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NÄR VI skålade in 2020 fanns det ingen som i

sin vildaste fantasi kunde ana vad som var på
väg att hända. Vi såg fram emot det nya året
med tillförsikt. Världen, Sverige och Stockholm
stod visserligen inför stora problem, men vi
försökte snarare se dem som utmaningar. Den
typ av katastrof som pandemin skapat hade vi
inte upplevt tidigare. Den har nu slagit hårt mot
såväl människors hälsa som mot hela världsekonomin.
2020 kommer att gå till historien som ett
förfärligt år för världen – ett annus horribilis.
Det är i tätbefolkade miljöer – storstäder –
som viruset härjat som mest. I Sverige har vi
som bor i huvudstadsregionen verkligen fått
känna på pandemins effekter. Fullt på sjukhusen, tomt på gator och torg.
Men inget knäcker staden. Och inget knäcker
Stockholm. Vi har lyckats resa oss efter många
tidigare kriser – och vi kommer att göra det igen.
Det är jag helt säker på.
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NÄR JAG bläddrar i det nya numret av Sthlm

Magazine tar jag del av så mycket fantastiskt
som vår huvudstad har att erbjuda. Övertygelsen om att vi kommer att nå vår vision – Europas bästa huvudstad 2035 – ökar för varje
sida jag läser.
Här finns utbildningar i världsklass, en internationellt erkänd akademi, huvudkontor i
världsomspännande koncerner, många framgångsrika företagskluster, till exempel inom
life science, en startup-scen med entreprenörer
och riskkapital, en ren och hållbar livsmiljö,
en jämlikhet och jämställdhet som möjliggör
ett rikt familjeliv, moderna och digitaliserade samhällsfunktioner, en kollektivtrafik som
utsetts till bäst i Europa, kulturscener och
idrottsevenemang, en historisk och estetiskt
tilltalande stadsmiljö och en lika vacker och
stadsnära landsbygd.
Här finns också vattnet och skärgården –
mitt inne i stan. Det är den ingrediens som i
undersökning efter undersökning nämns mest
frekvent när människor beskriver det bästa med
huvudstaden.
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Men framför allt finns här människorna. De
som är dedikerade att skapa framtidens smarta,
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om oss kommer stadens attraktivitet åter framstå som helt uppenbar – för boende, företag,
medarbetare och besökare.
Då kommer efterfrågan på stadens egenskaper och på allt som vår huvudstad har att erbjuda vara extra stor. Och vi är snart där!
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vd, Stockholms Handelskammare
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Att bo nära och behöva
trängas med andra
människor. Att dagligen
leva i en miljö p
 räglad
av stress, buller och
högt tempo. Jo, livet
i storstaden är faktiskt
ALLDELES UNDERBART.
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Henrik Ekblom Ystén

I L LU S T R AT I O N

Dennis Eriksson

Sthlm Magazine

TEXT

2021

Inspiration / Mina drömmars stad
10
Sthlm Magazine

Enligt FN:s
 rbaniseringsrapport
u
kommer det år 2030 att
finnas 43 megastäder
i världen, det vill säga
städer med fler än
tio miljoner invånare.

STOCKHOLM VÅREN 2020, isoleringens tid. De annars så livliga

tunnelbanevagnarna gapar tomma. Stadens konsertlokaler, scener
och klubbar är tysta. Restauranger och kaféer gör sitt yttersta för
att locka gäster – och om de väl lyckas tvingas krögarna se till att
alla håller behörigt avstånd till varandra. Stadens befolkning jobbar
hemifrån; de undviker främlingar så gott det går.
Och Stockholm är inte unikt, pandemin har påverkat hela vår värld
och situationen har satt fingret på något avgörande. Om vi inte får
vara nära varandra, vad är då poängen med att bo i en stor stad där
hela tillvaron bygger på att många är på samma plats samtidigt? Om
detta är det nya, vem kommer då i framtiden att vilja trängas med
andra i överbefolkade metropoler som redan tidigare kritiserats från
allt ifrån att vara miljöbovar till att rent allmänt fostra arroganta
typer som armbågar sig fram i livet?
Svaret: Nästa alla. Forskarna är ganska ense om att den explosionsartade urbaniseringen kommer att fortsätta. FN:s profetia i deras
senaste urbaniseringsrapport lyder att ”mänsklighetens framtid är
urban”, och rapporten slår fast att det år 2030 kommer att finnas
43 megastäder – alltså städer med fler än tio miljoner invånare –
i världen, samt att över 67 procent av jordens befolkning i mitten av
2000-talet kommer att bo i städer. Svenske företagsekonomen Kjell
A Nordström har gått steget längre när han siat om att världen inom
30 år kommer att bestå av 600 megacities som svarar för nästan all
ekonomisk aktivitet på jorden.
Det föranleder i sin tur nästa spörsmål: Om nu staden är så ifrågasatt och kritiserad, vad är det som fortsätter locka människor hit?
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I INLEDNINGEN av Mina drömmars stad beskriver Per Anders Fogel-

ström paradoxen: ”Människor utanför kunde frukta och hata staden,
tala om pesthålan och varbölden, om jätten som slukade människoliv.
Men ändå sökte sig många av dem dit, gav sitt blodsoffer.”
När författaren publicerade sin klassiker 1960 hade Sveriges stora
städer växtvärk, miljonprogrammet lurade runt hörnet, och den
romansvit som sedan följde täckte in hela urbaniseringsprocessen
som Stockholm genomgick från 1860 och 100 år framåt. Den stora
stadens lockelser och avarter var ett genomgående tema, vilket

I början av 1800-talet
 userades tre procent
h
av världens befolkning
i städer.

I början av 1900-talet
bodde 14 procent
av världens befolkning
i städer.

År 2007 bodde mer
än hälften av världens
befolkning i städer.
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i sig inte var så underligt med tanke på den takt som urbaniseringen
höll när den väl tog fart. I början av 1800-talet huserades bara tre
procent av världens befolkning i städer, hundra år senare var siffran
14 procent och 2007 inträffade brytpunkten då mer än hälften av
jordens befolkning levde i urban miljö. För Sveriges del gick det
snabbare än så: redan 1930 levde fler svenskar i stad än på landsbygd.
Sådana dramatiska förändringar skedde inte utan friktion, menar
urbanhistorikern Håkan Forsell:
– Många städer växte ordentligt under industrialismen på 1800talet och kritiserades då främst för att vara hälsovådliga. Men sådant
kom man snart tillrätta med, genom satsningar på till exempel rent
vatten och avlopp. Därmed inte sagt att kritiken dog ut. Det fanns
länge också en misstänksamhet mot den människotyp som industristäderna hade frambringat, som omväxlande betraktades som
en farlig massmänniska och en skadlig individualist.

2021

EKONOMISKA VINSTER bör inte underskattas när man talar om

städers dragningskraft. Redan 1890 visade den brittiske nationalekonomen Alfred Marshall på fördelarna i att verksamheter låg nära
varandra. En starkare gemensam arbetsmarknad underlättade att
hitta rätt typ av arbetskraft, och täthet mellan människor gynnade
också utbyte av idéer, erfarenheter och varor. Dessutom: med mycket
produktion inom ett begränsat geografiskt område blev transportkostnaderna billigare.
– Inom forskningen kallas detta agglomerationseffekter, ett
slags produktivitetspremium man får från större arbetsmarknader,
berättar professor Charlotta Mellander, nationalekonom vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Hon har ägnat åratal av forskning åt varför människor väljer att
bosätta sig på en plats och inte andra, och hon säger att även om
denna produktivitetspremium är viktig, har städerna troligen haft
en ännu starkare attraktionskraft i den livskvalitetspremium som
de kunnat erbjuda.
– Ju fler som bor på en plats, desto större variation blir det i utbud
i form av till exempel mötesplatser, kultur och varor. Och slår du
ihop dessa två premier får du en spegelbild av huspriserna på en
plats och anledningen till att Stockholm i dag har landets dyraste
bostadsmarknad. För detta är något som folk är villiga att betala
mycket pengar för.
Men är det då inte rimligt att hysa oro för städernas framtid?
För om det är något pandemin sett till så är det att begränsa utbudet
och försämra livskvaliteten.

FOTO: DRAMATEN

Satsning på kultur
är bland det mest
rationella en stad av
i dag kan göra, enligt
KTH-professorn
Göran Cars.

FOTO: DRAMATEN
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Även annat har vänts emot staden som idé genom åren, berättar
Håkan Forsell. Att folk självmant valde att bo dåligt och trångt förundrade länge omvärlden, men i takt med att tiden gick ändrade
också kritiken form.
– Under välfärdsbyggandet då många kunde konsumera mer, bo
större och äga varsin bil krävdes större planerade ytor, och då spreds
städerna ut, blev glesare och mer osammanhängande, vilket ledde
till att kritiken mot staden mer handlade om att det inte fanns några
riktiga städer kvar längre, säger Håkan Forsell.
Trots allt gnäll under närmare 200 år tycks staden inte ha tappat
sin dragningskraft. Håkan Forsell tror sig ana varför:
– Det sägs ofta att industrialismen födde stora städer, men städer
har också försökt bli av med industrier så fort det bara går, genom
att flytta ut dessa till utkanterna. Jag skulle säga att städernas existensberättigande snarare alltid har varit information och kunskap.
Närhet mellan människor skapar kreativitet, möjlighet till att göra
affärer, ett utökat utbyte av idéer och så vidare.
Han tar Brügge i Belgien som ett tydligt exempel på vad som utgör
stadens essens. Under industrialismens guldålder framstod den
medeltida, mossiga handelsstaden som stendöd, för att i takt med
tiden återuppstå som en oerhört intressant miljö, med en stadskärna
som i dag är upptagen på Unescos världsarvslista.
På senare år har Håkan Forsell noterat ett allt större ifrågasättande
av metropoler. Erbjuder de den diversifiering som de säger sig vilja
göra? Är det rimligt att bo i en stad där bostadspriser skenar?
– Coronapandemin blev som en fortsättning på denna växande
misstänksamhet och oro, säger Håkan Forsell. Liksom i början av
industrialismen talar man återigen om staden som hälsovådlig.
Inom stadsplanering har sedan flera år förtätningar ställts mot
behovet av grönytor och andningshål, och detta blir än tydligare
nu när människor plötsligt uppmanas hålla avstånd till varandra.
Han menar att pandemin mycket väl kan vara en ”game changer”
i storstadens historia. Näringsidkare riskerar att få det tufft i flera
år framåt. Hemmajobb kan bli mer vanligt, varpå frågan om vad
kontoren i staden ska fylla för funktion kan komma upp på agendan.
Och om färre väljer att använda kollektivtrafik för en tid uppstår
frågan hur tjänsten ska finansieras.
Men allt detta till trots, Håkan Forsell tror inte att det är läge att
tala om storstadens död.
– Det finns så mycket investeringar i våra städer runt om i världen
att det helt enkelt är omöjligt att bara lämna allt.

Mattias Andersson,
konstnärlig ledare
på Dramaten.

M A J O R I T E T E N AV D E M S O M
RÖR SIG TILL OCH FRÅN
S T O R S TÄ D E R Ä R P E R S O N E R

Inspiration / Mina drömmars stad

D E N A B S O L U TA

FOTO: SHUTTERSTOCK

MELLAN 18 OCH 35 ÅR
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Charlotta Mellander misstänker att det inte
räcker för att rubba storstädernas dominans:
– Den absoluta majoriteten av dem som rör sig
till och från storstäder är personer mellan 18 och
35 år, ingen direkt riskgrupp i den här pandemin.
Så att just coronan skulle få dem att göra drastiskt
annorlunda val än tidigare, nej det tror jag inte.
Däremot gissar hon att pandemin har speedat
upp tempot i vissa processer som redan existerar.
Nybildade familjer som tidigare funderade över om
de verkligen ska bo i stan eller flytta ut till något
hus på landet kanske tidigare tog fem år på sig
innan de gjorde slag i saken. För en tid framöver
kan det ta ett halvår i stället.
– Sedan är det förstås sannolikt att livskvalitetspremien försvagas för en tid framåt, för det råder
inget tvivel om att det framför allt är den som har
fått sig en törn av coronan.
EN INSTITUTION vid Nybroplan i Stockholm kan

2021

intyga att så är fallet. På Kungliga Dramatiska
Teatern stängde man ner redan i mitten av mars
2020, då en medarbetare blev sjuk i corona. Sedan
förblev Sveriges nationalscen öde lång tid framöver.
Dramatens konstnärlige ledare Mattias
Andersson hann bara göra en vecka på nya job-

bet före stängningen och han beskriver våren och
sommaren 2020 som ”absurd”.
– Vi har i varje fall fått en förståelse för vad tomma
scener och tysta konserthallar och klubbar gör
med en stad, konstaterar han.
Han menar att det på sitt sätt var en signal om
att gemene man inte bör ta kulturen för given.
– En nationalscen som vår ska i bästa fall vara
en mötesplats som står mitt i samtiden, där all
pluralism och den mängd röster och historier som
finns omkring oss, blandas. Vad pandemin har lärt
oss är att allt det där fortfarande behövs. Det finns
ett desperat behov av teatrar, klubbar, konserter.
Konstupplevelser i tid och rum är en stor del av
det som gör en stad till en stad.
Det är svårt att argumentera emot. När pandemin härjade som värst och metropoler runtom
i världen stängde ner var det svårt att känna igen
dem. Vad är Paris utan Moulin Rouge, New York
utan ett livligt Broadway, Sydney utan ett öppet
operahus? Nu var det förstås ingen nyhet; att kulturen har betydelse för en stads attraktionskraft är
oomtvistligt. Göran Cars, professor på Institutionen för Samhällsplanering vid KTH, har i sin forskning förklarat att satsning på kultur är bland det
mest rationella en stad av i dag kan göra. Orsaken
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Befolkningen i Stockholm har växt oavbrutet
sedan 1982. Vid årsskiftet mellan 2019 och
2020 bodde drygt 974 000 personer
i Stockholms stad.

FOTO: TAISIIA SHESTOPAL
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Stockholm har
Europas bästa och
världens näst bästa
kollektivtrafik, enligt
det internationella
kollektivtrafikorganet
UITP.

E N AV D E
KANSKE VIKTIGASTE
N Y C K L A R N A Ä R AT T
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F Ö R Ä N D R A VÅ R A S ÄT T
AT T T R A N S P O R T E R A
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MATTIAS ANDERSSON sätter fingret på den eska-
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lerande urbaniseringens ömma tå: Om allt fler
människor söker sig till storstäder för att förverkliga sina drömmar, hur ska allt få plats?

Frågan är själva grunden till att konsultföretaget
Spacescape finns. Bolaget, som 2001 drog i gång som
en avknoppning från Arkitekturskolan på KTH,
utgår från forskningsbaserade arbetsmetoder för
att agera stöd i diverse stadsbyggnadsprojekt.
– Vårt arbete handlar om att föra in forskningsresultat och evidensbaserad data i stadsbyggnadspraktiken, förklarar Spacescapes tillförordnade vd Tobias Nordström.
Han instämmer i att trycket på världens städer
är stort. Många vill bo på samma plats som alla
andra. Och det är i grunden positivt.
– När städer växer och blir tätare betyder det
ökade möjligheter för energieffektivtivitet, en
närhet som underlättar vardagen och en bättre
arbetsmarknad. Det ligger många mervärden
i den förtätning som nu sker, men problem uppstår
lätt när vi inte tar tillräcklig hänsyn till de sociala
frågorna, som behovet av socialt välbefinnande,
hälsa och tillräckligt med plats för parker och torg.
Utmaningen ligger alltså i att fortsätta förtäta
och på samma gång skapa hållbara miljöer som gör
att folk inte går under av att bo där. Det innebär
å ena sidan att man inte bör sprida ut städer för
mycket utan hålla dem kompakta, å andra sidan
att man ser till att få den förtätade ytan så fylld av
livskvalitet som det bara är möjligt.
– En av de kanske viktigaste nycklarna är att
förändra våra sätt att transportera oss i staden,
säger Tobias Nordström. Om fler använder g ång-,
cykel- och kollektivtrafik leder detta inte bara till
mindre utsläpp. Vi kan då också omvandla våra
gator till att bli mer hälsosamma och multifunktionella. Det kommer inte minst att behövas
i samband med framtida extremväder. Slutsatsen
blir att bilar och biltrafik behöver ta mindre plats
inne i städerna. Detta är inte längre elefanten i
rummet, utan snarare elefanten som alla talar om.
Alla gator kan dock inte bli gågator och
fordonstrafiken är alltjämt nödvändig för stadens
funktion, men alla bilresor är det inte.
Därmed inte sagt att det är okontroversiellt,
vilket det KTH-baserade och Vinnovafinansierade
forskningsprojektet Stockholms framtidsgator,
som Spacescape just nu leder, är ett exempel på.
När tre Stockholmsgator temporärt skulle omformas med enkla metoder hösten 2020 skedde
det inte utan visst muttrande. Flera boende runt
Hälsingegatan i Vasastan upprördes när deras
parkeringsplatser plötsligt försvann till förmån
för studsmattor och en sandstrand. Någon satte
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Det stora utbudet
av till exempel
mötesplatser, kultur
och varor är en stor
del av förklaringen
till att Stockholm
har landets dyraste
bostadsmarknad,
enligt Charlotta
Mellander.

är, enligt Cars, att världen har förändrats: där
folk tidigare flyttade till arbeten väljer man i dag
i stället att flytta till attraktiva platser, och företagen följer med eftersom de, i den kunskapsekonomi vi lever i, behöver välutbildad arbetskraft.
Med andra ord bör varje stad fråga sig: Vad kan
vi locka med?
Dramatens Mattias Andersson håller med.
En stad i avsaknad av ett levande kulturliv upplevs ofta som fattig. Han berättar hur han själv
ibland har hamnat i världsstäder där stora delar
av centrum upptas av finansdistrikt och kontorsfastigheter, och hur en tomhetskänsla då spridit sig
i hela kroppen.
– Då vandrar man mest runt där och undrar var
i staden det verkliga livet egentligen pågår.
Att många stockholmare aldrig sätter sin fot
på en teater, eller för den delen i en konsertlokal,
spelar mindre roll. Utbudet i sig betyder något,
menar han.
– Det finns en symbolisk betydelse som inte ska
underskattas. Ta Angeredsteatern i Göteborg, där
det ofta diskuteras huruvida folk ute i Angered
egentligen går dit. Men så fort det börjar talas om
att lägga ner teatern opponerar sig de boende där
ute direkt. Även om de aldrig går på teater är det
viktigt att den finns.
Att verka inom kultursfären handlar ofta om att
ta strid för sin existens. Det mjuka argumentet att
en stad behöver kultur för att samla människor
är lätt att få medhåll om, men desto svårare att
få gehör för när mer materialistiska värden kommer upp på bordet. Och att skapa ett rikt kulturliv
i en storstad i ständig expansion är en utmaning.
För var ska det lilla galleriet med inriktning på
experimentell konst egentligen få plats?
– För att kultur ska frodas måste det finnas ytor
och lokaler över, säger Mattias Andersson. Det var
ingen slump att Berlin blev framgångsrikt. Där blev
det plötsligt möjligt att inrätta scener och gallerier
mitt i centrum, för att det var så billigt. Jag kan inte
ens tänka mig var en nystartad liten teatergrupp
i Stockholm i dag skulle etablera sig inne i staden.
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Cykla, promenera och åka kollektivt i stället för bilkörning beskrivs som en av de
viktigaste nycklarna till att skapa en mer hälsosam och socialt välbefinnande stad.

K R ÄVA S B A L A N S M E L L A N
TÄT H E T, PA R K M I L J Ö E R
O C H L Å G FA R T S G AT U M I L J Ö E R
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Städernas grönytor är viktiga
för invånarnas hälsa. En dansk
undersökning har visat att
barn mellan 0 och 10 år som
inte har tillgång till gröna ytor
nära hemmet i större utsträckning drabbas av olika psykiska
problem senare i livet.

till och med upp en affisch i fönstret med ett uppsträckt långfinger
åt de skolelever som varit med om att inspirera till pilotprojektet.
Men reaktionerna när gata nummer två invigdes, Tjärhovsgatan på
Södermalm, var avsevärt lugnare. Vad sådant beror på får framtida
analyser utvisa, för gatorna är tänkta som ett test där man visar på
möjligheten att omforma den förtätade staden.
– Vi vill se projektet som en form av urban akupunktur, säger Tobias
Nordström. Små insatser som kan väcka opinion och få människor
att fundera kring hur gator faktiskt kan fungera.
Han menar att det på ett sätt faktiskt är så att Stockholms framtidsgator är ”nygamla”. Före massbilismen var gatorna i betydligt
högre grad än i dag en social plats.
– I framtiden tror jag att människor i högre utsträckning kommer att ställa krav på att leva i en både urban och hälsosam miljö.

Tidigare var det naturligt att flytta från storstaden
och bosätta sig i tjotahejti så fort man fick barn, i
dag vet vi via undersökningar att många faktiskt
vill bo kvar även sedan de skaffat familj. Och då är
det upp till staden att säkra miljöerna så att barn
faktiskt också kan röra sig fritt där de bor. En bra
stad för barn är sannolikt även en bra stad för alla.
Han menar att det i grund och botten handlar
om en livsstilsförändring. Sedan massbilismens
intåg har en stor del av våra städer använts som
uppställningsplats för privata bilar. Många har
vant sig vid kraftigt subventionerad parkering och
hög framkomlighet för bilar. Det kan göra ont att
bli av med det privilegiet. Men lösgör man mycket
av det utrymme som bilen i dag tar finns stora möjligheter för staden att bevara dragningskraften.
Tobias Nordström menar att det är viktigt.
– Det kommer att krävas balans mellan täthet,
parkmiljöer och lågfartsgatumiljöer, annars är det
risk att allt fler bosätter sig längre ut från staden
och i stället väljer att pendla in. Det vore olyckligt. Många kommer att behöva bo nära varandra
i framtiden.

ATT LEVA tätt inpå, och samtidigt skapa tillräcklig

yta till sin nästa. Utmaningen känns igen. Redan
1903 fastslog den tyske sociologen George Simmel
att storstadsmänniskan utvecklar särskilda kvaliteter för att överleva i sin miljö. Simmel beskrev
staden som en plats där tillvaron inte längre är
en kamp med naturen utan en kamp mot andra
människor, som man paradoxalt nog också försöker hitta ett optimalt sätt att leva och verka tillsammans med. Stadslivet innebär, enligt Simmel,
en ständig ambivalens där slumpen tar stor plats,
i och med att andra människor ständigt kastar om
korten och erbjuder nya faror, överraskningar och
möjligheter. Om Simmel har rätt torde få vara så
väl rustade för nödvändig förändring och flexibilitet som stadsbor.
Hur covid-19 kommer att ha påverkat utvecklingen får framtiden utvisa. Måhända är pandemin
den ”game changer” som urbanhistoriker Håkan
Forsell siar om, måhända är den bara en temporär
törn för ”livskvalitetspremien”, likt nationalekonom Charlotta Mellander tror. Oavsett vilket, båda
tycks ense om att storstaden lär fortsätta utöva sin
lockelse på världens befolkning.
– Corona är inte den första pandemin i världshistorien, säger Charlotta Mellander. Och vid
tidigare kriser har städer inte bara stått kvar utan
också fortsatt att växa.
Håkan Forsell menar att pandemin trots allt
har lyft fram stadens essens:
– Närheten till människor som utbyter tjänster,
varor, idéer och upplevelser är i grunden det som
håller staden i gång. Om vi före pandemin trodde
att det mesta kunde skötas via nätet – allt ifrån
möten till underhållning – har vi i varje fall nu
blivit varse att det faktiskt inte är så.
Insikten kan också formuleras med Dramatenchefen Mattias Anderssons ord:
– Visst, det finns jättemånga bra serier på Netflix
och flera roliga Youtube-klipp att kolla på, men det
kan faktiskt aldrig ersätta upplevelsen av att ta sig
till en viss plats, en bestämd tid och uppleva något
tillsammans med andra människor.
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FLYGA
TEXT

Henrik Ekblom Ystén
Inget tyder på en avtagande urbanisering 
och för varje stad som vill stärka sin
konkurrenskraft i framtiden gäller det att
tänka till. En bra början är att fundera över
hur människor ska kunna frakta sig dit.

2021
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I EN digitaliserad värld, där fokus allt mer läggs

på att exportera avancerade tjänster snarare än
pålitliga varor, är det frågan värt: Har flyget blivit
omodernt? För om färre varor i framtiden behöver
transporteras än hit, än dit, och det i stället är idéer
och mänsklig kunskap som säljs, finns det då någon
poäng med en flygplats? Ja, enligt SNS-rapporten
Flyget och företagen, som utkom för fyra år sedan,
verkar det i varje fall så.
– När vi tittade på detta fann vi ett starkt
samband mellan tillgängligheten på flyg och
den ekonomiska aktiviteten i området. Så flyget
är fortsatt viktigt, säger Shon Ferguson, lektor
i nationalekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, samt forskare knuten till Institutet
för Näringslivsforskning.
Rapporten gjorde han tillsammans med Rikard
Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, och deras resultat var tydliga:
en kommun som hade hälften så långt till närmaste
flygplats än en annan kommun hade 50 procent
högre produktion. Särskilt starkt samband såg
de i högteknologiska och humankapitalintensiva
branscher som till exempel IT och finans. Dessutom utläste forskarna att en fördubblad tillgång
till direktlinjer med ett land ger i snitt 20 procent
högre import och export av tjänster.
– Sedan är det alltid svårt att veta vad som är
hönan och ägget. Om det är flyget som skapar den
ekonomiska aktiviteten, eller om det är aktiviteten
i sig som drar i gång flyget, säger Shon Ferguson.
För att söka svar granskade forskarna öppnan-

det av Öresundsbron år 2000, då södra Sverige över
en natt fick avsevärt bättre tillgång till Kastrups
direktförbindelser.
– Där såg vi effekter av att det faktiskt ökade
handeln, även om fler faktorer säkert kan ha spelat
in. Men det finns också annan forskning som tyder
på att direktflyg mellan länder skapar ekonomisk
aktivitet.
Att världen har gått mot en stadigt växande
tjänstesektor förändrar inte mycket i sak:
– Även den som säljer tjänster och idéer behöver
kunna ta sig till andra platser för fysiska möten.
I dag finns gott om digitala alternativ för möten,
men idéekonomin bygger i grund och botten på
kreativitet och att man träffas.
Dessutom står godstransporter med flyg för
ungefär halva luftfartens affär. Mot bakgrund av
detta siar Shon Ferguson att flyget även i framtiden
kommer att vara viktigt. Den ekonomiska tillväxten
skapar större behov av tillgänglighet länder emellan. Problemet är, förstås, hur det rimmar med en
ökad omsorg av klimatet.
– Det är svårt att se att flygandet generellt
kommer att minska, så min gissning är att detta
behöver lösas med teknik, säger Shon Ferguson.
DET ÄR det fler som tror. I Säve utanför Göteborg

pågår just nu ett projekt för att ta de nödvändiga kliven framåt. Anders Forslund, vd på Heart
Aerospace, siar om att de ska ha sina elflygplan
klara 2026. Men han medger att insikten om att
det var möjligt att genomföra kom sent:
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Forskning tyder
på att direktflyg
mellan länder
skapar ekonomisk
aktivitet
2021

Att som stad inte
ha bra förbindelser är
i dag lite som att inte
vara uppkopplad
till internet
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– När jag doktorerade på Chalmers var jag säker
på två saker: Eldrivna flyg är framtiden och utvecklingen av dessa kommer inte att ske i Sverige.
Men norrmännen vände allt på ända.
Startskottet för hela projektet skedde nämligen
2018, då Norge gick ut med alla inrikesflyg ska vara
elektriska senast år 2040. Där och då insåg Anders
Forslund att revolutionen lika gärna kunde äga
rum på svensk mark.
– Sverige har en stolt historia av innovationer,
vi har en flygtradition och är generellt starka inom
elektromobilitet, säger han.
Anders hade återvänt från ett forskarutbyte på
MIT och drog i gång ett nationellt forskningsprojekt runt elflyg som hette Elise. Detta utvecklades
till företaget Heart som han startade med sin fästmö Klara Andreasson. För att ge idén om eldrivna,
svenskproducerade flyg, som ska gå i nationell
trafik och ha en räckvidd på runt 40 mil, en chans
ansökte de till Y Combinator – ett slags Draknästet
de lux – för att äska finansiering.
Det gick vägen. Och när paret väl flyttade hem
till Sverige insåg de att intresset för produkten
var stort. Såväl SAS som Bra och Widerøe tecknade avsiktsförklaringar om att köpa flyg av Heart
Aerospace när sådana väl fanns till hands.
Anders Forslund förklarar intresset med att de
67 elflyg de tar fram löser tre problem på samma
gång:
– Vi bidrar till social hållbarhet, för att som stad
inte ha bra förbindelser är i dag lite som att inte
vara uppkopplad till internet. Elflyg löser också ett
ekonomiskt dilemma, för med dagens plan är det
inte hållbart att ha färre än 70 passagerare. Bara
en jetmotor kostar tio miljoner, oavsett om planet
ska frakta 20 eller 100 personer. Men framför allt
är elflyg mer miljövänliga än dagens transporter
i luften som i detta nu står för två procent av världens C02-utsläpp, något som 2050 tippas rusa upp
till hela 22 procent.
Anders Forslund menar att kampen för att bli
av med flyg helt och hållet är poänglös. Att Sverige
blir flygfritt skulle ändå inte lösa några problem.
– Vi har en växande medelklass i världen som
aldrig suttit i ett flyg och som kommer att göra det
framöver oavsett. Så kan vi i Sverige gå i bräschen
och ta fram ny teknik som erbjuder en lösning är
det avsevärt bättre.

Inspiration / Krönika

MÖT FRAMTIDEN
I GIMO

I L LU STR ATIO N
L AU R A D I F R A N CES CO

Framtiden förknippas ofta med
ord som h
 ållbarhet, digitalisering
och automatisering. Men orden
verkstadsindustri och Gimo
hör också till framtiden, menar
Joakim Fagerudd, site manager,
Sandvik Coromant i Gimo.
EN DEL av verkstadsindustrin är redan nu inne

medarbetare till Gimo? En del svenskar tycker att
orten ligger avsides. I ett globalt perspektiv är det
inte så. 40 minuter från Uppsala och en timme från
Arlanda. Jämför med en ikonisk plats som Silicon
Valley. Eller tänk vad Älmhult är inom möbelindustrin eller Grythyttan för matkulturen.
Världens IT-folk tittar med avund på Apple,
bilindustrin imponeras av Tesla – men var finns
världseliten inom verkstadsindustrin? Faktum
är att en hel del av världens blickar riktas mot
Gimo. Varje år kommer över 5 000 besökare från
hela världen till Gimo för att se hur vi jobbar.
World Economic Forum utsåg förra året anläggningen till ett ”lighthouse”. Varje år pekar de ut
några få företag som leder den fjärde industriella
revolutionen. Och vi är de enda i Sverige som fått
utmärkelsen. Om du kom hit skulle du känna av
den digitala tråden i våra produktionsprocesser
och se självkörande truckar som kör från robot
till robot, dygnet runt.

2021

UPPSALA LÄNS största privata arbetsplats måste
också kunna erbjuda ett bra liv. Vår personal
behöver inte gå mer än ett par hundra meter för
att komma till ridklubben, skidspåret, ishallen,
simhallen, skogen eller badstranden. Framtidens
industri måste kombinera både en global marknad,
extremt hög grad av automatisering och digitalisering samtidigt som man erbjuder ett gott liv för
medarbetarna.
Jag är övertygad om att orden Gimo och framtiden hör ihop.
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MEN HUR gör vi för att locka unga och hungriga
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i framtiden. Sandvik Coromant är ett bra exempel.
I Gimo finns världens största fabrik som tillverkar
verktyg som borrar, fräser, svarvar och skär metall.
Det är här som världens hi-tech-företag köper sina
verktyg för att tillverka sina produkter. De används
för att forma allt från jättelika flygplansturbiner
till små titanskruvar som kirurgen skruvar in
i din kropp.

SOM

AV

Petra Olander
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Något kort
här, vem som
varit jury..?
xx xxx xxx
xxxxxx
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F Ö R Ä N D R AT
S TA N

De banar väg, tar plats och
inspirerar inom handel,
vetenskap, kultur och politik,
gör avtryck som består och
utvecklar stadsbilden. Men de
påverkar också vårt sätt att tänka
och handla, för all tid framöver.
MÖT 33 STOCKHOLMSKOR som
förändrat huvudstaden – och
i många fall en hel omvärld.

→ Född: 1986.
→ Bor: I Vasastan.
→ Familj: Sambo.
→ Om Stockholm:
”Stockholm är för mig
en ständig förälskelse
som aldrig släpper,
den där pirriga känslan i magen när man
ser någon på håll
man inte träffat på
ett tag men som man
ibland tar en omväg
kring för att slippa
möta.”
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Emely Crona
Stenberg
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EMELY CRONA STENBERG

33.

MATILDA VOSS GUSTAVSSON
Satte staden i gungning
Matilda Voss Gustavsson,
född 1987, är kulturjournalist
på Dagens Nyheter. Hennes
reportagebok Klubben satte
minst sagt Stockholm och riket
i gungning. För den har hon
tilldelats bland annat det
feministiska priset Årets Selma:
Årets Röst. För sin journalistiska
gärning har hon även tilldelats
bland annat Publicistklubbens
pris Guldpennan (2016) och
Stora journalistpriset (2018).

32.

FACEBOOKGRUPPEN HEJA LIVET
föddes hösten 2014, ur nyfikenheten av
att se vad som händer när man samlar
kvinnor i ett gemensamt rum. I dag är
det en mötesplats för drygt 120 000
kvinnor över hela världen.
– Det där gemensamma rummet har
sedan urminnes tider benämnts som
någonting som inte fungerar när det
handlar om kvinnor i grupp. Vi motbevisade den seglivade myten och det som
skapades blev någonting större, något
som kom att förändra människors liv,
säger Emely Crona Stenberg, grundare av
”Heja Livet”.
Med värderingar som bottnar i systerskap, trygghet och öppenhet engagerar
och skapar Heja Livet sammanhang
för kvinnor. Det är ett socialt nätverk,
en kommunikationsplattform och ett
supportforum, som behandlar och
förmedlar inom kategorier som psykisk
ohälsa, privatekonomi, kvinnokroppen,

jämställdhet, miljö och psykologi med
mera.
– Vi lyfter aktivt kvinnor i olika skeden
i livet, bryter tabun och värnar om ett
sunt klimat kvinnor emellan, från en
personlig vinkel till en samhällsnivå.
Det var de tuffa armbågar och attityder Emely själv stötte på när hon kom till
Stockholm från skånska Höllviken, som
gav henne idén om en trygg mötesplats
för kvinnor på nätet. Responsen blev
omedelbar.
– Den var fantastisk, kanske för att man
har ett behov av ett safespace, speciellt
på Internet där vi alla vet hur hårt det kan
vara, säger Emely.
Heja Livet hamnade också rätt i tajmingen mitt emellan näthat och MeToo,
menar hon.
– Tillsammans är man mindre ensam
och jag tror att det är sammanhållningen,
gemenskapen och igenkänningen som är
Heja Livets starkaste sida.
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NOONIE BAO
Låtskrivardrottning
Tumbatjej, född 1987, som gjort
låtar till världsartister såsom Katy
Perry, Zara Larsson, Avicii och
David Guetta. Noonie Bao var
den mest framgångsrika kvinnliga
låtskrivaren 2019, enligt Stims
årliga sammanställning.

SKAPADE RUM FÖR
120 000 KVINNOR
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30.

ALLISON KIRKBY
Kommunkationsdrottning
Hon tog över ett av Sveriges största bolag i en tid av
ekonomisk kris – och blev kort
därpå utnämnd till världens
28:e kvinnliga företagsledare
av tidningen Fortune. Allison
Kirkby, född 1967, är en brittisk
företagsledare som sedan maj
2020 är vd och koncernchef för
Telia Company.

29.

GUNILLA VON PLATEN
Mäktig drake
Gunilla von Platen, född 1972, är
en svensk entreprenör, investerare, företagsledare, filantrop
och en av Svenskt Näringslivs
ambassadörer, liksom för hjälporganisationen Hand in Hand.
Hon medverkade även i SVT:s
program Draknästet som sändes under våren 2009. I februari 2020 kom Gunilla ut med sin
biografi Draken i rummet.

27
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LOVETTE JALLOW
Prisbelönt samhällsaktivist
Författare, aktivist inom antirasism och föreläsare. 36-åringen
har grundat organisationen
Action for Humanity som bland
annat ger juridisk och ekonomisk hjälp till individer som har
drabbats av exempelvis rasism
och förtryck. Tilldelades Raoul
Wallenberg-priset 2019. Har
också startat Facebookgruppen
Black Vogue som bland annat
uppmärksammade svårigheten
att i Sverige få tag i hudfärgade
produkter i mörkare nyanser.
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MARIA STRØMME
Nanoteknologen som når ut
Forskaren Maria Strømme är
Uppsala universitets första
professor i nanoteknologi och
kan lägga framgångar som 30
patent, drygt 200 internationella
vetenskapsartiklar och en rad
styrelseuppdrag i nationella och
internationella forskningsråd till
sitt CV.

26.

ÅSA WIKFORSS
Kunskapsspridaren
Hon är filosof, författare och
ledamot i Svenska Akademien
sedan 2019. Åsa Wikforss är
född 1961, bor i Stockholm och
är professor i teoretisk filosofi
vid Stockholms universitet. Hon
är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien sedan 2018
och har därmed gjort akademien fulltalig igen.

24.
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DANICA KRAGIĆ
JENSFELT
AI-guru
Danica Kragić Jensfelt, född
1971 i Rijeka i dåvarande Jugoslavien, är svensk professor i
datalogi vid Kungliga tekniska
högskolan och en av landets
ledande robotforskare. Hon
är också styrelseledamot hos
Saab, förvaltningsbolaget FAM
och H&M, liksom ”ängel
investerare” i Atomico som
stöttar lovande företag.

HÉDI FRIED
Psykolog och mäktig
opinionsbildare
Få har påverkat så många under
så lång tid som Hédi Fried, överlevare från Auschwitz och Bergen-Belsen. Hon kom till Sverige
i juli 1945 och vid sidan av sin
yrkesgärning som psykolog har
hon under senare delen av sitt
liv bland annat skrivit böcker
och sommarpratat om sin tid
i koncentrationsläger och verkat
mot rasism.

23.
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ANDRA FARHAD
Börshajen
Född 1993 och uppvuxen
i Stockholmsförorten Fittja.
Som 15-åring köpte hon sina
första aktier och blev miljonär när hon var 21. Har listats
bland Sveriges supertalanger
och driver i dag företaget
Börshajen och lär svenskar
från alla samhällsklasser att
investera.

Inspiration / Stockholmare
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BIRGITTA JOHANSSON-
HEDBERG
Första kvinnliga bank-vd:n
Skolpsykologen från Småland
som blev vd och koncernchef
för bokförlaget Liber 1986–1999,
därefter för Föreningssparbanken
2000–2004 och Lantmännen
2004–2006. Banbrytare som bor
på Lidingö och som i över 35 år
varit aktiv i olika styrelser.

21.

FOTO: MATTIAS BARDÅ

AMANDA LUNDETEG
Revolutionerar näringslivet
Amanda Lundeteg är ekonom
och vd för stiftelsen AllBright,
som arbetar för jämställdhet,
meritokrati och diversifiering
på ledande positioner i näringslivet. Hon gick från praktikant till
vd på ett år och är en ständig
och mäktig fyrbåk för mångfald
i styrelserummen.

20.

FOTO: KAJSA GÖRANSSON
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ANNA
LALLERSTEDT
Krögarprofil
Sommelieren
16
och konditorn
Anna Lallerstedt är dotter
till krögaren Erik
Lallerstedt och en affärskvinna
som tog över rodret för hans
krogimperium för knappt tolv
år sedan. Sedan dess har hon
drivit ikoniska restaurangerna
Gondolen, Eriks bakficka och
Basaren i Stockholm.

SARA STRIDSBERG
Berättare som tar ställning
En av landets främsta berättare, flerfaldigt nominerad till
Augustpriset, belönad med
bland annat Doblougska
priset från Svenska Akademien,
tidningen Vi:s litteraturpris,
Samfundet De Nios stora pris
och Selma Lagerlöfs litteraturpris. I december 2016 valdes
Stridsberg in som ny ledamot
av Svenska Akademien på stol
nummer 13, men i samband
med Akademiens kris efter
MeToo begärde hon utträde.

HANNA STJÄRNE
Informationsbossen
Sveriges Television når runt
8,6 miljoner svenskar varje
vecka. Hanna Stjärne växte
upp i Enebyberg norr om
Stockholm och som vd rattar
hon inte bara Stockholms
utan landets alla tittare genom
coronapandemin, bland annat
med ett femtiotal livesändningar
i veckan när krisen var som
värst.

LINDA PIRA
Hiphopmatriark
Från Hässelby kommer hiphopmusikern Linda Pira som slog
igenom över en natt 2013. Nu,
som 35-åring kan hon skriva
upp Grammisbelönad rapartist,
programledare och författare på sitt CV. Hon fick också
utmärkelsen årets genombrott
och årets ep för Matriarken på
Kingsizegalan, tilldelades pris
för årets låt och årets hiphop/
soul på P3 Guld 2015.

16.
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HELENA HELMERSSON
Vd för H&M
Helena Helmersson är född
1973 och vd och koncernchef
på världens största modeföretag. Som bolagets tidigare hållbarhetschef driver hon nu
den viktigaste framtidsfrågan
i börsens största bolag – hållbarhetsomställningen. Vad hon
än beslutar får det återverkningar i en hel omvärld.

Sthlm Magazine
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MICHELLE NAKAGAWA
Grundare av East Gospel Choir
Tenstatjejen Michelle Nakagawa
startade Stockholms souligaste
gospelkör 1994, kören som
blev en plattform för möten
mellan människor, ungdomar
som vuxna. I dag är de ett
30-tal sångare med skiftande
kulturella bakgrunder som ger
möjlighet att växa, musikaliskt
och personligt.

25

SUAD ALI
Röst för dem som flyr
Född 1990 i Somalia och en
svensk statsvetare och författare
som arbetar med migrationsfrågor nationellt och internationellt.
Är också krönikör i Tidningen
Chef och sommarpratare i P1.
Gav kvinnor på flykt ett a
 nsikte
i romanen Dina händer var 
fulla av liv.

15
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Anna Wikland

ALEXANDRA CHARLES
Opinionspionjär
PR-konsulten Alexandra C
 harles
föddes 1946 i Mariestad. Hon
förändrade staden genom att
öppna Sveriges första moderna
nattklubb Alexandra’s 1968,
men är också ordförande i de
ideella föreningarna 1,6 miljoner
klubben och 2,6 miljonerklubben som arbetar för
kvinnors hälsa.

→ Född: 1981 i Stockholm.
→ Gör: Chef för Google
Sverige.
→ Bor: På Lidingö.
→ Familj: Man och två
barn.
→ Anna om Stockholm:
”En kombination av
en naturnära, härligt
pulserande och internationell stad, fast i
lagom storlek. Kopplat
till det bubblande
företagsklimatet och
startupscenen gör att
det är en otroligt häftig
stad att ha som sin
hemvist.”

11.

ANNIKA BILLSTRÖM
Första kvinnliga
finansborgarrådet
Härnösandstjej som blev
stockholmare 1976, arbetade
politiskt för Socialdemokraterna
och blev Sveriges första kvinnliga
finansborgarråd 2002. Var också
ordförande för de allmännyttiga
bostadsföretagens organisation
SABO fram till 2007.

Sthlm Magazine
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10.

INGA-BRITT AHLENIUS
Sanningens försvarare
Ämbetsman född 1939
i Karlstad och som tjänstgjort bland annat på Finans
departementet, Riksrevisionsverket och Förenta nationerna.
Hon ingick i den utredning som
undersökte misstankar om
korruption och nepotism inom
Europeiska kommissionen, vars
rapport ledde till EU-kommissionen Santers avgång 1999.

12
ANNA WIKLAND

9.

VILL SE
ETT MER
D I G I TA L I S E R AT
S TO C K H O L M

FILIPPA KNUTSSON
Modedrottning
Modedesigner född i Stockholm
1965 som grundat, driver och
äger modevarumärket Filippa K.
År 1997 öppnades de första
Filippa K-butikerna i Stockholm
och Oslo, samma år som hon
utnämndes till årets svenska
modedesigner. Har bland
annat fått Kungliga Patriotiska
sällskapets Näringslivsmedalj för
framstående entreprenörskap
som bidragit till svenskt näringslivs utveckling.

LENA WENNBERG
Första kvinnliga börs-vd:n
Stockholmare och civilekonom
med erfarenheter från såväl
dagspress som radio och som
gjorde karriär på Sveriges Television under 1960–1980-talen.
År 1987 blev hon den första
kvinnan i landet att utses till
vd i ett börsnoterat företag,
Sydsvenska Dagbladet AB.

FOTO: HELÉN KARLSSON
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Sedan 2016 basar Anna Wikland
över världens kanske mäktigaste
företag – Google – i Sverige.
Hon menar att Stockholm måste
fortsätta möta digitaliseringen
för att fortsätta vara relevant
och attraktiv.

FOTO: ANDERS HELLBERG / UNICEF
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CHRISTINA ODENBERG
Sveriges första kvinnliga biskop
Präst född 1940 och som 47 år
senare blev landets första
biskop. Denna stockholmare
väckte mycket uppmärksamhet
när hon 2001 välsignade två
kvinnors registrerade partnerskap. Bland annat blev hon
anklagad för att ha brutit mot
sina prästlöften.

BIRGITTA DAHL
Föräldraförsäkringens moder
Uppsalabo sedan 1950-talet
och riksdagsledamot för
Socialdemokraterna under
33 år (1969–2002). Birgitta
var den som föreslog delad
föräldraförsäkring och förbud
mot barnaga, vilket beslutades
1974 respektive 1979. Blev 1994
Sveriges riksdags talman.

6.

3.

ANTONIA AX:SON JOHNSON
Handelspionjär
Föddes 1943 i New York i USA.
Under åren 1982–2015 var hon
styrelseordförande i Axel Johnson AB, en av Nordens ledande
handelskoncerner och som
grundades av hennes farfars
far. Antonia var då i princip den enda kvinnan
i svenska närings
livstoppen. Antonia
Ax:son Johnson
är också medlem i Stockholms
Handelskammares
honorärfullmäktige.

5.

2.

GRETA THUNBERG
Klimataktivist
Stockholmare född 2003 som
har blivit det globala klimatets
främsta försvarare och opinionsbildare. Vad som började
med en ensam ”Skolstrejk
för klimatet” utanför Sveriges
riksdag i Stockholm 2018 fick
ungdomar över hela jorden
att ta liknande initiativ under
parollen ”Fridays for future”.

2021

SARAH SJÖSTRÖM
Världens främsta simmare
Som innehavare av fyra
världsrekord och deltagare i tre
olympiader har stockholmaren
Sarah Sjöström satt staden
på världskartan. Hon föddes
i Rönninge i augusti 1993 och
började simma tio år senare.
Som 14-åring tog hon sitt första
EM-guld. Genom ”Saraheffekten”
har hon inspirerat hundratals
tjejer att börja simträna.

FOTO: SIMLANDSLAGET

ROBYN
Popikon
Robin Miriam Carlsson föddes
1979 och slog igenom som
15-åring med låten “Do you
really want me”. 23 år ung riskerade hon allt och startade eget
skivbolag för att vinna kontroll
över sin musik. I februari
2020 utsågs hon till
"2010-talets främsta
låtskrivare" av den
brittiska musiktidningen New
Musical Express
5
(NME).
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GOOGLES SVERIGEKONTOR sysselsätter drygt
400 personer av 27 nationaliteter.
– Stockholm är en otroligt inspirerande och
bubblande stad. Det märker vi när vi jobbar
länder emellan. Vi har en stark tradition av företagande, säger hon och tillägger:
– Att vi har en vibrerande startup-scen med en
hel del riskkapital som investeras i bolag kombinerat med öppenheten för nya idéer gör staden
intressant för företag. Plus att Sverige är ett lagom
stort land. Många bolag tänker skala upp från
Sverige direkt ut i världen.
Den digitala utvecklingen gör att omvärlden
finns nära, något som kan gynna svenska bolag
som kommit långt i digitaliseringen.
– Globaliseringen gör att kunder kommer
i kontakt med många bolag som inte är svenska.
Det sätter ribban för vad man förväntar sig av alla
bolag i bemötandet och tjänsterna man behöver.
Det måste svenska bolag tänka på när både konkurrensen och möjligheterna är globala.

7.

27

NYCKELN LIGGER i att anamma digitala verktyg
och förstå vad digitaliseringen betyder för individer och företag, menar hon.
– Men också automatiseringen, kopplad till
digital kompetens. Eftersom allting går så fort
i utvecklingen måste vi applicera en annan typ av
lärande. Man kan inte längre tro att man ska klara
sig på sin universitetsexamen hela karriären. Det
handlar om ett livslångt vardagslärande – och att
se möjligheterna digitalt.
Anna Wikland vill nyansera domedagsbilden av
hur automatiseringen skapar arbetslöshet.
– Rätt utförd leder digitaliseringen och automatiseringen till ytterligare jobb. En del av jobben vet
vi i dag inte vilka de är, men de kommer komplettera de yrkesroller som redan finns. Tänk på hur
man före flygets introduktion inte kunde föreställa
sig att det skulle finnas flygvärdinnor. Men det
krävs att de som i dag har jobb faktiskt ställer om
och lär sig nytt.

2
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GOOGLE HAR förlagt
utvecklandet av Google Meet
till Stockholm och under
pandemin fann omvärlden
detta videokonferensverktyg. Vissa dagar under
våren 2020 ökade antalet nya användare med tre
miljoner. Verktyget har i dag över hundra miljoner
användare dagligen.
– Det är jag stolt över som svensk. Stockholm
är en tech-hub och Meet utvecklas här för att det
finns så otroligt mycket fin kompetens, inte minst
inom kommunikationsteknik, säger Anna Wikland.
Efter examen i marknadskommunikation och
vd-jobb som 25-åring tog Anna Wikland 2014
klivet till att bli affärsområdesansvarig på Google.
Sedan 2016 är hon chef för den svenska verksamheten.
Hon har hållit otaliga föreläsningar där hon
framhåller vikten av digitalisering och enligt henne
ligger Sverige och Stockholm i framkant i världen
på området.
– Sverige står sig starkt i konkurrensen – både
för att vi har en världstillvänd ekonomi och en
framåtlutad befolkning när det gäller digital teknik. Men det är viktigt att fortsätta jobba framåt
och inte halka efter.

2021
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ANNA HAUPT

T OTA L F Ö R Ä N D R A R
VÅ R S TA D S B I L D
Få har förändrat bilden av Stockholm
så som Anna Haupt. Hon är en av
grundarna till Hövding, vars cykelhjälm
i dag syns på var och varannan
stockholmare. 2021 förändrar hon
stadsbilden ännu mer – genom att lansera
en flotta självkörande bilar i staden.

SJÄLVKÖRANDE BILAR är inte längre science fiction.

ANNA HAUPT är förtjust i staden som hon håller på att förändra,

men enligt henne har Stockholm lite för bra självförtroende på
mobilitetsområdet.
– Man tror för gott om sig själv. Städer som K
 öpenhamn, Malmö,
Amsterdam är mycket mer cykelvänliga. Stockholm har betalat
ett högt pris för att Saab och Volvo legat i det här landet; staden är
byggd utifrån bilismen. Konsekvenserna är stora med vägar som
löper tvärs igenom staden, som annars är vacker. Den hade kunnat
bli ännu vackrare om man prioriterat om trafikbilden.
Självkörande fordon är lösningen, menar hon. Genom dem blir
bilismen en mindre del av staden.
– När fordon och resor kan delas mellan medborgarna kommer
det inte att behövas lika många bilar.
Den digitala chauffören, mjukvaran som ersätter den mänskliga
chauffören, utvecklas av Silicon valley-baserade företaget AutoX.
Den testas nu bland annat i Shanghai, på en yta ungefär lika stor
som Stockholms innerstad. Anna Haupt ser ingen anledning att
begränsa sig till ett mindre område i Stockholm.
STOCKHOLM OCH SVERIGE har bra förutsättningar för att skapa inno-

vation, slår hon fast. Orsaken är till stor del det sociala trygghetsnätet.
– När man vet att man kan misslyckas med något för att det finns
ett skyddsnät som fångar upp en, vågar man kasta sig ut.
Hon framhåller A-kassa, starta eget-stöd, inkubatorer och instanser där man kan få hjälp som egen företagare.
– Allt detta gör oss bra på innovation. Vi underskattar ibland hur
mycket det betyder – vi borde kanske tro mer på oss själva.

2021

Inte i Stockholm i alla fall. I år gör det självkörande
fordonet Sango entré – en blandning mellan bil och
minibuss som kan användas för både privata resor
och resor i grupp. En Uberliknande tjänst kallad
PONS, med självkörande fordon. Modellen har
utvecklats och testats på svensk-kinesiska Nevs
anläggning i Trollhättan, ett arbete som letts av
Anna Haupt. Initialt kommer piloten i Stockholm
att omfatta tio bilar.
– I takt med att tjänsten växer i antal fordon
och geografiskt område, kommer piloten att göra
Stockholm till den där framtidsstaden som världen
åker till för att uppleva möjligheterna med självkörande teknik, en trafiksituation som är optimerad för framkomlighet och invånarnas bästa,
säger Anna Haupt.

cykelhjälmen Hövding, som använder airbagteknik. När en cykelolycka sker, blåser Hövding upp sig runt cyklistens huvud. Modellen
är klassad som världens säkraste huvudskydd för cyklister, har sålts
i fler än 220 000 exemplar. En stor del av huvudskydden har sålts
i Stockholm och förändrat dess stadsbild.
– Att se cyklister med Hövding på sig, det är belöningen efter
många års slit. Om man tittar bakåt var det en stor motivation: ”Tänk,
en gång i framtiden kommer det kanske att finnas cyklister som kör
omkring i de här hjälmarna.” Det var drömmen bortom hindren. Jag
är jättestolt över att Hövding räddar liv med sin existens, men för
mig nu ligger drömmen om de självkörande fordonen i fullt fokus.
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→ Född: 1980 i Luleå.
→ Gör: Utbildad Industridesigner.
Ansvarig för utvecklingen av
självkörande mobilitet på Nevs
i Trollhättan.
→ Bor: I Nacka.
→ Familj: Man och två barn.
→ Anna om Stockholm: ”En stad
med många färger, föränderlig
som ett kaleidoskop. En
snabbfotad, framåtlutad stad
med en stor vilja och ambition
att tänka framåt och nytt.
En stad med rötter i hela
landet, en vänlig stad.”

FÖR MÅNGA ÄR Anna Haupt främst känd som en av uppfinnarna av

29

Anna Haupt
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VÄLKOMMEN
TILL
STOCKHOLMS
Det sägs att tunnelsystemet under Stockholm är
nästan lika stort som vad huvudstaden är ovan jord.
Stockholm under jord är för de flesta invånare helt
okänt – men alldeles nödvändigt. Under de gator
och torg vi varje dag lever på gömmer sig en dold,
spännande och livsviktig infrastruktur.
VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS UNDRE VÄRLD.

Inspiration / Underjorden
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NY AVLO P P S 
TUNNE L U N D E R
HE L A STA N
År 2026 ska den nya avloppstunneln från
Bromma till Stockholms Vatten och Avlopps
anläggning i Sickla vara klar. Den 14 kilometer
långa huvudtunneln kommer att vara 4,5 meter
bred, 5 meter hög, ligga mellan 30 och 90
meter under marknivån och luta en promille
(en meter per kilometer). Tunnelns lutning gör
att avloppsvattnet kan rinna med självfall. När
den nya avloppstunneln är klar stängs Bromma
reningsverk.
Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals
reningsverk och ligger till största delen insprängt
i berget under Hammarbybacken. Här sker i dag
en första grovrening av avloppsvattnet från
söderort innan vattnet förs vidare till Henriksdals
reningsverk en bit bort för slutrening. För att
kunna bygga ut och modernisera anläggningen
håller cirka 530 000 kubikmeter berg – ungefär
lika stor volym som Globen – på att sprängas ut.
Även själva Henriksdals reningsverk byggs
om och moderniseras. När det arbetet är klart
ska reningsverket ha kapacitet att rena avlopps
vatten för 1,6 miljoner personer och vara
Sveriges största.

Bromma
reningsverk

Henriksdals
reningsverk
Sicklaanläggningen

2021

DI G I TA L
KN U T P U N K T

mil är det kommunala vattenoch avloppsnätet i Stockholm och
Huddinge. Det är betydligt längre
än avståndet mellan Stockholm och
Islamabad. Avloppsnätet är 330 mil
långt och ledningsnätet för dricks
vatten 220 mil.

Bergrummet
under Östra Real.

I ett bergrum under gymnasieskolan Östra Real
på Östermalm ligger den största av Stokabs
– Stockholms stads fibernätsbolag – sex
knutpunkter för telekomtrafik. Bergrummet var
från början avsett att fungera som reservbrand
station i kristider. Spillvärmen från anläggningen
används till att delvis värma upp skolan ovanpå.
Stokabs totala fibernät är 9 645 kabelkilometer
långt. Det motsvarar fågelvägen från Stockholm
till Johannesburg i Sydafrika. Antalet anslutnings
punkter - där flera olika fiberkablar kan kopplas
upp mot fibernätet – är 22 900.

FOTO: ÅKE BLOMQUIST/STOCKHOLMS STADSMUSEUM SVD 37373

GA R AG E
I F R EDSTID,
SK Y D DS RU M
V I D KR I G

verksamma tunnel
banestationer finns i dag
i tunnelbanenätet.

14,3

kilometer är den längsta
tunneln i Stockholms
tunnelbanenät (sträckan
Kungsträdgården–Hjulsta
på Blå linjen). Näst längst
är Gamla stan–Bergshamra: 8,5 kilometer.
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Sju av riksdagens hus på och runt Helgeandsholmen och
Gamla stan binds samman genom ett cirka en kilometer långt
kulvertsystem, vilket gör det lättare för riksdagsledamöter,
anställda och andra att smidigt förflytta sig mellan husen.
Kulvertarna används också för värme-, kyla- och elsystem.
En av de dolda gångarna finns under bron över Stall
kanalen och kallas för ”Rännarbanan”. Namnet lär anspela
på att många ledamöter springer – ”ränner” – i gången när
de har bråttom till kammaren, till exempel i samband med
omröstning.
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TUNNE L SYST E M
FÖR DE FOLK VA LDA

Katarinabergets
skyddsrum
/garage vid
invigningen den
5 oktober 1955.

I början av andra världskriget
byggdes under Hötorget Stockholms första större skyddsrum
med plats för cirka 4 000 personer.
I dag används det som parkeringsgarage, Konserthusgaraget. Under
1950-talet började byggandet av
fyra stora kärnvapensäkra skyddsrum i de centrala delarna av stan
med plats för sammanlagt cirka
50 000 personer: Johannes
skyddsrum under S:t Johannes
kyrka på Norrmalm, Skravelberget
nära Stureplan, Klara skyddsrum
under bland annat Sergels torg
och Klara kyrka och Katarinaberget vid Slussen. Det sistnämnda
var världens största atomsäkra
skyddsrum med plats för 20 000
personer när det stod klart i slutet
av decenniet. Sex drygt 51 ton tunga
detonationsportar, som stängs med
hjälp av elektriska motorer, säkrade
utrymmena mot omvärlden.
I fredstid var tanken att skyddsrummen skulle användas som
parkeringshus åt den framväxande
bilismen (vilket de fortfarande
gör). Slussens nya bussterminal
i Katarinaberget byggs under
skyddsrummet.
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Insprängt i ett bergrum i Farsta ligger Ågestaverken – Sveriges första kommersiella kärnkraftverk och en del av det svenska kärnvapenprogrammet. R3, eller Adam som verket också
kallades för, var i drift under tio år, från mitten
av 1960-talet till mitten av 1970-talet. När det
byggdes sågs verket som en ”språngbräda till
ny teknik i stor skala”. Att det över huvud taget
projekterades var ett direkt resultat av "den
svenska linjen", det vill säga att parallellt ge
billig kärnkraftsenergi till svenska hushåll och
företag och förse försvaret med plutonium till
atombomber. Ågestaverket levererade främst
fjärrvärme till den nya och växande Stockholmsförorten Farsta, men även en del elenergi som
matades ut på elnätet.
Sommaren 2020 inleddes rivningen av verket
som planeras vara klar till 2024.

2021

FOTO: NISSE CRONESTRAND/TEKNISKA MUSEET

ÅG ESTAV ER K EN

meter är ”Suckarnas gång”,
transportkulverten under jord
mellan Kronobergshäktet och
säkerhetssalen i Stockholms
tingsrätt. Varje dag beträds den
av häktade i sällskap med två
eller flera kriminalvårdare.

meter under KTH på Östermalm i centrala
Stockholm är platsen för Sveriges första
kärnreaktor. År 1950 började det delstatliga
bolaget AB Atomenergi bygga Reaktor 1
(R1). R1 var i drift till 1970 och revs 1982.
I dag används reaktorhallen som museum,
kulturhus, seminarielokal och mycket
annat. Mötet mellan vetenskap och konst
står i fokus. Regissören Johan Renck har
spelat in musikvideon till popikonen
Madonnas låt Nothing really matters här.

2021

2030

beräknas Förbifart Stockholm vara klar.
Av vägens 21 kilometer ska drygt 18 gå
i tunnel som bland annat väntas innehålla
cirka 20 000 belysningsarmaturer, 150 kilo
meter f iberkabel, 6 luftutbytesstationer för
från- och tilluft, 150 variabla vägvisningsskyltar, 950 körfältssignaler och lika
många detektorer.

FOTO: JANN LIPKA & AB ATOMENERGI
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Den gamla kärnreaktorn
under KTH används
i dag bland annat som
seminarielokal.

1 0 0 M E T ER
U N DER M A R K
År 2030 ska trafiken på tunnelbanans Blå linje
från Kungsträdgården till Södermalm, Nacka och
Söderort vara klar. De 11,5 kilometrarna byggs
helt under jord. Sofia blir den första tunnelbane
stationen på östra Södermalm. Söder om
stationen delar sig tunnelbanan åt två håll:
Nacka och Gullmarsplan.
Station Sofia blir även Stockholms djupast
belägna tunnelbanestation, cirka 100 meter
under mark. På 30 sekunder ska snabbhissar ta
resenärerna upp eller ner. Stationen kommer
inte att ha några rulltrappor.

meter under marken
ligger den i dag
djupast belägna
plattformen,
Kungsträdgården.

meter lång är Sveriges
längsta rulltrappa. Den
ligger I Västra skogens
tunnelbanestation och
har en lyfthöjd på
33 meter.

U N D ER JO R DI SK
SA L L A DS O D LIN G

FOTO: SWEGREEN
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1 500 kg

Hammarby
Sjöstad

SOP OR FA R
FR A M U N D E R JO RD

500 kg

0 kg

meter är den modernaste järnvägstunneln
i Stockholm, Citybanan, som invigdes den
10 juli 2017. Tunneln går under innerstaden,
mellan T
 omteboda och Södra station, och är
avsedd att separera Stockholms pendeltåg från
övrig t ågtrafik genom centrala S
 tockholm. I banan
ingår två underjordiska stationer: Stockholm
City station och Stockholm Odenplan station.

1933

öppnades den äldsta tunnelbanesträckningen
som går mellan Slussen och Skanstull. Den kördes
då som spårvagn. Som tunnelbana betraktat togs
den första sträckan i drift i oktober 1950.

2021

Runt om i Stockholm finns det en rad s tationära
sopsugar – som kan liknas vid stora centraldammsugare
– och ännu fler är på väg att installeras. I u
 nderjordiska
rörledningar, och i 70 kilometer i timmen, sugs s opor
med hjälp av luftströmmar till t erminaler där de
packas i containrar för v
 idare transport till bland annat
förbränning eller återvinning. Avståndet mellan inkast
och terminal kan vara upp till två kilometer.
I dag är cirka 120 000 lägenheter i Stockholms
regionen kopplade till olika sopsugsystem, varav det
största ligger i Husby-Akalla och omfattar 12 000 lägenheter. Fler är på väg. Nya stora o
 mråden, till e
 xempel
Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden och B
 arkabystaden,
ska förses med sopsugsystem som anses vara både ett
miljövänligare och effektivare alternativ än att hämta
soporna med traditionella sopbilar.

1 000 kg
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Sopsugsnätverk
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Varje månad,
året runt,
skördas omkring
1,5 ton grödor
i det gamla
tidningsarkivet.

I DN-skrapans källare – på våning -3 – på
Kungsholmen huserar en av världens tekniskt
mest avancerade stadsodlingar. I lokalerna
fanns tidigare Dagens Nyheters tidningsarkiv.
Men sedan arkiven digitaliserats rymmer de
400 kvadratmeter stora källarlokalerna i dag
greentechbolaget Swegreen som där driver en
av Europas största helt cirkulära stadsodlingar.
Systemet som kallas hydropoinsk odlingsteknik
innebär att grödorna växer i en vertikal anläggning
utan jord, där näringsämnen tillsätts direkt i vattnet.
Genom tekniken kan man återvinna upp till
99 procent av det vatten som går åt i normal
odling. Under varumärket Stadsbondens odlar
Swegreen olika sallader och örter i källarlokalerna
för försäljning i butiker i Stockholm.

Per Broman är
tillsammans med
sin bror Jan Broman
grundare av Fotografiska
museet i Stockholm.
Här är hans smultron
ställen i huvudstaden.
BER ÄT TAT FÖ R

FOTO: MATTIAS BARDÅ
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P E R S S M U LT R O N S TÄ L L E N

Klockan 12.10, Roddföreningens kaffeservering

JOH A N PE RS S O N

Middag

Fika

Plats

Sturehof

Roddföreningens
kaffeservering

Vasaparken

Gunnar Smoliansky

”Oj, jag gillar så mycket
i Stockholm. Men när jag
är runt Vasaparken slås jag
alltid av att det är väldigt
trivsamt där parken är livfull
och inkluderande. Det pågår
så mycket och det mesta är
spontant. Jag gillar livet där;
det är lite Central Park-feeling.
Jag bodde vid Tegnérlunden
för 30 år sedan men det
har utvecklats massor
sedan dess.”

”Hans blick på staden och
oss som lever här var unik.
Han gick bort 2019 och är
djupt saknad. Jag växte upp
med Gunnars fotografier och
jag lärde känna Gunnar 2010.
En fantastisk fotograf och en
otroligt fin man. Han betyder
mycket för mig. Gunnars
bilder av Stockholm är väldigt
viktiga för vår historia.”

2021

”Sturehof är i min värld bäst.
Servicen är alltid bra och det är
kopiöst tryck och beläggning,
men ut kommer mat i nästan
yppersta, yppersta klass.
Jag har ätit deras piggvar
många, många gånger. Jösses
vad bra den är. Man kan
komma hursomhelst med
vemsom hit – det är
alltid trevligt.”
Adress: Stureplan 2

”Jag trivs med att fika på roddarklubben vid Djurgårdskanalen.
Det brukar bli en kaffe
med en skvätt mjölk.
Jag är inte så förtjust i bullar
och sådant men då och då blir
det en kexchoklad. Det förhöjer
picknick-känslan. En macchiato
på Sempre på Jakobsbergsgatan
är också gott. Har bara varit där
ett fåtal gånger men shit vad
härligt det varit.”
Adress: Lidovägen 22

Stockholmsskildrare

Population
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VATTENSTADEN Stans främsta identitetsbärare • FÖRDOMSKARTAN Vem bor
var i Stockholm? • TURISM Besöksnäringen behöver förstärka destinationen
TILL HAVS Kliv ombord på Silja Symphony • SMULTRONSTÄLLEN Ametist Azordegan
tipsar om sina favoriter i huvudstaden • INNOVATIVA UPPSALA Företagarna som
sätter Uppsala på världskartan • LYCKLIGAST I VÄRLDEN Så kan Stockholm
bli lyckligare • KRÖNIKA Helena Olsson om gentrifiering

2021
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Stan är full av
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Vattnet är en av Stockholms
främsta identitetsbärare.
Men trots det verkar alla
överens om att staden är
dålig på att ta tillvara på
vattenkontakten och skapa
spännande urbana rum
i anslutning till det.

TEXT

Mikael Bergling

2021
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Arkitekt Viktor Becker framhåller Hornsbergs strand som
ett lyckat exempel på hur
närheten till vattnet tagits
tillvara.
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OM DET inte vore för vattnet skulle Stockholm

förmodligen inte finnas, eller åtminstone inte
ligga där staden gör i dag. Stockholms tillkomst
är intimt förknippad med kontrollen av vattenvägarna mellan Östersjön och Mälaren. Arkeologiska utgrävningar visar att det förmodligen fanns
någon form av försvarsanläggning vid Norrström
redan i slutet av 900-talet – flera hundra år innan
Stockholm, enligt den traditionella historieskrivningen, grundades i mitten av 1200-talet, just på
en plats vid Östersjön där tyskt salt och järnmalm
från Bergslagen smidigt kunde byta ägare.
Vattnets betydelse för stadens utveckling har
därefter fortsatt. Många av de industrier som
grundades några århundraden senare behövde
ligga nära vattnet på grund av bland annat hög
brandrisk, behov av kylning eller goda transportmöjligheter, vilket påverkar stadsbilden än i dag.
Flera tidiga industriområden med vattenkontakt
har eller är på väg att omvandlas till attraktiva
bostadsområden, såsom Hammarby sjöstad, Årstadal-Liljeholmen och Västra Kungsholmen-Hornsbergs strand. Norra Djurgårdsstaden är i dag ett av
Europas längsta sjönära stadsutvecklingsområden.

2021

VIKTOR BECKER, arkitekt på Utopia arkitekter,

menar att Stockholm trots sitt läge och sin vattennära historia är sämst av storstäderna i Norden
på att ta tillvara på vattenkontakten och skapa
spännande urbana rum i anslutning till den.
– Det känns som om det i Stockholm inte finns
någon riktig strategi för de vattennära områdena.
I och med att staden växer som den gör är vi väldigt
snabba med att diskutera vilka platser och områden som ska värnas. Vi glömmer ofta att prata om
områdenas potential, säger han.
Viktor Becker får visst medhåll av Stockholms
stadsarkitekt Torleif Falk, som menar att staden
kan bli betydligt bättre på att utnyttja vattnet än
vad den är i dag och att det är flera orsaker till att
Stockholms kanske starkaste identitetsbärare
emellanåt är en dåligt tillgänglig sådan.

– En är att Stockholm ur historisk utgångspunkt
är en hamnstad med väldigt mycket kajer som gör
att vattnet ibland kan vara svårnåbart, till exempel
för bad. Jag hoppas att vi kan aktivera de centrala
kajerna betydligt bättre än i dag. Inte minst Söder
Mälarstrand med sin kvällssol har en stor potential
för olika aktiviteter, till exempel bad, restauranger,
sport och mötesplatser, säger Torleif Falk, som
lyfter fram Köpenhamn som en förebild när det
gäller att utnyttja centralt belägna kajer.
Varför är man inte bättre på det i Stockholm?
– Delvis av administrativa skäl. Det är många
förvaltningar, intressenter och aktörer som är
ansvariga och som ska samordnas. Men vi arbetar
med att bli bättre på det.
Enligt Stockholms stads senaste budget ska staden underlätta för fler uteserveringar på vatten
och bli bättre på att levandegöra stadens kajer och
vattennära platser.
ALLT ÄR dock inte negativt i vattenstaden Stock-

holm, menar arkitekt Viktor Becker som lyfter
fram strandpromenaden på Västra Kungsholmen
som ett lyckat exempel i huvudstaden på hur närheten till vattnet tagits tillvara och utvecklats.
– Promenaden lockar inte bara de närboende,
utan har blivit en mötesplats som samlar stadens
olika delar. Med flera sådana platser skulle trycket på varje enskild plats minska och upplevelsekvaliteten öka ytterligare.
– Jag skulle vilja att man även vågade satsa på
fler temporära initiativ, till exempel tillfälligt bad,
bastur eller kulturell verksamhet. De kan hjälpa
till att lyfta fram och sätta mer okända platser på
kartan.
ÄVEN STOCKHOLMARNA själva tycks vilja ta tillvara

vattnets närhet och möjligheter i större utsträckning än vad som görs i dag. Omkring 2 800 invånare
står i kö till en kommunal båtplats i Stockholm.
I den kommer de att bli väntande i mellan 6 och
15 år.
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Inte minst Söder
Mälarstrand med
sin kvällssol har en
stor potential för
olika aktiviteter,
till e
 xempel bad,
restauranger,
sport och mötes
platser.
Torleif Falk,
stadsarkitekt.

FOTO: JONAS MALMSTRÖM

invånare står i kö till
en kommunal båtplats
i Stockholm.
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På privat initiativ
planeras det
för två nya bad
i Riddarfjärden.
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Projektet Kallbadaren
syftar till att bygga ett
kallbadhus vid Söder
Mälarstrand.

160000

2021

människor båtpendlade mellan
Ekerö och Klara Mälarstrand
under 2019.

– Vi behöver utan tvekan fler småbåtshamnar,
gästhamnar och daghamnar. Det är också ett
perspektiv som ska finnas med i stadsbyggnadsprocessen när det ska byggas nya områden, säger
Stockholms idrottsborgarråd Karin Ernlund (c).
Det är även brist på badplatser, tycker
stockholmarna.
– Vi håller på att utreda var det kan anläggas
fler officiella strandbad. Men det räcker inte att
bara sätta upp en badstege och termometer. Innan
staden kan anlägga ett strandbad måste vi ha testat vattenkvaliteten i två år, men också utrett att
badet inte läggs i anslutning till farleder. Det är en
ganska stor apparat att anlägga ett strandbad som
staden ansvarar för.
På privat initiativ planeras det för två nya bad
i Riddarfjärden. Det ena är ett utomhusbad vid

Munkbrokajen som beräknas stå färdigt till 2022.
Utomhusbadet är tänkt att ha flytande bassänger
med tempererat vatten samt pool med renat kallt
sjövatten. Bakom konceptet står företaget Nordic
Urban, som redan driver ett liknande utomhusbad
i Helsingfors.
Det andra är projektet Kallbadaren, som syftar
till att bygga ett kallbadhus nedanför Münchenbryggeriet på Söder Mälarstrand.
– Det är jättebra att det finns privata initiativ
som vill öka tillgängligheten till Stockholms vatten
och från politikens sida gör vi allt vi kan för att
underlätta för sådana initiativ. Det är viktigt att
staden byggs underifrån utifrån de initiativ som
kommer från boende och entreprenörer. De bästa
initiativen kommer sällan från byråkratin, säger
Karin Ernlund.
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F LY TA N D E
B OSTÄ D E R?
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var båttrafiken viktig för att binda samman huvudstaden och dess
invånare. Även i dag har Stockholm en omfattande passagerartrafik
på vatten, men den är till största delen koncentrerad till sommarhalvåret.
– Det finns stora möjligheter att öka båtpendlingen, vilket inte
minst pendelbåtslinje 89 mellan Ekerö och Klara Mälarstrand visar.
År 2019 valde 160 000 människor att åka med den, säger Peter Fyrby,
vd för Blidösundsbolaget som driver linjen på uppdrag av SL.
Han menar att trängsel i den markbundna trafiken i kombination med att det växer fram nya vattennära områden med bostäder, arbetsplatser och service kan innebära en ny renässans för
vattenvägarna.
– När man utvecklar nya områden tycker jag att man redan från
början ska bygga in möjligheter till båtpendling genom att till exempel se till att det finns bra placerade bryggor, säger han och tillägger:
– Men för att båtpendling ska vara ett attraktivt alternativ krävs
det också ganska många avgångar per dag och smidiga övergångar till
andra färdmedel. Idealet vore att det på ena sidan av tunnelbanans
perrong låg en kaj och på den andra spår.
Vad har hänt om några år?
– Jag tror att vi har fått fler pendlingsbåtslinjer, inte minst tvärgående. På framför allt de kortare sträckorna bör båtarna gå på el.
Men då krävs det en förbättrad laddinfrastruktur så att båtarna kan
laddas snabbt när de ligger vid kaj, säger Peter Fyrby.

Men det finns inga planer på
att bygga flytande bostäder
i någon större omfattning på
andra p
 latser i Stockholm, enligt
stadsarkitekt Torleif Falk.
– Det blir ganska få bostäder
i förhållande till investeringarna.
Dessutom har vi brist på lediga
kajer att utgå ifrån. Vi prövar
dock på att fylla ut områden
i vattnet och bygga flerfamiljshus på dem, säger Torleif Falk.

FOTO: SHUTTERSTOCK

FRAM TILL att bland annat Essingebroarna och Västerbron byggdes

35 mil norr om Stockholm
– i Sundsvall – planeras det
att byggas ett flytande kvarter
bestående av 30–40 radhus.
Sundsvall är i stort behov av nya
bostäder samtidigt som kommunen har svårt att få fram attraktiv
mark i bra lägen och nära kollektivtrafik. Att bygga ”på” vattnet
anses i det sammanhanget vara
ett mycket intressant alternativ,
enligt Sundsvalls stadsbyggnadsdirektör Magnus Ydmark.
I projektet Kolkajen i
Stockholm – en del av Norra
Djurgårdstaden som till viss del
ska byggas på en ny konstgjord
ö – planeras det för 40 flytande
studentbostäder.

2021

2019

En sann Gärdetbo har
egentligen dragit högsta
vinsten – bo centralt men
nära till naturen. Ändå
drömmer hen om att
egentligen bo på det finare
Östermalm. Gärdet med sina
22 038 invånare passar hur
som helst främst dig som
närmar dig pensionen eller
redan nått ditt. Det är inte
för intet som buss 54, som
går genom området, kallas
för ”kryck-expressen”. För att
smälta in här bör dina största
intressen vara att promenera
med hund, spela golf då och
då, och hålla på Djurgårdens IF
i vått och torrt.

KUNGSHOLMEN
Är du ny i Stockholm och undrar var
du ska bosätta dig? Stadsdelarna har
olika särdrag – så även de som bor där.
Vi reder ut vilken del av innerstan som
passar just dig.
T E X T JO H A N PE RS S O N & S O F I A LUN D G R E N
IL LUST R AT ION JACO B ST E A D

Stockholms trendängsligaste
stadsdel där standard är att
klä sig yngre än sin faktiska
ålder. Söder passar dig som
egentligen inte bryr dig om
vad du dricker – så länge
Köpenhamnsborna gillar det
som serveras. Häromåret
var det hantverksköl som
beställdes, nu är det naturvin
som gäller. Du kommer
att smälta in bra bland de
130 033 andra om du har
ett kreativt akademiskt yrke,
tygväska och är en enligt
egen uppfattning moraliskt
högtstående person. Och
oavsett var i landet du har
dina rötter är det från och
med nu bara ett fotbollslag
som gäller: Bajen.

GAMLA STAN

Vill du ha småstadsanda mitt
i stan? Umgås med barnens
kompisars föräldrar? Då är
Gamla stan tveklöst stället för
dig. Men det kräver att du har
goda kontakter bland stans
privata hyresvärdar eftersom
62 procent av bostäderna
här är hyresrätter. Förutom
att uppskatta det historiska
Stockholm bör du, om du
överväger att flytta hit, även
värdesätta horder av turister,
souvenirer och ett bilfritt liv.

2021

Välkommen till pensionärernas och de inflyttade parens
förlovade land (han jobbar
med IT, hon med ekonomi)!
Om ni vill placera era barn i
föräldrakooperativ på grund
av de små barngrupperna
är detta stadsdelen för er.
Du bör gilla att fredagsmysa
med chark från Daglivs, kommer att förundras över att
alla sunkhak kring Fridhemsplan överlever områdets
totala gentrifiering och vara
exakt lagom avslappnat
klädda när ni leker med era
barn i parkerna – det vill säga
dyra sneakers och jeans eller
träningstights.

SÖDERMALM
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Värdesätter du trevliga och
artiga grannar högt? Då
är stadsdelen med den
rödbyxade farbrorn och hans
förtjusande hustru stället
för dig. Bra att veta är att
du, enligt Jan Guillou, måste
kunna se Oscarskyrkan från
din bostad för att räknas
som en äkta Östermalmsbo.
Och vad du än gör: omnämn
aldrig Östermalmshallen vid
dess riktiga namn; den kallas
bara Hallen. För kännedom
tycker även dina eventuella
framtida grannar att det
är alldeles för gott med en
köttbit (från Hallen förstås)
för att ens överväga att äta
vegetariskt.

Södermalms ordentligare
och lite borgerliga bror. Värt
att veta är att ditt postnummer helst ska börja med
113 – då bor du på det riktiga
och viktigaste Vasastan. Som
nyinflyttad behöver du vara
beredd på att trängas med
småbarnsföräldrar med
breda Bugaboo-vagnar som
sippar på laktosfri caffè latte
(framför allt kring Rörstrandsgatan). Med en Vasastadsbo
funkar det alltid att prata
om det ständiga livspusslet
och renovering av kök eller
badrum. Skaffa dig en åsikt
om vilken skola i området
som är bäst och hur man
överlistar stadens kösystem
för att få en plats på den, så
blir du mittpunkt på nästa
parmiddag.
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ÖSTERMALM

VASASTAN
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När de utländska turi st
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Lars Öhman

I L LU S T R AT I O N

Luke Brookes

Population / Besöksnäringen
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Coronapandemin slog stenhårt mot Stockholms besöksnäring. De utländska
turisterna försvann som över en natt. Krisen påskyndade branschens behov
av att f örstärka vad som verkligen är unikt med Stockholm.

Population / Besöksnäringen
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VASAMUSEET GICK in i 2020 med stor optimism.

I fjolårets ryggsäck hade de ett all-time-high med
1,5 miljoner besökare. Och det nya året såg ut att
bli minst lika bra. Gäster strömmade till från världens alla hörn med besöksrekord i februari som
resultat.
– Sedan gick allt otroligt fort och vi tvingades
stänga 20 mars för att sedan öppna igen 15 juli med
omkring 10 procent av normal kapacitet, säger
Mathias Andersson, affärsutvecklare på museet.
Coronapandemin och stängda gränser slog
stenhårt mot Stockholms besöksnäring. Antalet
utländska gästnätter under juni och juli 2020 var
fem miljoner färre än samma period året innan.
Vasamuseet – där 4 av 5 gäster är just utländska
– tvingades varsla en stor del av sin personal. Och
frånvaron av affärsresenärer och utländska turister drabbade så klart även krögare och butiksägare
i huvudstadsregionen väldigt tydligt. Enligt Stockholms Handelskammares prognos försvann
105 miljarder kronor från utländsk konsumtion 2020 jämfört med året innan.
Så frågan som hela branschen ställer
sig är: Hur ska vi få tillbaka besökarna?

2021

JOHN MELLKVIST är veteran i kom-

munikationsbranschen och arbetar
i dag som framtidsspanare åt företag och
John Mellkvist
organisationer. Han menar att det kommer att dröja innan antalet utländska
turister är tillbaka på samma nivå som före pandemin. Det lär även dröja innan svenskarna reser
utomlands i samma utsträckning som tidigare.
– Många kommer att uppleva det mer otryggt att
åka långt. Inte bara för själva avståndet, utan för
att man inte vet vilka konsekvenser det för med sig
om man blir sjuk. Vi kommer i högre grad att resa
kortare och i stället damma av närliggande små
pärlor i Sverige. Även hållbarhetsaspekten sätter
tryck på ett mer försiktigt flygande, säger han.
John Mellkvist menar att psykologi och kommunikation är två bärande hörnstenar för ett
Stockholm dit turisterna vallfärdar.

Stockholms Handelskammares prognos visar att 105 miljarder kronor från
utländsk konsumtion försvann 2020 jämfört med året innan.

Population / Besöksnäringen

105 000 000 000
Vi kommer i högre
grad att resa kortare
och i stället damma
av närliggande små
pärlor i Sverige
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5 000 000

PANDEMIN HAR påskyndat svensk besöksnäring att ompaketera sig i den riktning som Mellkvist efterfrågar, menar
Caroline Strand Caroline Strand. Hon är vd på Visit Stockholm, som sedan
pandemin kom har arbetat hårt med att marknadsföra
Stockholm som en fantastisk destination som också är ett ansvarstagande resmål där restriktioner efterlevs.
– Omständigheterna driver på utvecklingen snabbare. Jag har en
stark tro på en ökning av människors vilja att mötas. Däremot kommer det att ställas högre krav på hållbarhet och personlig anpassning
efter olika individers behov. Vi har en stor utmaning i att uppdatera
affärsmodellerna för att hänga med i den förflyttningen, säger hon.
När krisen kom stärkte Visit Stockholm även sina satsningar på
närmarknaden. Helt enkelt: att de i större utsträckning riktade in
sig på svenskar och stockholmare.
– Kännedomen om staden är hög och vi ser en stor potential.
Stockholmarna är ambassadörer och invånarna har upptäckt sin
egen stad och rört sig mer i parker och grönområden. På kort sikt
samverkar vi för att stimulera lokala aktiviteter, säger hon.
GRAND HÔTEL hör till de aktörer i Stockholm som drabbats hårt av

pandemins konsekvenser. Under ett normalår har Grand Hôtel upp
emot 75 procent internationella gäster, förklarar vd Pia Djupmark.
– Vi gläds åt att många svenskar väljer att semestra i närområdet
och vill satsa lite extra på ett bättre boende, säger hon och fortsätter:
– På kort sikt ska vi satsa mer på att bearbeta den lokala marknaden, men samtidigt bibehålla den långa relation vi har med utländska
kunder. I USA och Kina ökar de inhemska hotellmarknaderna och
jag ser samma utveckling här. 2021 blir tufft, medan vi kan se en
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Antalet utländska
gästnätter under
juni och juli 2020
var fem miljoner
färre än samma
period året innan.

– Det handlar om psykologi, precis som på aktiebörser. Där är
det sällan faktiska förhållanden som skapar ras utan människors
upplevelse av vad som kommer att ske. För att få i gång turistnäringen handlar det om att med praktiska och trovärdiga exempel
kommunicera en känsla av trygghet. Lyft fram att vi har säkra transporter, naturnära upplevelser, skärgård, friskare luft än på många
andra platser, att vi är relativt glesbefolkade, och har omsorgsfulla
hygienrutiner på offentliga platser.
För att möta kommande utmaningar förespråkar han en övergripande vision för Stockholm.
– Vilka naturliga fördelar och kvaliteter har vi som ingen
annan har? Titta på vad olika målgrupper attraheras av
och analysera vilka vi har goda möjligheter att nå. Har
studenter, äldre eller företagare fördelar här?

Population / Besöksnäringen
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En fördel vi alltid haft är
att Sverige inte är ”charter
till lågprisdestinationer”
utan en destination för
en resvan målgrupp
ljusning 2022. Vi kommer dock att vara långt ifrån
mang och utbildningar, och att invånare i våra
2019, Grand Hôtels bästa år någonsin.
grannländer kan resa hit igen. Den svenska publik
Pia Djupmark menar att det fysiska mötet melvi fått utgörs till stor del av svenska barnfamiljer,
en grupp där vi tror det kan lossna snabbast. Vi
lan människor kommer att spela en stor roll
även fortsättningsvis.
är också överraskade av en ganska hög andel
– Däremot behöver vi anpassa oss efter
tyska och franska besökare, säger han.
nya behov. Digitala möten kommer att
hållas, men kreativa, fysiska, möten är
I VASAMUSEETS närhet huserar två av
också nödvändiga.
Sveriges mest populära attraktioner för
Hur bör Stockholm marknadsföras
nöjeslystna: Skansen och Gröna Lund.
för att locka tillbaka turisterna?
Vasamuseet ingår i en samverkansgrupp
– Hitta inte på något nytt utan förstärk Pia Djupmark ihop med grannarna på Djurgården.
och tryck på att vi är ett öppet, tryggt,
– En fördel vi alltid haft är att Sverige
säkert, rent och hållbart land. Sverige är
inte är ”charter till lågprisdestinationer”
unikt på så många sätt. Berätta att vi ligger i framutan en destination för en resvan målgrupp. Det
kant inom teknik och musik, och om närheten till
krävs också en relativt god ekonomi för att komma
natur och skärgård.
hit. Vi tror att målgruppen finns kvar, säger han.
Optimisten Mathias Andersson tror på en
STORA DELAR av den optimism som fanns hos
snabbare återhämtning än vad många andra gör.
Vasamuseet i början av 2020 finns, trots hur panHan menar att vår lust att uppleva kultur, mat och
demin drabbade dem och övriga världen därefter,
nya saker kommer att styra det, dock på ett säkert
kvar hos dem och deras affärsutvecklare Mathias
och hållbart sätt.
Andersson:
– Det grundar vi på tidigare kriser. Vi förutspår
– Många hjul måste börja snurra samtidigt för
bra besöksnivåer under 2022 och 2023. Värdet
att allt ska fungera som tidigare. Vi ser 2021 som
av att resa och möta andra kulturer är en väldigt
året för återhämtning. Andra viktiga parametrar
stark drivkraft och det finns ett uppdämt behov,
är att Stockholm kan stå värd för möten, evenesäger han.

Population / Till havs

Hösten 2020 tvingades
kryssningsfartygen mot nya
spännande destinationer.
Vi klev ombord på Silja
Symphony i Stockholm och
åkte med till Höga kusten.
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Kapten Ola Bengtsson
spanar efter lotsen som ska
komma ombord och hjälpa
till med att navigera dem
kring Höga kusten.

FOTO

Emil Nordin
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TILL
HAVS
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Snåriga vatten

Population / Till havs

Ny rutt
Sommaren 2020 reste
fler än 14 000 gäster med
Tallink Silja till Härnösand
i Ångermanland.

Njuter av livet
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Peter Eriksson sitter med
en cigarr på soldäcket och
blickar ut mot horisonten.

Utloppet
Det snart 30 år gamla
M/S Silja Symphony börjar
leta sig ut mellan Lidingö
och hamnen genom
Stockholms skärgård.

Vackra Sverige

2021

Begränsade möjligheter till
utlandsresor under 2020 har
givit den inhemska turismen
en extra skjuts.

Population / Till havs

Blickar ner
Från hytten spanar
Sara Palmqvist och
Natalie Tillberg på
förbipasserande.

53

955
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hytter finns ombord på Silja Symphony.
En del har fönster ut mot vattnet och
en del mot promenaden med sina
restauranger och butiker.

Starta motorerna

Incheckning

Chefstekniker Anders Öst
ringer upp till bryggan
för en avstämning innan
motorerna ska startas.

Resväskor kånkas
av hoppfulla
resenärer från
parkeringen
i Värtahamnen.

2021
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1 867
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Huvudattraktion

meter lång är hängbron över
Ångermanälven. Bron invigdes 1997.

En av resans huvudattraktioner,
Högakustenbron, tornar upp sig
genom diset. Båten gör en långsam
u-sväng så att alla ser ordentligt.

Flygande bebis
Nancy Lawoko leker med
sonen Jonathan ute på
däck.

Lots på plats
Matros Jocke
Kårström hämtar
upp lotsarna
genom en lucka
i skrovet.

2021

Svunnen tid
En sladdtelefon
från när båten
togs i tjänst 1991
utgör ett exotiskt
inslag för yngre
passagerare.

Population / Till havs
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Väderpalett

2021

Under helgkryssningen
fick gästerna uppleva
alla sorters väder, från
kastvindar och regn
till strålande sol.

Population / Till havs
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10 000
hästkrafter har var och
en av de fyra motorerna
i fartyget Silja Symphony,

Städa och feja

Barnbingo

Christer Ekstam
passar på att spola
av båten när det
mojnar och solen
tittat fram.

Det finns något att göra
för alla ombord, även
de allra yngsta. Sälen
Harrys barnbingo är
väldigt populärt.

Population / Till havs

Fyra maskiner
Chefstekniker Anders Öst tar
ett varv i maskinrummet. “Det är
ett ständigt underhåll här nere,
året runt”, säger han.

Morgonpasset
Styrman Jimmy
Samuelsson och
matros Magnus
Påhlsson har det
tidiga passet på
bryggan.
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Riitta Olkkonen plockar
upp ett par beställningar
som Bonn Phimmatha just
har skickat ut från köket.

Snålblåst
Åsa Wilestedt har
vågat sig ut för
att fotografera
klipporna bredvid
Högbondens fyr.
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Mat i luckan

Aj, aj, kapten

2021

Ola Bengtsson har varit
kapten på Tallink Silja i 18 år.
Trots detta klev han för första
gången i land på Åland först
för två år sedan.

Population / Till havs

Bullrigt
Anders Öst avslutar
sin kontroll av det
bullriga maskinrummet.

Något i kikaren?
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Kapten Ola Bengtsson
håller koll från bryggan.
Han följer kustlinjen
norrut med blicken.
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Första parkett
Karl Lennmark, 6 år, slipper
stå ute och trängas i regnet
för att få en skymt av
Högakustenbron.

Barnens favorit

2021

Harry Säl tar en välförtjänt fikarast.
Förutom bingo arrangerar han
även m
 orgongympa för barn.

Population / Smultronställen

A M E T I S T S S M U LT R O N S TÄ L L E N

14.45, Waan Thai
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Ametist Azordegan
är musikjournalist och
en av initiativtagarna till
projektet Studio Rågsved,
som ska stärka förortens
talanger i sitt skapande
inom hiphopkulturen.
Här är h
 ennes favoriter
i i huvudstaden.
B ER ÄT TAT FÖ R
JO HAN P ERS SO N

Fika

Plats

Mellqvist kaffebar

Rågsved

Stockholmsskildrare
Hiphopen

”Jag gillar många saker med
det här stället: miljön, maten
och musiken. Jag har varit
stammis här i många år. Så pass
mycket att personalen känner
igen min röst i telefonen när jag
ska boka bord. Jag beställer
i princip aldrig från menyn utan
har ’min vanliga’ som personalen utgår från att jag vill ha.
Och alla jag tar hit första
gången beställer jag åt.”

”Jag är ingen fikaperson,
tycker det mest slösar tid.
Men jag kör gärna ett jobbmöte på ett fik och då är det
oftast på Mellqvist kaffebar.
De har ingefärashots, hälsosmoothies och gott kaffe. Jag
dricker mest bryggkaffe med
havremjölk. Hundar är dessutom välkomna här. Min hund är
min sidekick och nästan
alltid med mig.”

”Där finns både vardags
realism och samhällsskildringar.
Det finns ingen annan genre
som oftare dokumenterar
sin samtid och berättar om
där den står, samtidigt som
den kommenterar samhället.
Rapmusiken dokumenterar
Sverige hela tiden och vad som
rör sig i unga människors tankar
vad gäller framtidsdrömmar
och problemformuleringar.”

Adress: Sankt Eriksgatan 92

Adress: Rörstrandsgatan 4

”Jag bor här och det är
här som gatukulturen finns.
I Rågsved känner jag mig som
mest hemma eftersom jag är
omgiven av människor som mig
själv – som alltså talar andra
språk än svenska och har annan
kulturell bakgrund. Somrarna
här är bäst. Folk pratar med
varandra och det finns värme
och rörelse i luften. På fotbollsplanerna spelas det matcher,
i parkerna turas olika grupper
om att grilla, fira något och
spela hög musik.”
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Middag
Waan Thai

2021
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Population / Det bubblar i Uppsala

D E T

Det görs inte vin
av vatten, men
väl vatten av luft.
Och vaccin som
fungerar bättre,
för att inte tala
om teknik för
att hitta g iftiga
kemikalier.
Uppsala är fullt
av innovativa
företag som
sätter staden på
världskartan.

Population / Det bubblar i Uppsala

Grundvattennivåerna
sjunker världen runt, 
något som innebär
bekymmer för framför
allt livsmedelsindustrin.
Men Drupps har en 
lösning och erbjuder 
företag en ny 
vattenkälla: luften 
omkring dem.
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DE G ÖR
DRICKSVATTEN
AV LUFT
DE SENASTE decennierna har samhället tagit ut

2021

mer vatten än vad marken har att erbjuda, något
som har gjort att grundvattennivåerna sjunker.
Det i sin tur är en grogrund både för konflikter
men också för att företag ska få sin vattentillgång stoppad när
samhället måste prioritera dricksvatten till människorna.
– För företag inom framför allt livsmedelsindustrin är det här ett
stort bekymmer. Det i kombination med att grundvatten ibland blir
kontaminerat på grund av miljöförstöring gör att vattentillgång är
en viktig strategisk fråga för många företag, säger Jonas Wamstad,
ansvarig för marknadsutveckling på Drupps.
Drupps lösning är att bygga anläggningar som extraherar fukt
från luften och omvandlar det till destillerat, drickbart vatten.

Population / Det bubblar i Uppsala
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INTRESSET FÖR deras produkt är stort och flera am-

Drupps omvandlar
luftfuktighet till
drickbart vatten.

FOTO: KARIN KRONVALL

Idén föddes när Jonas Wamstad arbetade för ett
företag på den afrikanska landsbygden där både el
och vatten är en bristvara. Samtidigt arbetade en
vän till honom med avfuktare, och när de diskuterade problemet med vattenbristen kläcktes idén till Drupps: varför inte använda
tekniken bakom avfuktare i stor skala
och producera dricksvatten genom att
använda luftfuktighet?
Företaget startades 2017 och sålde
under 2020 sin första pilotanläggning till
Jonas Wamstad en industrikoncern i Thailand.
– Vatten är grundläggande för all samhällsbyggnad, och om vi kan få de största förbrukarna att använda atmosfärvatten räcker grundvattnet längre till alla oss andra.
bassadörer och företagsledare har besökt Drupps
demoanläggning på Ultuna. Målet är att Drupps
sätt att tillhandahålla vatten ska bli en självklarhet
för större företag i framför allt Asien och Afrika.
– När de inser att det här är ett sätt att säkra tillgång på vatten även i framtiden och att det handlar
om ren självbevarelsedrift från deras sida då får
vi väldigt bra respons. Det ska bli jättespännande
att vara med och leda den här transformationen,
säger Jonas Wamstad.

” V I S KA E TABLE R A OS S
S O M ETT I NTE RNATI ONELLT
T ILLVÄXTBOLAG”
Dopingfuskare avslöjas och giftigt v
 atten h
 ittas
– allt tack vare produkter från Uppsalaföretaget
Biotage, världsledande inom separering.
het på elva olika platser runt om i världen. Alltjämt
i Uppsala ett bolag för att utveckla instrument för
ligger huvudkontoret i Uppsala.
– Dels grundades vi av svenska innovatörer och
DNA-sekvensering, det vill säga den metod som
används för att identifiera och diagnostisera geuppfinnare, dels är Uppsala en global huvudstad när
netiska sjukdomar. Med åren kom verksamdet gäller separationsteknologi. Här finns hisheten genom olika uppköp att inrikta sig
torik i form av två nobelpristagare inom vårt
mer på kemi- och separationsteknologier
område, världsledande inkubatorer och ett
och har i dag fyra produktområden där
bra ekosystem av företag och stödfunktioseparation är den gemensamma nämner. Inte minst finns här universitet där vi
naren.
kan rekrytera framtida topptalanger, säger
– I korthet handlar det om att isolera
Tomas Blomquist.
en substans från en annan för att berika,
Tomas Blomquist menar att framtidens
Tomas
analysera eller rena en produkt. Till ex- Blomquist talanger kommer att behövas hos dem. Föempel kan det användas för att analysera
retagets plan är att fortsätta växa från dagens
blodprover i dopingkontroller eller för att vid
närmare 500 medarbetare, både organiskt och
utveckling av läkemedel separera ut oönskade
genom strategiska förvärv.
restprodukter, säger Tomas Blomquist, vd för
– Vi ska etablera oss som ett internationellt
Biotage.
tillväxtbolag, men vi ska också bidra till att ännu
I dag är företaget som startades av forskartrion
tydligare sätta Uppsala och svensk life science
världsledande inom separering och har verksampå kartan.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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DET BÖRJADE redan 1997. Då startade tre forskare

Population / Det bubblar i Uppsala

20-talet har börjat med att vaccin är på allas läppar.
Det har det varit i Uppsala betydligt längre än så.
Här har nämligen Novavax skapat ett unikt patent
som ger alla världens vaccin ännu bättre effekt.

” VÅR P ROD U KT
KOM ME R ATT VARA
AVG ÖRAN DE ”
I VACCINER finns vanligtvis

Sthlm Magazine
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Novavax adjuvans
leder till vaccin med
bättre verkningsgrad.
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NOVAVAX ADJUVANS används redan i dag i veteri
ett antigen, ett ämne som ger
nära vacciner och när det gäller humanvaccin gick
upphov till ett immunförsvar.
de under 2020 från klinisk prövning till kommerDessutom tillsätter oftast tillsiell produktion. Förhoppningen är att deras adjuverkaren av vaccinet något som
vans ska bidra till genombrott i flera viktiga vaccin
kallas adjuvans, ett ämne som
inom humanmedicin.
förstärker vaccinets effekt genom att stimulera
– Vår produkt kommer att vara avgörande
kroppens immunförsvar ytterligare.
för att det här ska fungera, och att vi kan
– Adjuvans i sig är en vanlig kompovara med och bidra till det känns riktigt
nent, men att som vi gör använda saponihäftigt, säger Magnus Sävenhed.
Och trots att man i dag ägs av en amener som formuleras till nanopartiklar för
att tillverka adjuvans är helt unikt, säger
rikansk koncern – och sedan förvärvet
Magnus Sävenhed, vd för Novavax AB.
har vuxit kraftigt – har verksamheten
Enkelt förklarat innebär det att företagets
fortfarande
sin bas i Uppsala.
Magnus
adjuvans stimulerar fler delar av immunför- Sävenhed
– Eftersom här dels finns universitet,
svaret än vissa traditionella adjuvans, vilket
dels många andra företag i samma bransch
leder till att vaccin formulerat med Novavax
är det förhållandevis lätt att hitta rätt komprodukter får en bättre verkningsgrad.
petens, vilket är extra viktigt för oss nu när vi expanderar så mycket.
DET HELA började i slutet av 1990-talet. På Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala utvecklade
forskaren Karin Lövgren och professor Bror Morein tekniken. Tillsammans med två kollegor och
SLU Holding bildade de företaget Isconova som
2013 köptes av den amerikanska vaccintillverkaren Novavax.
– Klassisk adjuvans har funnits i många år, men
den produkt som vi tillverkar bygger på en ny form
av teknologi som ger avsevärt högre effekt än vad
man har sett tidigare, säger Magnus Sävenhed.
– Det innebär att du får ett starkare skydd
mot sjukdomen, samtidigt som vi kan
minska riskerna för bieffekter.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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den
Sverige är det minst lyckliga
landet i Norden och Stockholm
placerar sig först som nia
i rankningen över de lyckligaste
städerna, efter Helsingfors,
Köpenhamn och Oslo. Så:
Hur ska vi ta upp kampen?
TEXT

Henrik Ekblom Ystén

2021
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1.
Helsingfors
2.
Århus
3.
Wellington

Måhända en sommarnattspromenad över Västerbron, med utsikt
över en storstad som sover. Eller den där förmiddagen i skärgården,
då solen strålade, barnen plaskade i vattnet och den enda oron var
vad som skulle serveras till lunch.
Kort sagt, ett tillfälle då du mår som bäst, när en känsla av välbehag
sprider sig i hela kroppen. Du må känna dig harmonisk, ja till och
med nöjd. Men en sak ska du veta: Oavsett hur glad du är just i den
stunden är det inte i närheten av hur lycklig du hade varit om du
bott i Helsingfors, Oslo eller Köpenhamn.
Detta är förstås en grov överdrift. Men faktum är att FN:s The
World Happiness Report, som publicerats sedan 2012 och som är
en kartläggning över hur lyckliga världens nationer är, pekar ut
riktningen. Enligt rapporten är vi svenskar visserligen fortfarande
lyckligare än merparten av jordens befolkning, men där våra grannar Finland, Danmark och Norge på senare år har fortsatt tävla om
topplaceringarna har Sveriges trend varit en annan.
År 2013 placerade vi oss som det femte lyckligaste landet i världen, två år senare var vi på plats åtta för att därefter halka ner till
tiondeplaceringar 2016 och 2017. I fjol avancerade Sverige visserligen
uppåt, till sjundeplatsen, men tvingades fortsatt se sig distanserat
av Finland (etta), Danmark (tvåa), Norge (trea) och Island (fyra).
Analysen av städer visar liknande mönster: Stockholm intog i fjol
niondeplatsen på en lista som toppades av Helsingfors, Århus och
Wellington.
Det finns förstås skäl att rycka på axlarna åt sådan rankning, om
det inte vore för andra orosmoln på himlen. Brottsförebyggande
rådet rapporterar ständigt om att otryggheten i samhället ökar,
och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin konstaterade
i Folkhälsorapporten 2019 att den psykiska ohälsan i Stockholms
län ökar, trots att fyra av fem stockholmare generellt sett har det
bättre både ekonomiskt och hälsomässigt.
Det kan tyckas mörkt, det kan kännas som om den gamla mytbilden
av en nation som gnetar på i vintermörker, med hög självmordsstatistik som följd, är på väg att återuppstå. Och det finns skäl att fråga
sig hur det blev så här, liksom vad vi ska göra åt det.
För, mörkt på vintern är det väl även i Finland? Så varför är gräset
grönare hos dem?
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ETT SÄTT att söka tröst är att tala med Bengt Brülde, professor

i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet med lyckoforskning som
en huvudinriktning. För det första vill han slå fast att det knappast är
lönt att ta självmordsstatisk som måttstock för hur lyckligt ett land är:
– Snarare går det att argumentera för att en hög andel självmord,
eller för den delen skilsmässor, återfinns i lyckliga länder, säger
Bengt Brülde. Anledningen är att statistiken hänger samman med
hög grad av individualism, något som också förenar de länder som
enligt forskningen är lyckligast.

5.
Köpenhamn
6.
Bergen
7.
Oslo
8.
Tel Aviv
9.

Stockholm
10.
Brisbane

Bengt Brülde är också generellt skeptisk till att
det skulle vara deppigare att vara stockholmare
än att bo i Helsingfors. Dels har inget av länderna
som toppar The World Happiness Report särskilt
högt medelvärde, dels är skillnaderna länderna
emellan små.
– Frågan som ställs i enkäten är: ”Hur nöjd är
du med ditt liv?” Så får personerna ranka mellan
1 och 10. Många svarar 7, men de överväger säkert
att säga både 6 och 8. Då spelar de där decimalskillnaderna som skiljer länder åt i slutändan inte så
stor roll. Att ett land ligger före något annat säger
helt enkelt inte så mycket.
Därmed inte sagt att rapporten är poänglös. Att
nordiska länder gör något rätt eftersom de varje
år placerar sig i topp går inte att vifta bort som
slump. Med andra ord: Det bör finnas svar på frågan om hur ett land eller en stad ska bete sig för
att maximera lyckan.
– Rika länder, demokratiska länder, länder med
låg kriminalitet, stabila länder där mänskliga rättigheter skyddas och respekteras, är sådana som
generellt känner sig lyckligare, säger Brülde. Att
Norden utmärker sig är också intressant eftersom
vi skiljer ut oss genom en hög grad av individualism
i kombination med en hög tilltro till omvärlden,
till våra medmänniskor och myndigheter.
Att tilliten är en nyckel håller Bo Rothstein,
professor i statsvetenskap, med om. Han menar
att något som förenar de länder som placerar sig
lägst i rankningen är känslan av att ”de lever under
dysfunktionella och korrupta institutioner”.
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LUTA DIG för en stund tillbaka och tänk på årets lyckligaste ögonblick.

4.
Zürich
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Stockholms stad har en
genomsnittlig lycka strax
under medel för hela
Sverige, enligt en studie
från Handelshögskolan i
Jönköping. Tre kommuner
i huvudstadsregionen hör
till landets 15 lyckligaste:
Nykvarn, Danderyd och
Lidingö.

Lyckan stiger bara
upp till en viss nivå av
rikedom för att sedan
klinga av o
 rdentligt
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Våra grannländer
Finland, Danmark
och Norge är världens
tre lyckligaste länder.
Minst lycklig är man
i Sydsudan och
Afghanistan, enligt
The World Happiness
Report.

7

f aktorer s om
p åverka r l yc ka n
i Norden o c h
ö vri ga r ika
l änd er

God hälsa och tillräckligt
med pengar utmärker de
lyckligaste länderna, enligt
en forskningsanalys.
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Nöjdhet med livet
2.
BNP per capita
3.
Socialt skyddsnät

5.
Hög grad av frihet
6.
Generositet
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7.
Frånvaro av korruption
KÄLLA: WORLD
HAPPINESS REPORT

15

minuter ute
i naturen varje
dag räcker för
att öka vårt
välbefinnande.

FOTO: GETTYIMAGES

4.
Förväntad livslängd

Kvinnor

Män
41 procent av k vinnorna och
25 procent av m
 ännen
i Stockholms län har fått
vård för psykisk ohälsa
de senaste fem åren.
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Vå rd fö r ps yk i s k o hä ls a

KÄLLA: FOLKHÄLSORAPPORTEN 2019

41 %
– Känslan blir att ”the cards are stacked against me”, förklarar
han. Det spelar inte någon roll vad man gör för det går ändå inte
vägen eftersom man inte har rätt kontakter, rätt sexuell läggning,
rätt etnicitet och så vidare.

I MARS 2020 publicerade Bo Rothstein tillsammans med forskar-

vd på Sweco Architects, sneglar mot förorterna när hon ska ge svar
på hur Stockholm ska bli lyckligare:
– Forskning säger att vi ökar vårt välbefinnande om vi så bara
befinner oss 15 minuter ute i naturen varje dag, och i staden händer
mycket som tar fasta på det. Människans hälsa är central i dagens
stadsplanering. Men i förorterna är det inte riktigt så. Där finns
naturen bokstavligt talat inpå knuten men den är ändå inte tillgänglig. Arkitekturen visar inte pedagogiskt på ett tryggt och säkert sätt
hur man når skog och mark.
Ulla Bergström tror att mycket handlar om att arbeta med det
vi har och det vi vet. Det är ingen hemlighet vad som får mänskligheten att må bra. Däremot behöver stressiga städer hitta nya vägar.
Ett sätt att göra Stockholm lyckligare är att använda stadens redan
existerande berättelser, menar hon.
– Stockholm har en fantastisk historia som kan lyftas fram än mer.
Att känna trygghet är också att känna tillhörighet till platsen. Sedan
ska skönhet inte underskattas. Modernismens platthet har inte
direkt bjudit in till att utforska arkitektur, men intresset finns i dag.
Hon säger att arkitekter numera talar mycket om ”social hållbarhet” och att det i grund och botten handlar om hur människor ska
bli lyckligare där de lever och verkar.
– Det vi skapar i dag påverkar generationer framåt. Och det är en
balansgång, för det som ur ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv ter
sig rationellt, kanske inte alltid främjar människans behov långsiktigt.
DET LÅTER som en uppmaning till lugn och eftertänksamhet. Att

skapa god hälsa, samt ökad trygghet, tillit och jämlikhet, tycks gå
hand i hand. Och måhända finns också ett trick att hämta från vilket
villaområde som helst i Sverige – att inte stirra sig alltför avundsjukt
blind på grannarna. För det är väl som det sägs: Om gräset verkar
grönare på andra sidan, då har du glömt att vattna ditt eget.
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30 år sedan.
– Du behövde inte ha 10 000 likes på Instagram för att känna dig
som en värdig människa.
Hon vill dock understryka att det finns skäl att nyansera bilden
av ohälsan. Hon kallar hälsoutvecklingen som skett de senaste 150
åren ”ett mirakel”. År 1865 var medellivslängden 31 år för kvinnor
och 25 år för män, 2018 var siffrorna i stället 85 år för kvinnor och
81 år för män.
– Vi har dock inte sett något samband mellan lycka i sig och låg
dödlighet, som inte förklaras av hälsa eller andra resurser.

MOT BAKGRUND av detta är det inte så underligt att Ulla Bergström,
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CECILIA MAGNUSSON tror att samhället var mer inkluderande för

Vad Folkhälsorapporten däremot visar är att det fortfarande finns
mycket att göra för att förbättra hälsan generellt hos stockholmarna.
Skillnaden mellan olika grupper är stor.
– Det finns ingen naturgiven ordning som säger att utlandsfödda
och människor med låg utbildningsnivå ska behöva dö så mycket
tidigare än svenskfödda med akademisk bakgrund. Skillnaderna
har sociala orsaker.
Att samhälleliga klyftor begränsar känslan av livstillfredsställelse
hos befolkningen tycks forskningen vara ense om. Statsvetare Bo
Rothstein menar att även folk som har det gott ställt i ojämlika länder
upplever en otillfredsställelse eftersom samhällena är otryggare.
– Och de sista 15 åren har ojämlikheten ökat i Sverige. Jämför vi
oss med Norden är vi det land där ojämlikheten ökar mest, säger
Rothstein.
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kollegor artikeln The Nordic Exceptionalism: What Explains Why the
Nordic Countries Are Constantly Among the Happiest in the World,
som en bifogad kommentar till FN-rapporten om lycka. Analysen
visade att några av de faktorer som särskiljer de lyckligaste länderna,
utöver tilltron till samhället i stort, var god hälsa och tillräckligt
med pengar.
– Men pengar är intressant, för där ser forskningen att lyckan bara
stiger upp till en viss nivå av rikedom för att sedan klinga av ordent
ligt, och den nivån är ungefär där Sverige befann sig på 1970-talet.
Man kunde inte åka till Thailand varje år, men kanske till Mallorca
vartannat och man var lika lycklig för det.
Att Sverige placerar sig lägre i The World Happiness Report än
grannländerna tror Bo Rothstein kan förklaras med en generell
”kvalitetsförsämring” i samhället.
– Forskning visar att människor tycker att äldreomsorg har blivit
sämre, liksom skolorna och socialförsäkringssystemet. En kvalificerad hypotes är att det är sådant som spelar in när Sverige backar
i rankningen.
Alltså, en fortsatt hög välfärd med stort inslag av personlig frihet
och individualitet tycks vara framgångsmodellen. Å andra sidan:
Cecilia Magnusson, verksamhetschef på centrum för epidemiologi
och samhällsmedicin, tolkar de senaste årens stigande psykiska
ohälsa i Stockholm delvis som ett resultat av vad det individualistiska
samhället frambringar.
– Min tolkning är att kraven på människor har ökat, säger hon.
Allt fler av det vi slarvigt kan kalla ”enkla jobb” har försvunnit, trösklarna till bostadsmarknaden har höjts och behovet av att ”visa sig
lyckad”, till exempel på sociala medier, har ökat. Det är helt enkelt
en större press i dag.

25 %

Population / Krönika
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GENTRIFIERING
– VAD ÄR ALTERNATIVET?

Gentrifiering är ett ord som u
 tgör
ammunition i segregationens
och skillnadernas skyttegravar.
Men vi bör vända perspektivet
till en nerifrån-och-upp-process,
menar Helena Olsson, chef för
stadsutveckling & samhälle på
Fastighetsägarna.
ILLU STR ATIO N
L AU R A D I F R A N CE S CO

NÄR JAG åker på stadssemester dras jag till de delar

som är lite ruffiga, men som har schysta restauranger, sköna barer och små butiker med nischat
utbud. Jag tänker att jag gärna vill hinna dit före
Starbucks. Nämner du ordet gentrifiering för folk
som vistas i den här typen av områden skulle de
med största sannolikhet få något mörkt i blicken.
Gentrifiering är ett ord som utgör ammunition
i segregationens och skillnadernas skyttegravar,
starkt förknippat med att befolkning och verksamheter i ett område byts ut. Men frågan är mer
komplex än så. Så här har städer alltid utvecklats.
Lite slitnare områden med lägre hyror har lockat
en konstnärlig och alternativ scen, som i sin tur
lockar först den kreativa klassen och sedan folk
med allt högre inkomst. Verksamheterna i området
möter upp den nya efterfrågan. Till slut har alla de
människor och verksamheter som bidrog till att
skapa de ökade värdena flyttat någon annanstans.
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I SVERIGE talas om gentrifiering också i socialt

utsatta områden vars fastigheter står inför renoveringar, vilket fastighetens livscykel kräver
ungefär runt femtioårsdagen. Men det är fel att
prata om gentrifiering i Sverige. Vi har en mycket
stark besittningsrätt för såväl bostadshyresgäster
som lokalhyresgäster.
I tider med segregation och ökade klyftor behöver vi däremot hitta ett förhållningssätt till
gentrifieringens kraft.

VI BÖR se potentialen i förtätning när städer växer.

Det här är gentrifiering
Gentrifiering är ett
 egrepp inom stadsb
och samhällsplanering
som beskriver en social
statushöjning i en stad eller
ett samhälle. Gentrifiering
sker exempelvis genom
nyinflyttning av invånare med
betydligt högre inkomster
än den existerande 
befolkningens.

När nytt byggs i anslutning till äldre bebyggelse
skapas en naturlig blandning av såväl verksamheter som boende i och med att hyresnivåerna
därmed också blir varierande i området.
Vi bör se potentialen i delningsekonomin så
att verksamheter kan samnyttja en lokal, och lokalen kan användas så många timmar av dygnet
som möjligt. Så kan fler verksamheter blomstra
samtidigt som lokalerna används resurseffektivt.
Vi bör se potentialen i det mänskliga perspektivet och vända processen till ett nerifrån-och-upp-perspektiv. I socialt utsatta områden
behöver människor hitta ett jobb, kunna försörja
sig och betala hyra, ett slags själv-gentrifiering där
områdets socioekonomiska status stiger i takt med
att de som bor i området får en bättre livssituation
och väljer att bo kvar.
Frågan man måste ställa sig är – vad är alternativet? Det är inte förslumning eller förfall.

Innovation
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EN ANNAN DEL AV STOCKHOLM Huvudstaden är mer än bara cityliv
KANON ELLER KALKON 10-talets största flippar och floppar • KRÖNIKA Patrick Ungsäter
om medborgarnytta • CYKELSTÄDER Fortsatt pyspunka för Stockholms och Uppsalas cyklister
SMULTRONSTÄLLEN Johan Skoglunds favoriter i huvudstaden
LANDET LAGOM Varför framstår vi som extrema?
2021

ILLUSTRATION: MUOKKAA STUDIO

INNOVATION
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ANNAN
Bönder med fötter
rotade i myllan och
blomstrande näringsliv
i små pittoreska orter.
Huvudstadsregionen
är så mycket mer än
pulserande cityliv.

DEL
AV

HUVUDSTAN
TEXT

Henrik Ekblom Ystén
FOTO
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Emil Nordin
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Susanne Eriksson, aktiv i Morgongåva
Folkets Hus-förening, framför det gamla
godsmagasinet vid tågstationen.
I dag kallas det kort och gott för
“Magasinet” och ägs av Morgongåva
byalag som använder det till aktiviteter
för invånarna.

2019
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M

VÅ R M Å N A D E R N A
ÖKADE BESÖKEN
I S KO G O C H
M A R K PÅTA G L I G T,
MED UPP TILL
5 0 P R O C E N T
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MORGONGÅVA, FYRA mil nordväst om Uppsala.

Knappt 1 500 invånare, Per-Erics livs, pizzerian,
thaikrogen, bensinmacken. En liten ort med vackert namn mitt ute i ingenstans? En sådan som det
går 13 på dussinet av i Sverige?
Nja, inte riktigt. Den som besöker Morgongåva en vanlig vardagsmorgon lär slås av förvandlingen när Upptåget stannar vid stationen,
då folkhorden stiger av och påbörjar vandringen
mot Företagsparken där Adlibris och Apotea, två
av länets största arbetsgivare alla kategorier, är
stationerade vägg i vägg med en rad andra e-handelsföretag, som Babyland, Storochliten.se, Widforss.se, Delitea, Happy Yachting, Smarta saker,
Odla.nu, Bamba.se, Discshop, Kökets favoriter…
Här i Företagsparken jobbar en bra bit över
1 200 anställda och ruljangsen pågår för fullt dag
ut och dag in. Bara Apotea kör ut 50 000 leveranser per dag.
Så nej, Morgongåva är inte lik särskilt många
andra orter på den svenska landsbygden. Som Pär
Svärdson, en gång i tiden grundare av Adlibris och
numera Apoteas vd, uttrycker det:
– När vi etablerade oss här var den överhängande frågan: ”Hur lägger man ner en ort på ett bra
sätt?” Bensinmacken hade stängt, tågen stannade
inte. Och ja … så är det inte längre kan jag säga.
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SÄG ”STOCKHOLM” och gemene man tänker på

 iljonstaden innanför tullarna, huvudstaden som
m
huserar såväl kungahus som Sveriges riksdag. Säg
”Uppsala” och adressaten tänker på akademins
högborg där 45 000 studenter samsas om utrymmet.

Per-Erics livs grundades 1944.
Butiken drivs fortfarande av
samma familj.
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Fr.v. Ariana Sanler
och Yoedine Beyeen
utanför Morgongåva
skola. I förgrunden
Holly Bertilsson, Venla
Kjellberg och Anni
Bertilsson. Skolan har
omrking 130 elever.
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om man aldrig sätter sin fot där. Jag har sett siffror på hur många stockholmare som skulle vilja
bosätta sig och leva på landsbygden och det ligger
väldigt högt. Vill man raljera kan man säga att folk
flyttar till storstaden för att jobba och slita, bara
för att kunna hålla kvar drömmen om möjligheten
att flytta ut på landet igen.
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MED DETTA vurmande för landsbygderna även hos

storstadsmänniskorna ter det sig paradoxalt att
landsbygden så ofta nedprioriteras i de politiska församlingarna. Norrby lyfter fram Stockholms skärgård som ett intressant exempel. Varje år besöks
öarna av hundratusentals människor och intresset
tycks inte avta. När Stockholm Archipelago för ett
par år sedan kartlade utvecklingen mellan 2011 och
2016 hade antalet företag i skärgården ökat med 33
procent och antalet anställningar med 23 procent.
– Skärgården betraktas närmast som en integrerad del av Stockholm, säger Thomas Norrby. Men
förutsättningarna för att bosätta sig och leva året
runt i skärgården är inte de bästa. Här skulle man
kunna vidta åtgärder för att underlätta etablering
och service mycket mer.
Seema Arora-Jonsson, professor i landsbygdsutveckling och Norrbys kollega på SLU, delar inställningen att landsbygden ofta hamnar i kläm
i denna urbaniseringens tid. Men hon understryker samtidigt att hon önskar att bilden av landsbygden generellt skulle förändras.
– Ofta framställs landsbygden som något det
är synd om. När bilden cementeras tar det bort
så mycket av det som faktiskt sker där. Landsbygden utgör faktiskt en osynlig struktur som
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Apoteas grundare Pär Svärdson
har flera gånger prisats för sitt
entreprenörskap.

Men resten då? Stockholms län är landets tredje
största landsbygdsområde, hela 160 000 invånare
huserar utanför städerna. Och i Uppsala bor mer
än 50 000 av kommunens totalt 219 000 personer
på landsbygden, vilket gör det till Sveriges mesta
landsbygdskommun. Den som placerar sig i en bil
innanför Stockholms tullar, eller för den delen
hoppar på cykeln vid Uppsala domkyrka, behöver
faktiskt inte färdas länge för att förstå att vischan
bara ligger runt hörnet.
Pandemivåren 2020 blev det väldigt tydligt hur
viktiga landsbygderna i storstädernas närhet är för
storstadsborna, menar Thomas Norrby, samverkansansvarig för landsbygdsutveckling på Sveriges
lantbruksuniversitet:
– Under vårmånaderna ökade besöken i skog
och mark påtagligt, med upp till 50 procent. Det
märktes inte minst i de naturområden som förvaltas av Upplandsstiftelsen, säger han. Veden tog slut
överallt vid grillplatser och övernattningsstugor!
Plötsligt ville alla bara ut och sätta sig i skogen.
Men tendensen att fler och fler behöver och aktivt tar sig ut på landsbygden har funnits en tid.
Det pratas till och med om en ny grön våg, även om
den ser lite annorlunda ut, och det lokala tycks ha
blivit viktigare, menar Thomas Norrby.
– Ett exempel på det är att 500 000 människor
är anslutna till en Reko-ring någonstans i Sverige.
Det är fantastiska siffror. Viljan att se en levande
landsbygd finns uppenbarligen där!
Klimatdebatten har förstås bidragit, liksom de
stora städernas höga bostadspriser som följt i urbaniseringens fotspår. För den som febrar över att
ta miljonlån på banken för att komma över en etta
i Vasastan kan ett hus på landet te sig lockande –
man får så mycket mer för pengarna.
– Men det finns också något mer abstrakt, säger
Thomas Norrby. Ett slags behov av landsbygd även
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I en självbetjänings
butik på gården säljs
potatis och kallpressad
rapsolja.
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Säby gård på Ingarö i Stockholms
skärgård ligger omkring 30 minuter
med bil från Stureplan.

upprätthåller det som fungerar i städerna, om det så är el, mat,
träd som blir papper eller något annat. Det är landsbygden som gör
att vi kan ha vår välfärd.
Hon vill särskilt poängtera att det inte längre är rimligt att tala
om en landsbygd. För det är skillnad på en glesbygd långt ifrån närmaste tätort och en storstadsnära landsbygd lik den i närheten av
huvudstaden.
– För en landsbygd nära en stor stad finns helt andra möjligheter
och förutsättningar än för en glesbygd där det är långt till närmaste
tätort.
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PÅ SÄBY gård ute på Ingarö är man fullt medveten om sin privilegie-

rade situation. Paret Micke Windahl och Åsa Levén odlar spannmål
och potatis 30 minuter från Stureplan.
– Jag hade LRF-besök för ett tag sedan och en bonde från Norrland
som deltog var överlycklig för att ha ”kommit in på Stockholmsmarknaden”, berättar Micke Windahl. Det visade sig att han hade
fått en restaurang som beställde kött från hans gård. Det gav lite
perspektiv och påminde mig om att jag har konsumenten utanför
den egna dörren.
Han och hustrun gör vad de kan för att dra fördel av sin geografiska
placering. De vajande rapsfälten på Säby gård blir till rapsolja som
levereras vidare till såväl restauranger som butiker. Totalt skickar
paret Windahl-Levén i väg 12 500 liter olja per år. Merparten hamnar
i Stockholm, på alltifrån ICA Kvantum Liljeholmen till Cajsa Warg
på Södermalm. Även gäster på restauranger som at Kungsholmen
på Hantverkargatan och Lux Dag för Dag på Lilla Essingen får njuta
Säby gårds huvudprodukt.
– Runt 50 butiker och ett flertal restauranger inne i stan har vår
rapsolja, säger Micke Windahl, vars val att bo kvar på landsbygden
har varit mer eller mindre självklart.
Han är den tredje generationen i släkten som driver Säby gård.
När han var i 20-årsåldern tog han ett kontorsjobb i Kista, men blev
bara kvar i två veckor innan han kom hem till gården igen.

Att livet på landet är en dröm många storstadsbor när är han övertygad om.
– Någon frågade en gång: ”Om vi skulle bygga
en mur runt Stockholms stad, hade det då varit
flest klösmärken innanför eller utanför muren?”
Sådant är värt att fundera över. Om ett hus är till
försäljning här ute är den första bilden i annonsen
alltid marken. Det säger en del.
Tyvärr blir det allt mindre av den. Micke Windahl uppskattar att det årligen försvinner omkring tre hektar åker i hans trakter, då behov av
till exempel nya gångbanor och cykelvägar uppstår
i takt med att bostadsområden i närheten sväller.
– Det är oroväckande, för i slutändan måste vi
alla äta. Frågan är var allt ska odlas?
Problemet oroar inte bara bönderna. I Axfoods
senaste uppdatering av egna rapporten Mat 2030
fästs särskilt fokus på landsbygdsfrågor, och att
värdesätta jordbruksmark lyfts fram som en nyckelfråga.
– Vi förordar ett bättre lagskydd för jordbruks
mark, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij.
I dagens urbaniserade värld behövs sådana skydd,
inte minst eftersom många av världens stora städer
ligger vid kuster, omgivna av bördiga slätter.

FÖR AXFOOD är det givetvis också självklart att

framhålla nödvändigheten av en levande landsbygd,
med service och inte minst butiker. Genom egna
kedjan Handlar’n försöker Axfood bredda erbjudandet och på ett antal butiker går det till exempel
numera att beställa minibuss som hämtar upp och
kör hem kunderna som har svårt att ta sig till och
från affären, så att de kan handla själva på plats.
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Micke Windahl på Säby
gård bedriver odling av
potatis och spannmål
och har cirka 320 hektar
under plog.
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OM ETT HUS ÄR TILL
FÖRSÄLJNING HÄR UTE
Ä R D E N F Ö R S TA B I L D E N
I A N N O N S E N A L LT I D
MARKEN. DE T SÄGER
EN DEL.

Stockholm

Säby gård
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Ingarö
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Säby gård har
arrenderats sedan
1952 av familjen
Windahl. Sedan
2002 drivs den av
paret Micke och Åsa
Windahl, som är
tredje generationens
bönder på gården.
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V I H A R M YC K E T
AT T V I N N A PÅ AT T
L A N D O C H S TA D
SAMVERKAR MER
Ä N VA D S O M
SKER I DAG
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Rita Karlsson och Joakim
Persson fyller på varor i
en stor maskin som sedan
spottar ut produkter på ett
löpband enligt inkomna
beställningar.

– Att få hemtjänsten att handla mat i all ära, men det är en annan
upplevelse att själv kunna göra det, säger Åsa Domeij, som också tror
att stad och land tillsammans kan få till ett mer hållbart jordbruk.
Hon menar att all den växtnäring som ackumuleras i städerna –
i form av fosfor och kväve – på ett bättre sätt borde kunna tas om
hand och återföras till jordbruket.
– Vi har mycket att vinna på att land och stad samverkar mer än
vad som sker i dag, säger hon. Båda behövs, för oavsett var du bor
finns behov av omväxling, och att bara ha möjlighet att lämna staden
för något annat är viktigt.
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FÖR DE anställda som varje dag tar sig till Företagsparken i Mor-

gongåva bör behovet av att se skog och mark vara tämligen mättat.
Orten ligger idylliskt placerad, med två sjöar på promenadavstånd
från tätortens centrum och med skog alldeles inpå knuten. Det är inte
för inte som Heby kommun marknadsför sig som ”hästkommun”.
Att e-handeln landade just här beror på finansmannen Anders
Wall som bor i trakten. Under tidigt 1990-tal förvärvade han de
gamla industrilokalerna och lade grunden till Företagsparken. Ett
av företagen som flyttade in var bokgrossisten Seelig. Så när Pär
Svärdson, Fabian Fischer, Magnus Dimert, Johan Arvidsson och
Christian Lauritzen några år senare grundade Adlibris föll det sig
naturligt att rikta blickarna mot platsen som redan hade en fungerande bokförsäljningslogistik.
23 år senare är det ingenting som Pär Svärdson ångrar:
– Det tar lika lång tid från Morgongåva till de stora fraktbolagen
i Rosersberg utanför Stockholm, som det tar att åka Södertälje–
Rosersberg, konstaterar han. Och kör du vid fel tid på dagen lär det
ta tre gånger så lång tid från Södertälje.
Att Morgongåva med tiden blev ett e-handelscentrum har gett
sig själv, menar Svärdson:
– Det var lättare att få bra avtal med Schenker om man låg granne
med Adlibris.
Att Pär Svärdson, som 2005 sålde Adlibris till Bonnier och sex

år senare drog i gång Apotea där han numera är vd, själv växte upp
i småländska Västervik är inte oväsentligt. Han är väl insatt i fördelarna med en mindre ort:
– Vi har alltid haft bra personal och det är något jag tror landsbygden kan erbjuda. Där finns en social kontroll på ett bra sätt; det
finns stolthet i att gå till sitt arbete. I en storstad är relationen till
kollegor och arbete i stort mer opersonlig.
Om Pär Svärdson skulle få för sig att bygga upp en verksamhet
utomlands är han övertygad om att han då skulle leta efter en exakt
kopia av det han redan känner väl.
– Det första jag skulle göra vore att titta i en kartbok och fråga
mig: Var ligger det här landets Morgongåva? En mindre ort som
ändå ligger nära det stora, en bygd där arbetstillfällen inte växer på
träd, men som har potential att expandera.
En del av den potentialen har Heby kommun sett till att leverera.
När detaljplanen behövde förändras i syfte att slå upp dagens
anläggning för Apotea tog det inte mer än sex månader innan allt
var klubbat och klart.
– En kommun måste följa lagar och regler, men man kan vara
mer eller mindre fyrkantig och Heby kommun är väldigt bra på att
arbeta smidigt, berömmer Pär Svärdson. Om vi diskuterar behov
av nytt lager svarar de: ”Då kollar vi detaljplanen.” I många andra
kommuner i Sverige skulle man skratta och undra ”varför skulle vi
göra det åt just det företaget?” Jag tror många svenska kommuner
har något att lära av Heby.

POLITIKERNAS VÄLVILJA är å andra sidan förståelig. Det senaste

decenniet har Heby kommun ökat antalet förvärvsarbetare från
4 200 till en bra bit över 5 000, och merparten av ökningen står
Morgongåvas e-handel för.
– Givetvis är det positivt för oss i Heby kommun, säger kommunalråd Marie Wilén (c). Jobben spelar roll, för det får hjulen att
snurra. Vi har haft bra tomtförsäljning, 400 nya bostäder har kommit
till, vi har inte många tomma lokaler som man ofta kan se i andra
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Alan Mohammad Ahmad
plockar ihop varor till b
 eställningar
på Apoteas 38 000 kvadratmeter
stora lager.

Apotea bygger en lika stor
byggnad till i Morgongåva
eftersom de börjat växa ur
den första.
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Marie Wilén,
kommunstyrelsens
ordförande i Heby
kommun, stannar till på
kaféet i Candy store.

landsbygdskommuner, vi har till och med en entreprenör som är
på gång att etablera Heby kommuns enda galleria i Morgongåva…
Marie Wilén tillträdde som kommunalråd 2010 och minns att hon
två år senare var på företagsbesök hos det då nystartade Apotea AB.
Då jobbade där två personer och företaget omsatte elva miljoner
kronor. Samma år fattades beslut att Upptåget skulle börja köra med
stopp i Morgongåva på sin väg mellan Uppsala och Sala.
Sedan dess har mycket hänt. Där diskussionen kring tidtabeller
förr enbart handlade om hur folk skulle kunna ta sig till och från
Uppsala, rör de nu hur pendlarna till och från Morgongåva ska ges
bäst förutsättningar.
Kommunalråd Marie Wilén tror att ortens utveckling illustrerar
något större:
– Morgongåva är det tydligaste exemplet jag vet på hur tiden har
förändrats. Orten har gått från utpräglat jordbruk till att ett järnverk
drog i gång på 1800-talet, och sedan blev järnverket i stället produktion av lantbruksmaskiner när AB Westerås kom dit vid sekelskiftet.
Och så nu e-handeln då. Visst är Morgongåva unikt, men jag tror att
orten även denna gång visar att vi befinner oss i en brytningstid.
Jag ser en ljus framtid för stadsnära landsbygd som vår.
Apoteas vd Pär Svärdson väljer ett liknande samhällsperspektiv.
Och han är innerligt trött på bilden av e-handel som ett utpräglat hot.
– Vi är förstås ett hot mot Mall of Scandinavia, men vi skapar
å andra sidan jobb på andra platser än i en storstadsregion med
överhettad bostadsmarknad och ekonomi. Dessutom är e-handeln
integrerande. Talar du dålig svenska får du nog inte jobb i en butik på
Mall of Scandinavia, men du kan jobba på Apotea och lära dig svenska.
Men framför allt vill han bort från polariseringen mellan stad och
land. Apotea är beroende av båda.
– Från Uppsalas utbildningar plockar vi våra farmaceuter,
iStockholm finns kunderna. Cirka 30 procent av våra varor hamnar
där.
Det är en tydlig illustration av hur storstad och landsbygd hänger
samman. För även om urbaniseringen oförtrutet stretar på, ibland
på landsbygdens bekostnad, sker det också i en ny tid med nya förutsättningar och nya branscher. Och då kan plötsligt två giganter
landa i en liten underskön ort mitt ute i ingenstans, och inte i ett
industriområde i storstan.

Karin Aase

Kanon
och
Kalkon
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Saker och ting blir
inte alltid som planerat.
Ibland blir det s ämre,
ibland så mycket bättre
än någon hade vågat tro.
VI LISTAR 2010-TALETS
STÖRSTA KANONER
OCH KALKONER
I HUVUDSTADEN.
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T E MP O R Ä R A
ÖST E RM A L M S
SA LU H A L L
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Det började som en nödlösning. Östermalmshallen behövde renoveras, men
vart skulle handlarna ta vägen under
tiden? Svaret blev en temporär saluhall på
Östermalmstorg, något som visade sig bli
så bra att den både ökade omsättningen
för butikerna samtidigt som den ökade
antalet besökare. Ja, den blev till och
med så populär att många ville ha den
kvar även efter att den gamla hallen hade
öppnat igen.
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VÄRL DEN S
L ÄNG STA
SKIDTUN N E L
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Korvgubbarna med låda på magen försvann
förra seklet, men efter lång påverkan från
Stockholms Handelskammare återkom 2013
ambulerande m
 atförsäljning i Stockholm:
food trucks-trenden hade nått Sverige och
20 bilar fick tillstånd att rulla ut. Sedan dess
är de ett ett givet inslag i huvudstadens
stadsbild. De har hamnat i konflikt med
cyklister och med restaurangägare, men
om och om igen kommer stockholmarna
tillbaka för att få något snabbt och gott i
handen.

En två kilometer lång skidtunnel – världens
längsta – skulle byggas i Botkyrka kommun. Så lät
det sommaren 2013 när det kommunala bolaget
Upplev Botkyrka höll ett investerarseminarium på
Lida friluftsgård. Numera pratar de inte lika gärna
om projektet. Planerna är lagda på is samtidigt
som Järfälla verkar hinna först med att färdigställa huvudstadsregions första och dittills längsta
skidtunnel.

LINBANAN
I VÄS JÖ N
FOTO: DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS
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FO OD TRUC KS

Det framväxande området Väsjön i Sollentuna
kommun har på flera håll sedan 2014 marknadsförts med en spektakulär linbana som ska forsla
de kommande invånarna i Väsjön till och från
pendeltågsstationen i Häggvik. Men våren 2019
stod det klart att kollektivtrafiksfrågan i området
istället skulle lösas på ett mer ordinärt sätt: med
buss. Utöver grusade drömmar beräknas det
orealiserade linebaneprojektet mellan Väsjön
och Häggvik ha kostat 4,3 miljoner kronor i
nedlagd arbetstid.

FOTO: VOI
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miljoner resor
gjordes på elsparkcykel
i Stockholm under
2019.
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H O C KE Y L AG E T
C ROW N S
Hypad presskonferens på Bosön 2016:
Sverige skulle få sitt första lag i ryska
Kontinental Hockey League (KHL) som vill
konkurrera ut NHL som världens ledande
liga. Laget skulle heta Crowns, men allt
eftersom presskonferensen gick visade
det sig att man varken hade spelare, arena
eller ens tillstånd klart. Hösten kom och
gick utan spelstart, och än så länge har
Crowns inte gått någon mer match än
den första 60-minutaren på Bosön.

2021

ILLUSTRATION: MIGUEL PORLAN

Plötsligt stod (eller snarare låg) de överallt
– elsparkcyklarna. Felparkerade på många
ställen, mångas hatobjekt, men samtidigt en
dundrande succé med närmare fem miljoner
resor i Stockholm bara under 2019. Under våren
2020 när covid-19 kom till Sverige syntes en
svacka i användningen, men vi anar att det
inte är slutet på sparkcykelspridningen.

FOTO: ON ARKITEKTER
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K LO CK TORN E T
Det gamla stationshuset med tillhörande klocktorn på
Norra stationsgatan stod i vägen för det som skulle
bli den nya stadsdelen Hagastaden. Trots löften om
att bevara byggnaden, som uppfördes 1924, revs
den i februari 2014. Två månader senare meddelade
staden att de ångrat sig och avsåg bygga upp det
igen. R
 esterna av Klocktornet köptes då tillbaka från
rivningsfirman. Sedan ångrade sig staden – igen:
Klocktornet skulle inte alls återuppbyggas. Men de
omkring 70 000 tegelstenarna, återköpta för 250 000
kronor, finns dock.

FOTO G R A F I S K A
Inte kan man starta ett privat museum? Eller som
finansiären Sven Hagströmer uttryckte det: ”vad
de (bröderna Broman) ville göra var emot alla
naturlagar”. Med det sagt har Fotografiska museet
sedan öppningen 2010 blivit en succé med en
halv miljon besökare per år, filialer i New York och
Tallinn, och Stockholm har blivit en av världens
största samlingsplatser för fotografi. 2022 öppnar
Fotografiska även en filial i Berlin.

FOTO: ANDERS WIKLUND/TT
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JÄT T ESN O PPEN
Konst får gärna provocera, så länge den provocerar någon
annan. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg lät i april 2018
konstnären Carolina Falkholt måla ett konstverk av en gigantisk,
erigerad blå penis på en fasad på Kungsholmen. ”Fuck the
world” hette målningen och tanken var att den skulle ha funnits
där ett halvår, men redan en vecka senare målades den över
efter att grannarna klagat, samtidigt som fastighetsägaren
förklarade att konstnärlig frihet säkert var bra, men längre tid än
en vecka behövde den nog inte få.

FOTO: MICHAEL ERHARDSSON / MOSTPHOTOS
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personer besöker
Fotografiska årligen.
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Senast tunnelbanan byggdes ut var 1994. Då förlängdes
Gröna linjen med en hållplats. Under 10-talet beslutades
och påbörjades en utbyggnad med 18 (!) stationer, vilket
nästan låter för bra för att vara sant. Men det är sant! Helt
nya Gula linjen ska trafikera Odenplan-Arenastaden och
Blå linjen förlängs i båda ändar. Dessutom byggs Röda linjen
ut med en ny gren mot Älvsjö. När allt är färdigt kommer
nuvarande 100 stationer att ha blivit 117 (Globen och
Enskede gård slås samman till stationen Slakthusområdet).

Innovation / Krönika
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TILLSAMMANS SKAPAR
VI MEDBORGARNYTTA

För att på lång sikt förhindra
brott behöver vi mobilisera
hela samhället. Det är arbetet
med att öka tryggheten
i tunnelbanan i Rinkeby ett
bra exempel på, menar Patrick
Ungsäter, chef för Polisområde
Stockholm nord.
ILLU STR ATIO N
L AU R A D I F R A N CE S CO

ÖPPEN DROGFÖRSÄLJNING och stök vid tun-

nelbanan i Rinkeby ledde förra året till en bred
samverkan i området för att gemensamt komma
tillrätta med problemen. Målet är tydligt: vår gemensamma miljö – centrum, kollektivtrafiken,
parker med mera – ska vara trygga. Detta ska gälla
i hela Stockholms län. När brott sker ska polisen
ingripa. Men lika viktigt är det långsiktiga arbetet
som vi behöver göra tillsammans. För att på lång
sikt förhindra brott behöver vi mobilisera hela
samhället.
Gemensamma krafter åstadkommer mycket
mer. Det visar exemplet från tunnelbanan i Rinkeby. Företagare, stadsdelen, SL med driftsentreprenörer samt ideella krafter jobbade tillsammans för
att öka tryggheten. I det arbetet blev alla vinnare.
Det som visade sig fungera i Rinkeby visar vägen
för att lyckas även på andra platser.
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POLISEN JOBBAR aktivt för att finnas på plats och

tillhands i lokalsamhället. Öppnandet av ett nytt
polishus i Rinkeby är ett exempel. Välkomnandet
från medborgarna har varit mycket positivt, och
vi är glada att vara där. Polishuset är inte bara en
byggnad. Det ska vara en naturlig mötesplats för

alla goda krafter. Vi sträcker ut en hand till dem som vill vara med
och bygga vår gemensamma framtid – företagare, civilsamhälle,
medborgare och samhällsaktörer är alla lika välkomna.
EN AV mina hjärtefrågor är att ytterligare förstärka arbetet för ökad

trygghet i hela vårt område. Jag vet att såväl det privata näringslivet
som övriga samhället är engagerade och vill hitta gemensamma
lösningar. Det viktiga är att vi alla höjer vår ambition. I stället för
att fråga oss vad andra kan bidra med, ser vi till att göra lite mer
själva. Handling slår ord alla dagar i veckan! Vi behöver samordna
våra forum, öka vår förståelse och formulera gemensamma mål.
Då skapar vi verklig medborgarnytta. Jag ska göra mitt bästa för
att bidra i det arbetet.

Innovation / Cykling
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Ruby Fresson

Cykling
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med förhinder
TEXT

Erik Eje
Almqvist

Stockholm storsatsar för att möta
de allt fler c yklister som rullar längs
gatorna. SÅ HUR KAN VI SKAPA EN
MER CYKELVÄNLIG STAD?

2021

Innovation / Cykling

Å

Sthlm Magazine

90

ÅR 2012 offentliggjorde Stockholms stad en djärv

satsning: Stockholm skulle bli en av världens
bästa cykelstäder – man skulle konkurrera med
Köpenhamn ”när det gäller cykelvänlighet och
cykelsäkerhet”. Staden satsade en miljard kronor
och tog fram en övergripande cykelplan där man
tydligt deklarerade sina ambitioner: Cykeln skulle
prioriteras i trafikplaneringen, gamla cykelbanor
skulle rustas upp och nya byggas tills man hade
ett 850 kilometer långt sammanhängande vägnät.
Det stora målet var en omställning i invånarnas
trafikvanor: fler stockholmare skulle avlasta de
tungt belastade billederna genom att välja cykeln
året om. År 2030 skulle var femte resa i länet göras
med cykel.
Sedan dess har man satsat ytterligare en knapp
miljard och många av huvudstadens cyklister har
märkt hur deras pendlingsväg förändrats. Nya
cykelbanor har byggts på bland annat Klarabergsgatan, Långholmsgatan, Gamla Huddingevägen,
Värtavägen, Pålsundsbacken och Lilla Västerbron.
Sopsaltningsfordon har underlättat vintercykling.
På flera ställen har bilarnas utrymme krympts.
Bland den växande subkulturen av cykelaktivister följs utvecklingen med intresse. På bloggar
och Twitterkonton granskas hur staden lever upp
till sina höga ambitioner. Där blir det tydligt att
Stockholm har långt kvar. Dagligen postas inlägg
om cykelfält som plötsligt försvinner ut i biltrafiken, vägskyltar som placerats mitt i cykelbanan,
farliga 90-graderssvängar med begränsad sikt…
I kommentarsfälten bubblar frustrationen: Om
såväl politiker som tjänstemän säger sig vilja göra
Stockholm till en cykelstad, hur kommer det sig
då att så många fortfarande tycker att den är dålig
att cykla i?
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EN AV stadens många och stora utmaningar är

att få alla människor, funktioner och olika fordon att samsas på samma utrymme. För att förstå cykelns plats i Stockholmstrafiken kan det
vara intressant att jämföra med den stad som
Stockholms beslutsfattare vill konkurrera med.
Köpenhamn har visserligen snällare topografi, högre befolkningstäthet och varmare klimat
än Stockholm, men ungefär samma geografiska
storlek och en befolkningsutveckling som påminner om Stockholms under det senaste seklet.
År 1947 var Sverige och Danmark de två cykeltätaste länderna i Europa. Stockholmstrafiken
utgjordes till 70 procent av cyklister. I både Stockholm och Köpenhamn hade stadsplanerarna
påbörjat en omstöpning enligt tidens ideal: Nya

1947
År 1947 var Sverige
och Danmark de två
cykeltätaste länderna
i Europa.

bostadsområden byggdes i ytterstadsdelarna, medan arbete, handel
och nöjen förlades i centrum. När människor börjat pendla hade
antalet cyklar fördubblats på några år.
Under de följande decennierna har man dock haft rakt motsatta
inställningar till cykeln.
I Sverige vidtog de stora projektens tid. Nya förorter, miljonprogram och köpcentrum ritades in på kartan. Allt bands samman med
motorvägar och tunnelbaneschakt. Cykeln blev allt mer en omodern
och oberäknelig konkurrent om bilens trafikutrymme. Medan de
snabbaste stråken in i city, som Essingeleden och Centralbron, reserverades för motortrafik fick cykeln nöja sig med de nya förorternas
asfalterade parkvägar, som ofta gick i krokiga omvägar.
I DANMARK, där samhällsekonomin – i motsats till Sveriges – sargats

hårt av kriget, gick det modernistiska projektet inte lika snabbt
fram. Cykeln hann aldrig planeras bort innan 1970-talets växande
miljörörelse och oljekris tvingade utvecklingen i en motsatt riktning. Då införde regeringen bilfria söndagar i ett försök att dämpa

Trafikkontoret försöker
verkligen göra upp med
vårt dåliga arv.
oljeberoendet. För att hålla i gång samhällsekonomin satsade man
på att bygga ut det nät av cykelvägar som kopplade samman de nya
förorterna med innerstaden.
Snart såg man att initiativen ledde till fler cyklister, vilket gav
incitament för fler cykelfrämjande åtgärder: Man förbjöd bilar på
flera gator i city och tog bort parkeringsplatserna längs Nyhavns
berömda kanal samtidigt som man tillät cyklar på pendeltågen. Man
gav även cyklisterna företräde i korsningar och skyddade allt fler
cykelbanor från biltrafik genom att placera dem mellan trottoaren
och de parkerade bilarna.
Så småningom började cykeln lyftas fram som något karaktäristiskt köpenhamnskt. Ett fordon som rimmade med den danska
självbilden: demokratisk, anspråkslös och frihetsbärande.
En följd av den välutvecklade infrastrukturen är att det finns en
annan förståelse för vad det innebär att vara cyklist. Den tredjedel av befolkningen som dagligen cyklar till jobbet gör det inte av
identitetsbyggande eller hälsomässiga skäl, utan för att det är det
effektivaste sättet att ta sig fram. De flesta har enkla men funktionella
cyklar. Eftersom det är så smidigt att ta sig fram på cykelvägarna
följer de flesta trafikreglerna.
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Stockholm har ungefär 114 mil cykelvägar, både egna cykelbanor,
kombinerade gång- och cykelbanor och cykelfält.

I dag reser stadsplanerare från hela världen till
Köpenhamn för att studera dess cykelbroar och
”cykelsupervägar” som är helt frikopplade från
biltrafiken.
SÅ NÄR Stockholm säger sig vilja konkurrera med
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Köpenhamn har man ett ordentligt underläge att
ta igen. Är det realistiskt att tro att det ska lyckas?
– Trafikkontoret försöker verkligen göra upp
med vårt dåliga arv, säger Krister Isaksson.
Få personer är mer insatta i problematiken.
Isaksson arbetade som cykelplanerare på Stockholms stad under ett drygt decennium, men
ledsnade på att bilen och kollektivtrafiken alltid
prioriterades på cykelns bekostnad. Sedan dess
har han med sin blogg blivit en av landets mest

inflytelserika cykelaktivister. Ett inlägg om bristerna i Trafikverkets
cykelplanering för en ny motortrafikled mellan Kungens kurva och
Haninge blev så uppmärksammat att Huddinge kommun erbjöd
honom en tjänst som trafikplanerare.
I likhet med andra bedömare är han positiv till de satsningar som
gjorts för att förbättra den befintliga infrastrukturen. Samtidigt,
menar han, begår man fortfarande systematiska fel när man anlägger
nya stadsdelar och kvarter.
– Där bygger man fortfarande som man gjort de senaste fyrtio åren:
Först planerar man för biltrafik och sedan får cykeln det minimala
utrymme som blir över. Då blir det omvägar och kringelikrokar. Många
gånger leder det till och med till att man gör det gamla cykelvägnätet
sämre, trots att styrdokumenten säger att man ska prioritera cykeltrafiken högst. Så medan Trafikkontoret gör rätt i befintlig bebyggelse,
fuckar Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret upp allt
totalt när man bygger nytt. Det blir ett nollsummespel.
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Uppsala
trampar
i rätt
riktning
Uppsala har de senaste åren
prisats för sina satsningar
på cyklister. Tre år i rad har
kommunen utsetts till Sveriges
bästa cykelstad.
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Han exemplifierar med en planerad krokig cykelförbindelse över
motorvägen i Mälaräng, ett cykelpendingsstråk i Stureby som blivit
bilparkeringsplats, nylagda dubbelriktade cykelbanor som bara är
en dryg meter breda, och ”en bristande trafikanalys för cykel” vid
planeringen av nya Slussen.
Enligt Johan Egeskog på Cykelfrämjandet beror det på kunskapsbrist.
– Trafikplanerarna har ingen utbildning i hur det är att vara cyklist.
Alla vuxna i Stockholm skulle kunna vara cyklister, men nu skräms
folk bort för att det upplevs som farligt och krångligt. Kanske skulle
man skicka alla som arbetar med trafikplanering i Stockholm på
studieresor till Köpenhamn. Där har man en tradition och yrkeskårer
som jobbar med detta, där kan man börja med att rita in cykelbanan
och anpassa motortrafiken efter den.
Joakim Boberg är cykelsamordnare på Trafikkontoret, och arbetar
nära Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret i frågor
som rör trafikplanering. Han menar att staden arbetar konsekvent
för att ”bli bättre på cyklingsfrågor”.
– Just nu är vi mitt i en historiskt stor satsning. I varje enskilt
projekt finns hänsyn att ta för olika trafikslag, men generellt tycker
jag att vi får till bra lösningar för cykel och att cykelplaneringen finns
med tidigt i nya projekt.
Han påpekar att omställningar tar tid.
– Från att ett genomsnittligt projekt i cykelnätverket börjar
utredas till att det är färdigt tar det mellan tre och fyra år.
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SÅ ÅT vilket håll är cykelstaden Stockholm på väg? Bilden är tudelad.

För samtidigt som staden storsatsar på cykelnätverket har den även
många andra trafikslag att också planera för på samma utrymme och
historiska beslut att förhålla sig till.
– Det jobbiga med stads- och trafikplanering är att man får en
chans, säger Krister Isaksson. Sedan får man leva med det som
byggts under lång tid.

70 %
Antalet cyklister
i Stockholm har ökat
med 70 procent de
senaste tio åren, enligt
Cykelfrämjandet.

76 800
cykelpassager till och
från innerstaden per
vardag observerades
2019. Snittet omfattar
alla passager vid totalt
14 mätpunkter.

Kanske har Stockholm en
hel del att lära av Uppsala
när det kommer till att
skapa en cykelvänlig stad.
Uppsala kommuns mål är att vara
en av de främsta kommunerna i
Sverige när det gäller framkomlighet
och säkerhet för cyklister. Och de
tycks lyckas. För de tre senaste åren
har Uppsala kommun vunnit Cykelfrämjandets sammanställning över
vilka kommuner som satsat mest på
cykelfrämjande åtgärder under det
gångna året.
Cykelfrämjandet framhåller att
Uppsala under de senaste åren
arbetat systematiskt och gjort
ökade ekonomiska satsningar för
att förbättra sig. Bland framgångsfaktorerna nämns nybyggen, drift,
underhåll och beteendepåverkansarbete kopplat till cykelfrämjande
åtgärder.
– Vi började arbeta strukturerat
och målinriktat med det här för tio
år sedan, säger trafikplaneraren Daniel Fritz. Det har inte bara handlat
om att bygga nya cykelvägar och
sätta upp pumpar och hastighetsdämpande åtgärder för biltrafiken,
nästan ännu viktigare har varit att
underhålla de vägar som fanns.

Även i Cykelfrämjandets senaste
jämförelse av hur nöjda cyklisterna
är med sin hemkommun utifrån ett
cykelperspektiv placerar sig Uppsala
i toppen. Uppsala kommun hamnar
på en åttonde plats bland alla 290
kommuner – trots att kritiska röster
menar att ”Sveriges bästa cykelfrämjarkommun” alltjämt prioriterar
andra trafikslag än cykeln.
Trafikplanerare Daniel Fritz menar
dock att det finns skäl att inte förändra för fort:
– Vi tar ett steg i taget för att
förbättra för cyklister. Efter att ha
gjort de åtgärder som inte påverkar
biltrafiken kan man gå på mer känsliga delar, som att ta bort bilparkering. Politikerna som tar beslut är
måna om att invånarna förblir nöjda
under processen.
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Stockholmaren Johan
Skoglund är vd för
bostadsutvecklaren JM.
Här är hans smultron
ställen i Stockholm
och favoritskildrare
av huvudstaden.
BE R ÄT TAT FÖ R

Klockan 08.45, Bullar & Bröd

JO H A N PE RS S O N
FOTO: MATTIAS BARDÅ

Middag

Fika

Plats

Stockholmsskildrare

Monrads

Bullar & Bröd

Skansen

”Närförorten har utvecklats
väldigt positivt i Stockholm de
senaste tio åren. I dag finns
det många bra alternativ till
middagshäng, men i mina hemkvarter väljer jag helst Monrads.
De har alltid bra råvaror med
fokus på mat från havet. Härlig
familjär stämning och en bra
delikatessbutik. Ett plus är
deras fredagsafterwork och
helgkassen som take-away.”

”Jag pluggade på KTH på
1980-talet och har alltid tyckt
om den urbana miljön på
Valhallavägen. Att få gå in
på Bullar & Bröd med fem
meters takhöjd och industrikänsla är härligt. Väljer ofta en
cappucino, äggsmörgås och
en smoothie. Bra service och
grymma bakverk. Vill jag lyxa
till det väljer jag oftast en
liten chokladbiskvi.”

”Att strosa där en fin
höstdag är underbart. Att titta
på vackra byggnader, lyssna på
duktiga hantverkare som för
gamla traditioner vidare
är nästan lite meditativt.
Att kunna vandra, med närhet
till vatten och natur, mitt
i en storstad, det är en
oslagbar miljö!”

Per Anders Fogelström
& Pugh Rogefeldt

Adress: Vendevägen 8,
Djursholm

Adress: Valhallavägen 65

”Jag har svårt att se någon
som kan beskriva vardagen
i Stockholm för många på ett
bättre sätt än författaren Per
Anders Fogelström gjorde.
Det skulle möjligtvis vara Pugh
Rogefeldt, som under min
uppväxt beskrev livet
i Stockholm med låten
Stockholm för oss
ungdomar.”
2021

2021
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Svenskarna beskriver gärna Sverige som
ett blekt och lite fegt land där man håller sig
i mittenfilen. Hur kan det då komma sig att
detta Landet lagom framstår som extremt
så fort man jämför det med andra länder?

2021
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BI PURANEN trodde först att det blivit något fel i sammanställningen.

Men efter att ha räknat om den insamlade datan flera gånger tvingades hon acceptera fakta. Enkätsvaren från Sverige stack verkligen
ut i jämförelse med dem som samlats in i andra länder.
Som doktorand i ekonomisk historia var Puranen en del av ett
nystartat internationellt forskningsprojekt. Under flera år hade
de genomfört ambitiösa enkätundersökningar för att k artlägga
människors grundläggande värderingar och drivkrafter i olika
länder.
När hon nu – året var 1984 – betraktade resultatet ställde det
delar av hennes världsbild på ända.
– Jag hade föreställningen att Sverige var lagom och skulle
placera sig någonstans i mitten. Men statistiken visade
att vi var extrema, och stack ut långt upp i ena hörnet.
Särskilt tydligt blev Sveriges särart i den så kallade
”kulturkartan”, där resultaten kokades ner och sorterades i två dimensioner: traditionella mot sekulära
och rationella värderingar på ena axeln och överlevnadskopplade mot självförverkligande drivkrafter på
den andra. Sverige hamnade högst upp (sekulärt), längst Bi Puranen
till höger (individualistiskt), tätt följt av de andra nordiska
länderna.
När undersökningen sedan dess upprepats sex gånger har många
länder gjort stora värderingsmässiga förflyttningar – men Sverige
har förblivit i kartans övre högra hörn.

Sveriges statsepidemiolog
Anders Tegnells strategi
under pandemin har avvikit
från i stort sett resten av
hela världens.

alltmer internationellt uppmärksammad har fler svenskar också
börjat reflektera över andra företeelser där landet agerat extremt
jämfört med andra länder. När stora delar av Europa under efterkrigstiden rustade upp sina välfärdssystem byggde Sverige upp
världens största offentliga sektor. När många regeringar tyckte att
deras välfärdssystem blev alltför dyra och ineffektiva blev trenden
istället att privatisera. Även här gick Sverige längre än alla andra.
I dag har inga andra länder lika generösa regler för vinstuttag inom
välfärden som Sverige.

FOTO: PETER SJÖDIN
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I TAKT med att organisationen World Values Surveys statistik blivit

Det globala forskarnätverket World Values
Survey har sedan 1980-talet undersökt
människors värderingar i sex omgångar
intervjustudier i totalt 100 länder. Den
senaste mätningen avslutades 2014 och
resultatet har bland annat redovisats i en
så kallad kulturkarta där Sverige utmärker
sig som extrem. Kartan nedan visar ett
urval av olika länders placeringar.

Baltikum
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World Values Survey
Sekulära-rationella
värderingar

Konfucianism

Protestantiska
l änder i Europa

Japan

Nederländerna

Sverige

Danmark

Spanien
Södra
Asien

Ortodoxa länder

Australien
USA

Thailand

Chile

Engelskspråkiga
länder

Irak
Brasilien
Latinamerika
Mexiko
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Afrika och
muslimska länder
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Överlevnad

Ryssland

Självförverkligande

Katolska
länder i Europa

Ghana

Traditionella
värderingar

L a go m
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Jämfört med Norge och Danmark
är vi ganska normala. Där känner
vi igen oss. Det är först när vi
börjar jämföra oss med e
n
massa andra som man märker
att vi verkligen sticker ut.

Ett svenskt ord med betydelser
som ”varken för mycket eller
för litet”, ”utan överdrift”,
”för ändamålet ’lämplig’ 
storlek, mängd”, etc.
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Det finns en uppfattning
om att Jantelagen är typiskt
svensk. Men faktum är att det
var den norska författaren
Aksel Sandemose som
myntade begreppet.

Ett nästan lika extremt attitydskifte har kunnat ses i migrationsfrågan, där svenskarna gick från att ha en jämförelsevis exceptionellt
positiv inställning till flyktingmottagning till en betydligt restriktivare hållning efter 2015.
Sverige utmärker sig också genom att, som ett av ytterst få länder,
utreda om man ska införa ett tredje juridiskt kön för dem som inte
känner sig hemma i någon av de två binära könskategorierna.
Och under coronapandemin har Sveriges strategi avvikit från i stort
sett resten av världens.
Hur kan det komma sig att Landet lagom i själva verket är så
extremt?

BILDEN AV Sverige som Landet lagom är så djupt rotad att många

svenskar ser den som en beskrivning både av oss som enskilda
individer och vårt samhällsbygge. En grå massa som lydigt trampar
runt i byråkratiska korridorer och beaktar Jantelagen.
Det finns många teorier om var självbilden kommer ifrån. En, som
häromåret presenterades i en forskningsrapport på ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet, går ut på att Sverige
blev ett försiktigt och konsensusdrivet mellanmjölksland
eftersom alla färgstarka individualister lämnade landet
under det sena 1800-talets emigrationsvåg. En sorts
åderlåtning på individualistiska gener.
Men historieprofessorn Dick Harrison fnyser åt
alltihop.
– Fullständigt fel!
– Vi har en uppfattning om att svenskar av tradition
Dick Harrison löser saker genom samförstånd och konsensus. Det har
trummats in som en självuppfyllande profetia. Men det är
inte sant. Under 1920-talet hade vi världsrekord i strejk. Vi har en
lång historia av bondeuppror och politiska mord.
vår politiska historia – som paradoxalt nog är helt unik:
– Vi har världsrekord i fred. Vi är ensamma om att så länge ha
sluppit konfrontera ett nära förflutet. Det senaste traumat av den
arten kom 1809 när vi förlorade Finland till Ryssland. Därför kan
vi betrakta oss själva som lugna, lagom, vänliga. En annan sak är att
vi haft ett ovanligt långt stabilt socialdemokratiskt regeringsunderlag, vilket tvingat fram reformer genom att diskutera sig fram till
konsensus. Det har gjort att det framstått som ganska lugnt utåt.
Han menar att uppfattningen om att våra värderingar skulle
ligga i mittfåran också kommer sig av att de nordiska länderna är
relativt lika.
– När vi tittar i vårt grannskap ser vi människor som liknar oss.
Jämfört med Norge och Danmark är vi trots allt ganska normala.

FOTO: LINDSEY LAMONT/UNSPLASH
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HARRISON SPÅRAR bilden av svensken som måttlig och lagom till
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Vi har en självbild som gör
oss förvånade när vi får
se hur mycket vi faktiskt
skiljer oss från människor
i andra länder.

Där känner vi igen oss. Det är först när vi börjar
jämföra oss med en massa andra som man märker
att vi verkligen sticker ut, säger Dick Harrison.

HUR KOMMER det sig då att svenskar är sådana
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utpräglade individualister – fastän vi ser oss som
gråa kollektivister?
I boken Är svensken människa? driver historikerna Lars Trägårdh och Henrik Berggren tesen
att den svenska modellen bygger på en unikt stark
allians mellan staten och individen. En statsindividualism som frigör den enskilde från ojämlika
beroenderelationer: Åldringar behöver inte känna
att hen ligger sina barn till last utan kan flytta in
på ett offentligfinansierat äldreboende. Ungdomar kan betala sina utbildningar genom CSN och
slippa förväntningar på att gå i sina föräldrars
fotspår. Kvinnor med egen inkomst kan välja att
lämna ett destruktivt äktenskap. Enligt Berggren
och Trägårdh har den svenska välfärdsstaten hela
tiden syftat till att frigöra individen.
– Många tror att det finns en motsättning i detta,
säger Lars T
 rägårdh. Men enbart i ett välfungerande samhälle kan individens frihet maximeras.
I ett samhälle med en korrupt stat och dåligt fungerande institutioner måste du själv som individ
skapa trygghet, genom att dra dig samman
i klaner eller medborgargarden och köpa
speciella försäkringar.
HOS BERGGREN och Trägårdh fram-
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Sverige ska, som ett
av få länder, utreda om
man ska införa ett tredje
juridiskt kön för dem som
inte känner sig hemma
i någon av de två binära
könskategorierna.

träder självständighet som det heligaste värdet i det svenska samhällskontraktet: Vi väljer att vara en grå massa
Lars Trägårdh i centralstyrd offentlighet just för att få
vara i fred. Vi ger makt till staten för att
slippa vara beroende av andra människors välvilja.
Och kanske är det just den skenbara motsättningen som gjort att det mest utmärkande för
svenskens självbild är att den bygger på ett utbrett
kollektivt missförstånd.
Som Dick Harrison säger:
– Det speciella är att vi har en självbild som gör
oss förvånade när vi får se hur mycket vi faktiskt
skiljer oss från människor i andra länder. Vi är inte
alls lagom, men vi tror att vi är det.
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