänder hälften tillbaka till sina hemländer, trots att
de gärna stannat och arbetat i Sverige. Därför är frågan
om möjlighet till arbete för personer med annan etnisk
bakgrund än svensk en avgörande toleransfråga som även
har stor bäring på den ekonomiska utvecklingen.
De internationella studenterna är viktiga ambassadörer.
Är de negativt inställda sprider sig lätt ett negativt rykte
som även sträcker sig till professorer, forskare med flera.
Undersökningarı2 visar att:
•• Studieortens attraktivitet, vilket lärosäte studenterna
väljer, har överlägset högst prioritet när det gäller val
av skola.
•• ”Hårda” utbildningar som naturvetenskap, juridik,
teknik och ekonomi fäster större vikt vid övriga
studenters studiekapacitet.
•• ”Mjuka” utbildningar som humaniora, pedagogik,
journalistik och övriga samhällsvetenskaper bryr sig
mer om lärosätets faciliteter och boendesituationen.
•• Alla studieinriktningar prioriterar det sociala livet
lika högt.
•• Undervisningens kvalitet anses minst viktig av
faktorerna.
•• När det gäller tillgång till internet, transporter och
infrastruktur, miljötänkande, trygghet och finansiering rankas Sverige högt.
•• Områden där Sverige halkar efter i rankningen är
möjligheten att tjäna pengar, öppna bankkonto, ta
emot vänner och få arbetslivserfarenhet.

Möjlighet till arbete

För att locka till sig högkvalificerad arbetskraft finns det
tolerans på en ”högre nivå” att förhålla sig till, till
exempel lagstiftningar kopplade till arbetskraftsinvandring till EU från tredje land. Högkvalificerad arbetskraft
har ett skyddsnät medan säsongsarbetare inte har det.
Enligt forskarna bakom boken Arbetslöshet, migration och
nationalismı3 finns det långtgående fördomar i Sverige
om att arbetskraftsinvandring – oavsett yrkes- eller
utbildningsnivå – kostar samhället pengar och ”de tar
våra jobb”. Motståndet från allmänheten uppfattas som
relativt utbrett. Deras forskning visar istället på att
förhållandet är det omvända – arbetskraftsinvandring

”Högutbildade personer
födda utomlands har arbete
i mindre utsträckning än
inrikes födda, med liknande
utbildning”
genererar fler arbeten och ökad tillväxt. Här är glappet
mellan folks eventuella föreställningar och fakta stor.
Vid en fördjupning i huruvida högutbildad arbetskraft
med utländsk bakgrund har arbete i Sverige kommer
följande information via SCBı4: Högutbildade personer
födda utomlands har arbete i mindre utsträckning än
inrikes födda, med liknande utbildning. Endast sju av
tio högutbildade utrikes födda hade arbete som huvudsaklig sysselsättning. Motsvarande siffra för inrikes födda
var nio av tio. Av utrikesfödda, med utländsk högskoleutbildning och arbete som huvudsaklig sysselsättning,
hade endast två tredjedelar ett arbete som helt eller delvis
överensstämde med utbildningen. Samma siffra för
utrikesfödda med svensk högskoleutbildning och inrikes
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födda var nio av tio. En stor andel högutbildade utrikes
födda bedömde att avsaknad av kontakter var det största
hindret för att få ett arbete som överensstämde med
utbildningen. Ett icke svenskt namn, den utländska
bakgrunden och språksvårigheter bedömdes också vara
viktiga skäl. Här syns att toleransnivå och fördomar
spelar en avgörande roll. Språket verkar vara avgörande
trots att fyra av fem högutbildade utrikesfödda med
utländsk utbildning, utan arbete som huvudsaklig
sysselsättning, ansåg sig kunna delta i en diskussion på
svenska mycket eller ganska bra. Vidare bedömde
omkring två tredjedelar av dem utan arbete som huvudsaklig sysselsättning att de kunde delta i en diskussion på
engelska, argumentera och övertyga, göra muntliga presentationer samt göra skriftliga rapporter på både svenska och engelska mycket eller ganska bra. Språket borde
därmed inte vara så stor barriär som det trots allt är.
För målgruppen kopplad till ESS/MAX IV är det här
en potentiellt avgörande fråga. Får min medföljande
partner jobb? Vill jag och har jag möjlighet att stanna
och arbeta i Sverige/regionen efter min avslutade tjänst
på ESS/MAX IV? Har jag möjlighet – och vill jag –
starta företag i regionen? Och om jag vill starta företag
– hur ser arbetskraften ut i Skåne? Skåne har relativt sett
en ung befolkning. Men får de arbete efter sina avslutade
utbildningar?
En illavarslande siffra är andelen ungdomar som är
behöriga till gymnasiet. Där hamnar Skåne på 18:e plats
av Sveriges 21 län. Frågan hänger ihop med tolerans och
öppenhet (även för vår målgrupp) på det sätt att ökad
ungdomsarbetslöshet och socialt utanförskap skapar
grogrund för missnöje och intolerans. Det lägger även
grunden till ett svårhanterligt ekonomiskt scenario.
Sysselsättningen i Skåne är lägst i landet. Skattekraften
ligger under snittet och sett över tid tappar skåningarna
mark jämfört med övriga svenskar. Av Skånes cirka 1,2
miljoner invånare är 18 procent födda utomlands i totalt
193 länder. Ungefär 30 procent av de utrikes födda har
bott i Sverige i över 20 år och 30 procent har bott i
Sverige kortare än fem år. ”Målet måste vara att öka den
ekonomiska tillväxten i regionen genom att ta vara på
den tillgång som ungdomar och människor med annan
etnisk bakgrund utgör. För varje skåning som kommer

in i arbetslivet tar vi ett steg närmare ekonomisk tillväxt”, sade Ingrid Bengtsson-Rijavec, tf regiondirektör i
Region Skåne i Sydsvenska dagbladet 26/3 2012.
Hur ser utbildningsnivån ut i Sverige vid en jämförelse
mellan svenska ungdomar och ungdomar med utländsk
härkomst? Här kommer ett tillfälle att slå hål på en del
myter. Enligt statistik från SCBı4 är nämligen andelen
män och kvinnor med eftergymnasial utbildningsnivå
högre i gruppen med utländsk härkomst. Andel i procent
vad gäller männen är 21,1 procent (utländsk härkomst)
mot 15,3 (svensk härkomst). Vad gäller kvinnorna är
andelen större över hela utbildningsspektrat vad gäller
kvinnor med utländsk härkomst jämfört med svensk.
Ändå har dessa grupper svårt att få arbete och komma ut
i arbetslivet och därmed kunna bidra till samhällets
ekonomiska tillväxt.
Gay index

Richard Florida pratar om vad han kallar “gay index” som
en markör vad gäller toleransnivån i en stad. Floridas
betoning av tolerans mot just denna grupp förklaras av att
den är en tydlig indikator för den allmänna toleransnivån
hos befolkningen i en region. Vid fokus på denna fråga
visar det sig att ingen av de svenska städerna finns med på
internationella rankningar.
Tel Aviv vann 2011 tävlingen om vilken stad i världen
som är mest populär bland homosexuella att besöka och
turista i. Den vann med god marginal, hela 43 procent.
På andra plats kom New York (14 procent), därefter
Toronto (sju procent), Sao Paolo (sex procent), Madrid
och London (fem procent). Undersökningen gjordes av
American Airlines och publicerades bland annat på
Gaycities.com. På GayCities hemsida är det enbart en
stad i Skandinavien som är med bland rekommenderade
och populära besöksmål – Köpenhamn.
Från mediebild till anmälda hatbrott till ungdoms
arbetslösheten till arbetslösa högutbildade personer med
invandrarbakgrund till gay index löper en röd tråd som
heter tolerans – men även ekonomisk tillväxt. Tolerans
och öppenhet är en basfunktion för ett väl fungerande
samhälle. En preliminär slutsats av de iakttagelser
rapportgruppen gjort kring hur Skåne står sig i fråga om
tolerans och öppenhet är att sett från utlandet har
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Sverige och därmed indirekt Skåne fortfarande en
tillfredsställande god position i en internationell jämförelse. Samtidigt kan uppmärksamheten kring hatbrott,
svårigheten att få arbete och delar av befolkningens
attityder vara allvarliga indikationer på att denna bild
kan komma att förändras om inget görs för att förbättra
”toleransindikatorerna” ovan. När det gäller övriga
Sveriges bild av regionen kan konstateras att brist på tolerans och öppenhet är en del av Skånebilden som därmed
påverkar attraktiviteten negativt. Detta är en fundamental utmaning för regionen att bemästra.

Hur kan Skånes aktörer höja
attraktiviteten?
När det kommer till trappsteget Fungerande samhälle
har Sverige och Öresundsregionen många positiva
faktorer, faktorer vi nästan tar för självklara. Låg korruption, fred, demokrati gör att basen för ett fungerande
samhälle är mycket god, sett ur ett internationellt
perspektiv. Dock finns det vissa moln på himlen och de
rör toleransfrågan.
Unga killar på yrkesförberedande utbildningar utgör
27 procent av landets gymnasieungdomar, enligt SCB.
Prognosen visar att denna grupp kommer att öka.
Efterfrågan på deras kompetens kommer även att öka
enligt SCB:s prognoser som tar sikte på 2032. Då det är
kommunerna som har ansvar för landets gymnasie
utbildningar (utom friskolorna) är det här initiativen till
insatser och åtgärdsprogram måste komma. Det handlar
om ett omfattande värdegrundsarbete, om att på ett mer
effektivt sätt få ut ungdomarna i praktik – inte bara i
Sverige – och om att arbeta på flera fronter samtidigt.
Praktiken är en möjlig väg in till fortsatt arbete och
toleranshöjande aktiviteter.
En gymnasist från Fordonstekniska programmet som
gör sin praktik hos en bilmekaniker på Norra Grängesbergsgatan i Malmö kan få sina fördomar bemötta och
omkullkastade. En gymnasist på Byggprogrammet som
gör sin praktik inom ramen för ett svenskt-kinesiskt
utbytesprogram kring hållbart stadsbyggande kan få sina
fördomar raserade – och samtidigt känna sig värdefull
och göra nytta. En gymnasist som går Eltekniska
programmet kan göra stor nytta och lära sig ovärderligt

mycket genom att göra praktik inom ett svensk-namibiskt utbytesprogram kring solenergi.
Den här typen av internationella samverkansprojekt
finns det relativt gott om, på såväl lokal, regional som
nationell nivå. Att systematisera så att dessa ungdomar
får en chans att delta, utvecklas och därmed bli ambassadörer för internationell samverkan samtidigt som de får
en möjlighet till fortsatt arbete, inte bara i Sverige, är
oerhört viktigt.

”Målet måste vara
att Skånes offentliga sektor
går i bräschen och satsar
aktivt på att bli Sveriges
mest mångfaldiga
arbetsgivare”
Arbetsgivare är en viktig målgrupp för ett arbete kring
tolerans. Tröskeln är för stor när det gäller att få ett
arbete i Sverige för utrikesfödda, oavsett hur hög utbildning du har. Med tanke på ESS och MAX IV och den
målgrupp som adresseras är det här en självklar hämsko.
Statistiskt sett är chanserna för en medföljande partner
att få ett arbete i Sverige/Skåne inte speciellt stor. Det är
en aspekt som kan sänka attraktiviteten med flera nivåer.
Ser man på den offentliga sektorn som arbetsgivare
går det att reflektera över hur många institutioner/
förvaltningar det finns som verkligen speglar våra
kommuners befolkningsmässiga sammansättning. Det är
dags för självkritik. I dagens Sverige och Skåne är det allt
för många ungdomar samt högutbildade med utländsk
bakgrund som står utanför arbetsmarknaden. Detta är
en stor alarmklocka. Fortsätter denna trend får samhället ta allvarliga och kostsamma effekter. Inte minst
påverkar det ekonomin negativt i ett redan trängt läge.
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I Malmö arbetar myndigheterna på flera olika sätt
med frågan kring tolerans och social hållbarhet. Ett
exempel på detta är att kommunstyrelsen nyligen
beslutat inrätta en social investeringsfond med målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och
unga i Malmö. Anledningen till att fonden inrättas är de
tydliga sambanden som finns mellan familjebakgrund,
hälsa, utbildning, dåliga uppväxtvillkor och social
utsatthet som vuxen. Det är även barn och unga som är
mest utsatta för hatbrott, enligt BRÅ. En socialt utsatt
person utan utbildning – och därmed troligen dålig
självkänsla – har större hinder för att känna och visa
tolerans mot andra, enligt psykologiska studier. Frågorna
hänger tätt samman. Målet måste vara att Skånes
offentliga sektor går i bräschen och satsar aktivt på att bli
Sveriges mest mångfaldiga arbetsgivare. Det skånska
näringslivet bör samtidigt gå samman och sätta målet att
bli Sveriges mest mångfaldiga OCH jämställda näringsliv. Då blir regionen konkurrenskraftig och attraktiv,
såväl ur ett nationellt som internationellt perspektiv.
Vid ett föredrag med forskaren Charlotta Mellander,
Internationella Handelshögskolan i Jönköping, menade
hon att om frågan kring HUR man kan få en plats mer
attraktiv kommer upp så är vi redan på fel spår. Vad gör
regionen med de resurser som redan finns och hur kan
man bygga vidare på dem? Som exempel kan nämnas
den arbetskraft som redan lockats från andra länder.

Vid genomförda intervjuerı5 syns att främsta orsaken
till att personerna befinner sig i Sverige och Skåne är just
karriärmöjligheten. Den högutbildade arbetskraften i
Lundaområdet verkar inte ha mött intolerans utan tycker
snarare att stadens befolkning verkar van vid folk från
andra länder. Lund har dock i studier visat sig vara den
mest toleranta staden i Skåneı6. Personerna i intervjuerna
framstår som mycket goda ambassadörer – använd
denna potential. Använd även gruppen när det gäller att
ta redan på förbättringspotential.
Tillgänglighet är viktigt, även för toleransen. Det är så
samhället rent praktiskt och fysiskt visar sitt välkomnande. Idag är all information på svenska. Överallt. En
och annan kommunhemsida går att få på engelska och
möjligen arabiska. Men ute i stadsrummet är allt på
svenska. Toleranshindren är inbyggda i varje gathörn;
exempelvis en p-automat, en gatuskylt, skyltar i mat
affären, blanketter på banken etcetera.
Redan idag har Skåne 18 procent utlandsfödda i totalt
193 länder. Städerna i regionen skulle kunna inspireras av
hur till exempel Malmö stadsbibliotek och Malmö
Museer gör för att vara åtkomliga för alla – utställningar
görs tillgängliga på fem språk (i text, med hjälp av
pekskärmar eller via ljud), ny teknik tillgängliggör för
synskadade och hörselskadade (appar med gps-punkter
på trottoaren – filmer, ljudfiler etcetera) såväl inne i
lokalerna som utanför. På museer används ett pedago-
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giskt effektivt grepp – om utställningar och upplevelser
anpassas för en 12-åring fungerar de även för en bredare
allmänhet. Ett intressant tankespår är att göra stadsrum
lika tillgängliga – för olika målgrupper. Då blir de mer
tillgängliga och attraktiva för alla.
Låt den lokala mångfalden få synas och ge sitt uttryck
i stadsrummet. Genom mötet med ”den andre” kan
fördomar krossas. För människor spelar roll. Större roll
än maskiner och produkter. Människor uppfinner och
skapar. Människor antingen stödjer eller undergräver
värderingar; vårdar eller dödar relationer; drivs av eller
förnekar framgång. En strategi i händerna på olyckliga,
missledda, oinformerade människor är en säker väg till
ett stort misslyckande. Det finns inget att jämföra sig
med vad gäller glädjen och lyckan i att samverka med
energiska, välinformerade och motiverade människor.
Vad gäller tolerans och respekt är det här en grund
pelare. Tolerans kan ses som en hygienfaktor. Målet
behöver vara ett samhälle som baseras på öppenhet och
respekt. Vad kan kommuner och Region Skåne göra?
•• Införa lärlingsplatser (jämför med Danmark).
•• Erbjuda praktikplatser (fler ungdomar och vuxna in i
praktikmöjligheter).
•• Aktiv samverkan mellan offentlig sektor, gymnasier
samt högskola för att kunna påverka utvecklingen,
parera och agera.
•• Aktiv samverkan mellan näringsliv och skola för att
skapa den arbetskraft och kompetens som efterfrågas
och som det finns behov av.
•• Genomför värdegrundsarbete med målgrupp killar
på yrkesförberedande gymnasieutbildningar.

exempel hur olika maskiner fungerar – på arbets
tagarens hemspråk).
•• Samordna kommuninformation och erbjud den på
flera språk.
•• Fler kommuner än Malmö borde satsa på en social
investeringsfond med målsättning att stärka och
förbättra livsvillkoren för barn och unga. Det är
under de tidiga åren som grundläggande värderingar
och förutsättningar skapas.
•• Gör stadsrummen tillgängliga, såväl fysiskt, språkligt
som kulturellt. Information i stadsrummen bör
finnas på svenska och engelska. Det ska till exempel
inte vara nödvändigt att bo här för att veta hur det
går till att använda sig av kollektivtrafiken (idag är
informationen och systemet alltför komplicerat och
skapar ett hinder).
•• Skapa mötesplatser i skärningspunkterna mellan
olika områden – skapa aktiva bryggor för integration
(såväl kulturell som fysisk, det vill säga mellan
människor, mellan stadsdelar samt mellan stad och
land). För att öka toleransen behöver människor
mötas i en mycket större utsträckning. Låt landsbygden inta staden genom torghandel eller saluhallar, låt
staden inta landsbygden genom rekreationsområden
och olika typer av upplevelser, låt människor blandas
genom att skapa mötesplatser och attraktionsvärden i
brytpunkterna i städernas gränsområden.
•• Använda kollektivtrafiklinjer som strategiska verktyg
för integration – exempel spårväg Rosengård – Västra
hamnen i Malmö.

•• Genomför ”kampanj” med målgrupp arbetsgivare för
att åstadkomma en attitydförändring vad gäller att
anställa personer med utländsk härkomst.

•• Skapa ett system som på ett inbyggt och självklart
sätt förser internationella studenter och gästforskare
med all praktisk information de behöver så fort de
kommer hit.

•• Erbjuda SFI-utbildning och språkträning på arbetsplatsen (jämför hur det fungerade på Kockums en
gång i tiden – då ett lyckat koncept).

•• Utgå från enkätundersökningar bland internationella
studenter för att se vilka barriärer de möter i det
svenska samhället och gör en åtgärdsplan utifrån det.

•• Erbjuda viktig information (fakta, instruktioner
etcetera) på arbetstagarens/mottagarens hemspråk
– på skola och arbetsplats (jämför återigen med
Kockums som på sin tid erbjöd både SFI-utbildning
på lunchen samt nödvändig information – kring till
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Vad bygger attraktivitet – från skola
till bostad
Det är lätt att bortse ifrån vardagslivet när stora forskningsprojekt är i faggorna. Men alla som ska vara
verksamma direkt eller indirekt vid ESS/MAX IV är
också människor med en vardag som ska fungera.
Utifrån Kunskapssammanställningen och ett antal
genomförda intervjuer kan ett antal faktorer definieras
som har betydelse för attraktiviteten.
För den målgrupp som kommer från andra länder:
•• Hjälp med alla vardagsfrågor från bankomatkort,
barnomsorg och att hyra en möblerad villa till att
överbrygga språkliga, kulturella och administrativa
barriärer
•• Hyra lägenheter eller villa, gärna möblerade
•• Rimligt pendlingsavstånd mellan bostad och arbete,
30–60 minuter, och i övrigt hög kvalitet på infrastrukturen
•• Hög kvalitet på och tillgång till internationella skolor
och annan offentlig service.
•• Hushållsnära tjänster
•• Möjlighet för partner/medföljande att få arbete
För den målgrupp som redan bor i Sverige:
•• Brett utbud av varor och tjänster
•• Bostäder i olika priskategorier och standard
•• Rimligt pendlingsavstånd mellan bostad och arbete,
30–60 minuter, och i övrigt hög kvalitet på infrastrukturen
•• Hög kvalitet på skolor och annan offentlig service
•• Möjlighet för partner/medföljande att få arbete

Potential att höja attraktiviteten i Skåne
Boende

Bostadsbyggandet såväl i Skåne som i övriga Sverige är
lågt i förhållande till det demografiska behovet. Bostadsbyggandet ligger redan idag under befolkningstillväxten
i de flesta kommuner, endast fem kommuner har
uppnått sina egna mål för bostadsbyggandet 2010. Enligt

rapporten Effekter på bostadsbyggandet av ESS och
MAX IV är betalningsviljan begränsad i en övervägande
andel av de skånska kommunerna. En rad faktorer spelar
in, men en jämförelsevis låg sysselsättningsgrad i flera
kommuner anges som en grundläggande orsak, liksom
den låga produktivitetsutvecklingen i byggsektorn,
svårighet att få fram detaljplaner, med mera. Det ligger
en stor potential i att fler kommuner planerar och bygger
bostäder för den väntade befolkningsökningen till följd
av ESS och MAX IV.
I Skåne liksom i övriga Sverige byggs en allt större
andel bostadsrätter och äganderätter på bekostnad av
hyresrätter. De som kommer till ESS/MAX IV för
tidsbegränsade uppdrag föredrar hyresrätt. Genom att
erbjuda bra hyresrätter, alternativt andra former av
flexibelt boende, finns möjligheter att öka attraktiviteten.

”Genom att erbjuda
bra hyresrätter, alternativt
andra former av flexibelt
boende, finns möjligheter
att öka attraktiviteten”
Det ligger en potential för kranskommunerna kring
Lund och Malmö i att erbjuda attraktiva bostäder.
Hårdast tryck kommer det att bli på bostadsmarknaden i
Lund och Malmö, vilket leder till att efterfrågan ökar i
orterna i omlandet – en spridningseffekt. En annan sida
av denna utveckling är att vissa grupper, till exempel
studenter, kan få svårt att bo kvar i Lund och därmed
söker sig till andra kommuner. Redan idag råder en
bostadsbrist på över 10 000 bostäder i Malmö-Lund för
gruppen unga människor (enligt Hyresgästföreningen,
statistik från juni 2012).
De internationella studenternas enkätsvar i i-Graduate
International Insight Barometer, en rapport från 2011 om
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hur internationella studenter uppfattar Sverige och
Malmö som studieland, visar att de är mindre nöjda när
det gäller levnadskostnaden samt bostadskostnaden i
Malmö/Sverige. Det är dyrt att bo i Sverige vilket är
något att vara medveten om.
Bostadsbyggandet är samtidigt en komplicerad fråga
rent resursmässigt. Skåne har Sveriges bästa åkermark
samtidigt som kommunerna gärna vill bygga ut. Ett nytt
förslag från Länsstyrelsen om nollvision för byggnation
på värdefull åkermark har lett till upprörda röster från
kommunerna som menar att Länsstyrelsen inkräktar på
kommunernas planmonopol. En annan fråga är tanken
på Skåne som en enda storstad, går det att ha storstadskrav på hela landskapet, ett ”Miljonstaden Skåne”? Hur
hittar Skåne balansen? Vilka är styrkorna ur ett attraktivitetsperspektiv?
Tillgänglighet

Tillgängligheten till de stora arbetsmarknaderna i
sydväst varierar kraftigt mellan olika delar av Skåne och
mellan bil och kollektivtrafik. Skåne är dock det län som
lyckats öka kollektivtresandet mest under de senaste tio
åren – resandet har redan fördubblats. Det finns planer
på att öka resandet genom ytterligare en fördubbling.
Sedan detta mål sattes följer utvecklingen den planerade
kurvan väl. Det finns alltså en tydlig utveckling mot att
Skåne har ett väl utbyggt storstadsurbant kollektivtrafiksystem. Detta bör gynna bilden av Skåne som en hållbar
och väl tillgänglig region.
Bilpendling över 30 minuter är ovanlig i Skåne,
liksom kollektivtrafikpendling på mer än en timme.
Även med stora utbyggnader av kollektivtrafiken är det
inte realistiskt att räkna med att alla delar av Skåne ska
kunna ta del av den växande arbetsmarknaden kring
ESS MAX IV, avstånden är helt enkelt för stora. Det är
trots den gynnsamma utvecklingen en utmaning att
skillnaderna i restider med bil och kollektivtrafik är
fortsatt stora även med framtida, planerade satsningar på
kollektivtrafik ı7.
När det gäller social tillgänglighet lyfte de internationella studenterna faktorer som att det borde finnas fler
”sport facilities”ı8. Möjligheten att ta emot och hysa
vänner som kommer på besök var även det en faktor att

förbättra. Andra faktorer man tyckte var mindre bra var
”social activities”. Många av aktiviteterna i Skåne och
Sverige pågår inomhus och kan vara svåra att hitta för
den som är ny i ett land. Några studenter från Kina, som
studerade vid Malmö högskola, pekade på hur svårt det
var att hitta sociala mötesplatser eftersom de inte primärt
försiggick utomhus, något de var vana vid hemifrån.
Det är tydligt att hjälp att hitta till de sociala mötesplatserna och aktiviteterna är ett område att förbättra.
Många studenter vill även lära känna svenskar vilket kan
vara svårt vid kurser med ett stort antal internationella
studenter – olika sätt att underlätta detta är också ett
önskemål.
De punkter där Sverige och regionens lärosäten fick
sämst omdöme, i en internationell jämförelse, var inom
punkterna “Visa advice”, ”Financial support” samt
”Earning money”. Det kan gälla saker som att skaffa ett
svenskt bankkonto, betala räkningar i Sverige, leta
extrajobb, ansöka om stipendier eller söka ekonomiskt
stöd på olika sätt. Andra punkter är hur människor på
väg hit ska gå tillväga för att skaffa visum för sig och sina
besökande gäster eller släktingar. Gäller detta för
gruppen internationella studenter så gäller det med
största sannolikhet även för målgruppen i denna rapport.
Individfokuserad service

Det finns ett behov av att få hjälp med vardagsservicen,
speciellt för dem som kommer från ett annat land än
Sverige. Många större, internationella universitetsstäder
har en typ av ”one-stop-shop” där gästforskare och
utländska studenter kan få såväl statlig, kommunal som
företagsinformation. En sådan här satsning är på gång
via Business Region Skåne. Det kan få potentiellt stor
effekt vad gäller den inledande upplevelsen av att
regionen är attraktiv. Det är smidigt för individen att
hitta den information som behövs på ett språk man
behärskar. Därmed kan vardagen underlättas betydligt
och mindre tid läggas på att navigera mellan byråkratins
grynnor och skär.
Men en sådan satsning väcker även en del frågor: Vem
ska ansvara långsiktigt? Är de många kommunerna i
Skåne ett problem? För plottrigt och oöverskådligt?
Sätter administrativa gränser och uppdelning av ansvar
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”Det finns ett behov av att få
hjälp med vardagsservicen,
speciellt för dem som
kommer från ett annat land
än Sverige”
käppar i hjulet för ett starkt erbjudande från offentlig
sektor? Kan en individfokuserad service organiseras som
ett tätt samarbete där det offentliga tillhandahåller
grundinformation som sedan utvecklas av privata
entreprenörer till olika typer av tjänster?

Hur kan Skånes aktörer höja
attraktiviteten?
•• Gör en analys över vilka målgrupper kommunen har
lättast att attrahera samt vilka behov dessa målgrupper har. Ta fram en strategi för hur kommunen ska
nå målgrupperna. Marknadsför därefter kommunens
konkurrensfördelar mot potentiella inflyttare.
•• Bygg fler bostäder och satsa på flexibla och varierade
boendeformer som kan erbjudas runt om i regionen
och därmed baseras på individens valmöjligheter – ett
Skåne som erbjuder individen stor valfrihet är ett
attraktivt Skåne!
•• Bygg bostäder vid kollektivtrafikknutpunkter med
30–60 minuters avstånd till ESS och MAX IV, med
hållbarhet som ledstjärna och i orter och städer med
attraktiva mötesplatser. På så vis skapas möjlighet för
fortsatt utveckling i hela regionen.
•• Planera så att verksamheter som etableras i Skåne på
grund av ESS och MAX IV ges plats vid knutpunkter
med god kollektivtrafik.
•• Skapa ett cykel- och gångnät som gör det enkelt att
komma till kollektivtrafikknutpunkten.

•• Marknadsför Skånes goda kollektivtrafik som ett
medel för en tillgänglig vardag.
•• Ta vara på spridningseffekterna och utträngnings
effekterna genom att arbeta för ett attraktivt boende
med flexibla och varierande boendeformer, baserade
på individens valmöjligheter. Fungerar inte bostadsmarknaden hämmas tillväxten.
•• Skapa ett organiserat, långsiktigt samarbete mellan
kommuner, region och anläggningarna för att
erbjuda individfokuserad service, ”one stop shop”.
•• Skapa arenor för sociala sammanhang, gränsöverskridande mellan privat och professionellt. Utgå från
befintliga mötesplatser – till exempel badhus, bibliotek, museer, parker – dit människor redan söker sig.
Identifiera och utveckla platserna; gör dem synliga,
attraktiva och lättillgängliga. Genom att skapa
förutsättningar för social tillgänglighet gynnas och
möjliggörs innovationer och tillväxt, dessutom ger
arenorna större arbetsmöjligheter för medföljande.
•• Samla aktiviteter – skapa kluster av bostäder, akademi/forskning, kontor, lekplats, handel, förskola
etcetera inom samma geografiska område. Inkubatorer och företagskluster, i synnerhet nära ESS och
MAX IV, kan bli viktiga mötesplatser för akademi,
offentlig verksamhet, näringsliv och medborgare.
Kluster av den här typen kan även etableras på andra
platser i Skåne så länge de är placerade i socialt och
fysiskt tillgängliga och intressanta miljöer.
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Vad bygger attraktivitet – individens
karriärmöjligheter i Öresundsregionen
Individens möjligheter till professionell utveckling och
möjligheterna för företag att dra kommersiell nytta av
forskningsresultaten är kanske de mest grundläggande
attraktionsfaktorerna av alla när det gäller att dra
maximal nytta av ESS och MAX IV. Till exempel
nämnde merparten av de intervjuadeı5 intressant jobbmöjlighet som det primära skälet till att de kom till
Sverige.

”Anläggningarna ger
förutsättning att bygga
en kritisk massa av
kompetenser inom
akademi och näringsliv
som kan locka både
företag och individer
till regionen”
Att skapa bra professionella utvecklingsmöjligheter
gäller särskilt spin-off-verksamheter inom näringsliv och
akademi. De stora regionalekonomiska effekterna
bedöms finnas i de verksamheter som uppstår som en
följd av forskningsanläggningarna. Detta sker dock inte
av sig själv utan kräver aktiva åtgärder från såväl offentliga som privata aktörer.
Anläggningarna ger förutsättning att bygga en kritisk
massa av kompetenser inom akademi och näringsliv som
kan locka både företag och individer till regionen. Just
den kritiska massan av kompetens anses i flera
utredningarı9 vara långt viktigare för företags omlokalisering än möjligheten att praktiskt genomföra experiment på anläggningarna.

Den kritiska massan av kompetenser är alltså viktig
för arbetsutbudet för individen, för akademins tillgång
till kvalificerad forskarkapacitet och företagens möjlighet
att rekrytera tillräckligt kompetent personal. Forskningsområdets komplexitet är ett problem i sig för företagen,
tillgången på rätt kompetens inom företagen är därför
central. Att bygga kritisk massa som grundläggande
attraktionsfaktor handlar om flera faktorer:
•• En fysiskt väl kopplad Öresundsregion med korta
avstånd mellan olika kompetensnoder. Det är viktigt
att de olika kompetenscentra som finns i regionen är
tillgängliga med rimliga tidsavstånd för att den
samlade kompetensen kan sägas utgöra en kritisk
massa.
•• Ett nära och välorganiserat samarbete mellan forskning och näringsliv. Ett kluster av företag och
institutioner kräver en handfast organisation för att
till exempel exploatera de möjligheter som ryms i
samverkan och samarbete. En parallell är Medicon
Valley inom Life Science-området i Öresunds
regionen.
•• Aktiva innovationssystem för kommersialisering av
forskningsresultat är avgörande för att etablera nya
företag, utveckla befintliga företag i regionen och
Sverige samt locka utländska företag.
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Potential att höja attraktiviteten i Skåne

”Det är därför viktigt att
den fysiska miljön gestaltas
och organiseras på ett sätt
som stödjer och underlättar
kreativitet och innovation”
Attraktiv arbetsmiljö och moderna faciliteter spelar
också en roll för de professionella utvecklingsmöjlig
heterna. Det är därför viktigt att den fysiska miljön
gestaltas och organiseras på ett sätt som stödjer och
underlättar kreativitet och innovation. En genomgång20
av ett antal framgångsrika innovationsmiljöer i världen
visar att den fysiska miljön kan se ut på olika sätt och
ändå vara kreativ.

Betraktas Skåne isolerat från Danmark har regionen ett
förhållandevis litet utbud av arbets- och karriärmöjlig
heter idag, men om definitionen är Öresundsregionen är
regionen redan nu konkurrenskraftig i en internationell
jämförelse. Dock behöver samarbetet mellan näringslivet
på båda sidor sundet stärkas inom forskningsområden
kopplade till ESS och MAX IV för att synliggöra den
kritiska massan. Med ESS och MAX IV skapas stor
potential att utveckla nya företag som avknoppning, få
regionalt verksamma företag att växa och att ytterligare
höja attraktiviteten på regionens utbildningsinstitutioner.
Undersökningar från andra jämförbara anläggningar
visar att den största potentialen för tillväxt i näringslivet
ligger i avknoppningsföretag och att redan existerande
företag i regionen växer, snarare än nyetablering av
utländska företag. Detta ger goda förutsättningar för fler
kommuner att locka företag till sig. Att förbereda för
denna typ av avknoppningsföretag, till exempel genom
olika klusterbildningar, kan underlätta starten.
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Historiskt har kopplingen mellan forskning och
industriell användning av resultaten varit svag. ESS och
MAX IV har en god möjlighet att förändra detta
förhållande genom att man inte är belastade av gammal
kultur som andra anläggningar kan vara.

Hur kan Skånes aktörer höja
attraktiviteten?
•• Marknadsför Öresundsregionen som en arbetsmarknad.
•• Stärk kommunikationerna över sundet.
•• Etablera en funktion som arbetar i gränssnittet
mellan forskningsanläggningarna och industrin.
•• Stöd spin-off-företag vid anläggningarna samt
regionalt verksamma företag genom ett utvecklat
innovationssystem.
•• Formulera en strategi för hur kommunerna ska locka
företagen att etablera sig.
•• Säkerställ resurser till forskning och utveckling.
•• Samarbete mellan forskningsanläggningen och

offentliga institutioner och utbildningsinstanser för
att säkra kompetensförsörjning.
•• Strategi för att få regionalt verksamma företag som
leverantörer till ESS/MAX IV.
•• Jobbmöjligheter för parter/medföljande till involverade
i ESS – gör riktade insatser till olika typer av arbetsgivare. Kommunerna kan med fördel samverka med
relocationföretag som är kopplade till anläggningarna
och andra stora företag. Detta för att agera proaktivt,
kunna marknadsföra sina erbjudanden och kunna
förbereda mottagandet av potentiella inflyttare.
•• Samarbeta med universitet och högskolor för att
stärka positionen inom någon speciell del av näringslivet.
•• Höj kunskapens status vid rekrytering – rätt kompetens på rätt plats. Till exempel kan man låta sig
inspireras av TCO som har tips på hur man går
utanför sina trygghetsramar vid rekrytering.
•• Marknadsför Skånes goda kollektivtrafik som ett
medel för god tillgänglighet mellan olika verksam
heter.
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Vad bygger attraktivitet – från kultur
och miljö till atmosfär
Denna del av attraktiviteten är svår att kvantifiera och
mäta eftersom den i stort är en subjektiv upplevelse.
Forskning och undersökningar visar dock att karaktär,
atmosfär och upplevelse i en stad eller plats har stor
betydelse för attraktiviteten.
Den så kallade kreativa klassen, som kanske är den
viktigaste målgruppen att attrahera, tenderar att söka sig
till städer och platser med en hög grad av blandning,
stort utbud och puls: ”Den täta blandstaden som
rymmer bostäder, handel och verksamheter sida vid sida
är idealet för en attraktiv stad.”2ı. Mötesplatser, för vilket
cafékulturen är ett växande uttryck, och en mångfald av
människor i olika åldrar och från olika kulturer, är
viktiga inslag för attraktiviteten. Med denna aspekt i
åtanke bör flera orter och städer i Skåne ligga bra till.
Eftersom målgruppen är bred och diversifierad i
preferenser och betalningsvilja kan även andra typer av
stadssammanhang vara attraktiva. Närhet till natur och
rekreation, den småskaliga byn med egen karaktär och
visst serviceutbud och goda kommunikationer kan också
attrahera. Men oavsett skalan är det viktigt att platsen/
staden har karaktär och upplevs genuin med lokal prägel
på arkitektur och atmosfär22.
I en del undersökningarı8 framgår att hållbarhet är en
viktig profilerings- och attraktionsaspekt. Möjligheten
för individer att leva hållbart uppskattas, inte minst av
utländska studenter.
Klimatet är en faktor med betydelse för attraktiviteten, dock med små möjligheter att påverka. Skåne har, i
relation till regioner på varmare breddgrader, en uppförsbacke när det gäller klimatet för dem som kommer från
andra länder. Klimatet kan möjligen vara en positiv
faktor för svenskar som kommer norrifrån.
Skåne skiljer sig från resten av Sverige på en hel del
viktiga sätt – det ligger nära kontinenten och är folkrikt,
landskapet är öppnare och påminner mer om Danmark
och Tyskland, den bördiga jorden har lett till välstånd,
trygghet och ett lättare liv genom århundradena,
samtidigt har funktionen som gränslandskap skapat
annan otrygghet.
Turistgenomströmningen och antalet återkommande

besökare är stor – Skåne är för många en bild av det
goda livet – maten, naturen, kulturen – en plats där man
kan ta det lugnt och njuta av nuet. Samtidigt kan den
höga livskvaliteten paradoxalt bidra till lägre effektivitet,
något som hörs från Stockholmshåll, att projekt tar
längre tid här, och att de professionella utvecklings
möjligheterna är sämre. Något de inte borde vara med
tanke på att Skåne är en del av Öresundsregionen med
motorn Köpenhamn som granne – en faktor som tål att
tänkas och vridas på. Hur förenar man hög livskvalitet
med stark innovation? Mindfullness med BNP? Äppleodlingar med uppkoppling?

”Skåne är för många en bild
av det goda livet – maten,
naturen, kulturen – en plats
där man kan ta det lugnt
och njuta av nuet”
Potential att höja attraktiviteten i Skåne
Business Region Skåne gjorde i början av 2012 en större
undersökning som fick namnet Bilden av Skåne. Där kan
man se att bland dem som vill flytta utgör Öresunds
regionen/Skåne det främsta alternativet. En av tre skulle
kunna tänka sig att flytta till Skåne. I relation till de
övriga storstadsområdena anses regionen ha den mest
kontinentala karaktären och bästa matkulturen. Skåne
anses även ha den bästa balansen mellan stad och
landsbygd. Slutsatsen är att kännedomen om Skåne är
relativt utbredd och att den positiva bilden dominerar.
Minst positiva är norrlänningarna.
Bland de negativa aspekterna nämns att Skåne ligger
efter Stockholm när det gäller möjligheterna för män
niskor i karriären, att Öresundsregionen/Skåne anses ha
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integrationsproblem och hög brottslighet och att den ses
som mindre öppen och tolerant, med sämre trygghet.
Trots detta bestämmer 3,7 miljoner människor sig för att
det här är platsen de vill leva på – det är lika nära till
naturen som till resten av världen. Det finns problem,
men även kreativitet och stor inflyttning av unga
människor.

Hur kan Skånes aktörer höja
attraktiviteten?
•• Utveckla karakteristiska mötesplatser och profilera
dem, såsom museer, bibliotek, gallerier, caféer, torg,
parker. Fundera över placeringen. Använd redan
upptrampade stigar, där människor redan rör sig. Då
finns där redan ett inneboende attraktionsvärde att
bygga vidare på. Ta hjälp av fokusgrupper med
medborgare för att få inspel till hur de bäst kan
utvecklas.
•• Marknadsför attraktioner i kommunen mot dem som
besöker ESS/MAX IV, då kan turismen i kommunen
öka.
•• Redan på Kastrup/Sturup ska de internationella
gästerna kunna hitta spännande information om
olika sevärdheter och annat som de skånska kommunerna vill marknadsföra. Det är dock viktigt att
samordna insatserna mot besökarna.
•• Bygg vidare på den karaktär och kultur som finns i
existerande orter, förstärk arkitektoniska särdrag och
skapa attraktiva mötesplatser.
•• Integrera hela Öresundsregionens kulturutbud,
inklusive Köpenhamn i marknadsföringen av de
skånska orterna/kommunerna.
•• Skapa ett brett kulturutbud som attraherar även
internationellt verksamma människor i regionen.
•• Skapa mötesplatser som fungerar även på helger,
kvällar och sena tider och på andra ställen än i de
stora städerna. Till och med de större städerna i
regionen är stängda och tysta på söndagarna. Alla vill
inte förlusta sig på externa köpcentra.
•• Stärk hållbarhetsprofilen på alla satsningar i regionen:
infrastruktur, stadsplanering, bostadsbyggande mm.
Sikta på världsklass i detta avseende!
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Summerande slutsatser
med tanke på den globala konkurrensen om de
målgrupper rapporten fokuserar på är det nödvändigt att
regionen presterar mycket bra på alla fyra delaspekterna
av attraktivitet: Fungerande samhälle, Smidig vardag,
Professionella utvecklingsmöjligheter och Upplevelse och
karaktär.

ATTRAKTIVITET

UPPLEVELSE
OCH KARAKTÄR
PROFESSIONELLA
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
SMIDIG VARDAG
FUNGERANDE SAMHÄLLE

Denna grundsyn bygger på att individer som ska fatta
beslut att flytta till en annan landsdel, ett annat land
eller en annan världsdel baserar det beslutet på en helhet,
där kvaliteten på delarna hänger samman och är beroende av varandra.
Det går inte längre att utgå ifrån att enbart professionella utvecklingsmöjligheter är ett tillräckligt kriterium
för att söka sig bort från sin nuvarande position – socialt,
geografiskt och professionellt. Av det skälet kan man inte
nöja sig med att ESS och MAX IV blir spännande för
dem som är verksamma inom fältet och att Sverige har
högt anseende i världen. Utmaningen kan illustreras
genom trappan där dels komponenterna som bygger upp
varje steg och samtliga steg måste finnas för att nå
målgrupperna, det vill säga erbjuda en attraktiv region
för individerna.
Slutligen kan några av åtgärdsförslagen få summera och avsluta denna rapport om attraktivitet
och tolerans:

•• Det är människor som ska attraheras – utgå från dem!
•• Utveckla attraktionsvärden baserat på vilken målgrupp respektive kommun är bäst lämpad att attrahera. Bygg på redan inneboende värden.

•• Testa attraktiviteten för olika delar av Skåne. Olika
delar har olika förutsättningar, ta vara på de möjligheter och förutsättningar som finns. Prioritera!
•• Skapa god tillgänglighet – både fysiskt i infrastruk
turen och till information genom bland annat system
med mottagarservice.
•• Ta tag i toleransfrågan NU! Fler ungdomar och
personer med utländsk bakgrund i arbete skapar
stärkt självbild, ökad tolerans och stärkt ekonomi.
•• Marknadsför Öresundsregionen som en samlad
arbetsmarknad.
•• Satsa på möjligheten för medföljande att få arbete.
Detta bland annat genom riktade insatser mot
arbetsgivare. Som kommun kan man även med fördel
samarbeta tidigt med så kallade relocationföretag som
är knutna till anläggningarna ESS och MAX IV. För
att synliggöra sina erbjudanden samt få kännedom
om vilka som planerar att flytta till regionen och
därmed kunna agera proaktivt.
•• Se regionens internationella studenter som viktiga
ambassadörer och arbeta aktivt med de frågor som
denna grupp lyfter som problematiska. Se även redan
attraherad, invandrad arbetskraft som ambassadörer.
•• Marknadsför ESS/MAX IV i ett perspektiv av
Öresundsregionen. Ta rygg på Köpenhamns goda
rykte och skapa ett regionalt och attraktivt innovationssystem tillsammans med Medicon Valley och
andra satsningar.
•• Utveckla karakteristiska mötesplatser och profilera
dem, såsom museer, bibliotek, gallerier, caféer, torg,
parker. Fundera över placeringen. Se till att de är
öppna på kvällar och helger. Använd redan upptrampade stigar, där människor redan rör sig. Då finns ett
inneboende attraktionsvärde att bygga vidare på. Ta
hjälp av fokusgrupper med medborgare för att få
inspel till hur de bäst kan utvecklas.
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Inom ramen för ESS MAX IV i regionen – TITA delprojekt TA1
Samhällsplanering och transportinfrastruktur har Urban
Innovation Lab, ett samarbete mellan konsultföretagen
Triple E AB, Trivector AB och CaseLab AB, tagit fram denna
rapport som sätter fokus på frågan vad som skapar attrak
tivitet i en region; som analyserar toleransfrågans betydelse i
en regional kontext samt ger konkreta tips på sätt att arbeta
med dessa frågor i regionen

