
platsernas 
välstånd

C h a r l o t t a  M e l l a n d e r

T h e  P r o s p e r i t y  I n s t i t u t e  o f 
S c a n d i n a v i a

Öppenhet, attraktivitet och bostäder



Den kreativa ekonomins 
uppgång...

Ett ekonomiskt skifte från tillverkning till service 
och kreativitet

Jobb följer människor

Fördelningen över regioner mer ojämn än tidigare



“The world 
is flat!”

                                             
Thomas friedman



“The world is 
spiky!”

                                            Richard Florida



Befolkning



Fysisk Ekonomisk 
aktivitet



URBANISERING DRIVER TILLVÄXT

DEN KREATIVA SEKTORN OCH 
SERVICESEKTORN UTGÖR FLER ÄN 3 AV 4 
JOBB IDAG

KREATIVA, INNOVATIVA, 
KONTAKTINTENSIVA MILJÖER.

25 000 INVÅNARE KRITISK STORLEK FÖR 
TÄTORT.



Florida’s 3t för 
ekonomisk tillväx

Teknologi 
(Schumpeter, Solow, 
Romer)

Talang - Human 
Capital Externalities 
(Lucas, Glaeser)

Tolerans - en 
alternativ roll av 
kulturen; öppenhet för 
diversitet (Inglehart, 
Florida, Ottaviano/Peri) – 
mer än SOB



Högutbildade 
...tre år eller mer 

vid universitet



TIDSANVÄNDNINGEN ÖVER 
LIVSTIDEN

ARBETE 9%, MINSKAR.

FRITID NÄSTAN 50%, ÖKAR.

SÖMN/VILA, EN TREDJEDEL.

STUDIETIDEN ÖKAR.



Hur lockar vi till oss de människor vi 
behöver för att skapa regional tillväxt?

Variation av varor och 
tjänster

Estetisk och vacker 
omgivning

God offentlig service

Hastighet

Densitet

Höga löner

(Glaeser, Saiz, Kolko, 2001)



går det att mäta 
regional 

attraktivitet?



Livskvalitetindex

Miljö 

Väderlek

Utbildningsmöjligheter

Kultur

Affärer

Variation

Mobilitet

Rekreationsmöjligheter

Närhet till skog/hav

Tillgång till sjukvård

Vacker omgivning

Risk för trängsel

Risk för att bli utsatt för 
ett brott.

etc.



Tre livsavgörande beslut för 
lycka...

Vad vi jobbar med

Vem vi lever med

Var vi bor



“Lycka ger en god förutsattning för 
innovationer och kreativitet, snarare än 

tvärtom”

                                             T.amabile



Tre faktorer för “subjektivt 
välbefinnande”

Ekonomisk: jobb och inkomster

Personligt välbefinnande: familj och vänner

Platsen: ”City satisfaction”



Effekter på välbefinnandet av platsen

Individer med goda inkomster har över lag en högre nivå av 
livstillfredsställelse – men nyttan är avtagande på högre 
nivåer

OCH – städer och platser som rankas högt i ”city 
satisfaction” tenderar att ha invånare med högre 
livstillfredsställelse.

City satisfaction ger ytterligare lycka!!!



City satisfaction i 
allmänhet

Ökar med;
 

inkomst – men bara upp till en viss nivå

utbildning

äktenskap

ålder



Så vad mer 
driver “city 

satisfaction”?
Quality of Place 
estetiska faktorer

Self-Expression  
tolerans, rätten att vara sig själv

Utbildningsmöjligheter

Möjlighet till sociala nätverk 
utbud av “det tredje rummet”

Grundläggande behov 
sjukvård, skola, omsorg, 
kollektivtrafik etc



En närmare titt på:

1. Quality of Place

Parker och möjlighet till utomhusaktiviteter

Den estetiska miljön; skönhet/fysiska 
inramningen

Luft- och vattenkvalitet



Och...

2. Tolerans: Self-Expression/Diversity

Är din stad en bra 
plats för följande 

grupper att bo 
på?

Etniska minoriteter

Immigranter

Homosexuella

Unga, högutbildade som söker jobb

Unga singlar

Familjer med barn



Tolerans och Estetik är 
starka drivkrafter bakom:

.Den allmänna och övergripande “city satisfaction”

.En ökad sannolikhet för att man vill stanna på den 
platsen man bor

.En ökad sannolikhet för att man kan tänka sig att 
rekommendera platsen för boende för någon man 
känner 



Ett ekonomiskt kretslopp...

Attrahera 
välutbildad 

och 
kreativ 

arbetskraft

Högre 
produktivitet

och vinst

Snabbare 
ekonomisk 
tillväxt 

och högre 
skatteintäkter

Mer pengar 
till att 

förbättra och 
försköna det 

allmänna 
rummet.

Ökad 
kulturell 

diversitet och 
förbättrad 
livskvalitet



fokus!
Idag tävlar regioner 

om att attrahera 
högutbildade och 

kreativa människor…



men:

Framgångsrika 
regioner välkomnar 

alla 
sorters människor!!!!



“When a place gets 
boring even the 
rich people leave”

                Jane Jacobs


