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Slussen byggs om
för att bland annat bli en
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att vistas på. Nya Slussen
väntas vara helt färdigt 2027.
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Det finns två
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i ytterområdena.
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inom 20 år ska vara
världens smartaste sådan.
Hur ska det gå till?

!

18
JAKTEN PÅ INVÅNARE

STHLM magazine

4

Fyra städer från fyra världsdelar
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universitet.
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STOCKHOLM ÄR en fantastisk stad – älskad av

såväl invånare som besökare.
Vår vision är att vara Europas bästa huvudstad år 2035. Vi är övertygade om att vi kan
nå dit, men det är inget som sker av sig självt.
För vi har vi stora problem att ta itu med
– framför allt vad gäller bostadssituationen,
ett växande utanförskap samt befolkningens
känsla av otrygghet.
Ska vi öka huvudstadsregionens attraktionskraft måste vi ta dagens problem på allvar. I det
här magasinet skriver vi därför om några av de
utmaningar vi står inför.
VI VILL ge inspiration, bland annat när det

handlar om att utveckla vår stadsmiljö. Även
om Stockholm och Uppsala är mycket vackra städer så måste vi kontinuerligt vårda och
utveckla dem. Vi visar i magasinet upp några
fantastiska byggnader och miljöer, både i vår
egen region och i andra städer runt om i världen.
Stockholm-Uppsala gick förlorande ur striderna om såväl lokaliseringen av EU:s läkemedelsmyndigheten EMA som valet av arrangör
för vinter-OS och Paralympics 2026. Jag tycker
att det är viktigt att vi försöker lära oss av dessa
förluster – att vi skaffar oss insikter och inspiration inför kommande utmaningar.

2020

VI SKRIVER också om regionens population – de

människor som bor i huvudstadsområdet i dag
och de som flyttar till och från Stockholm-Uppsala. Det är trots allt de som gör städerna unika.
Var och hur bor de? Hur mår de – är de trygga?
Och hur ser egentligen den typiska stockholmaren ut?
Vi berättar, i ord och bild, om olika platser
som bidrar till att människor kan bo, leva och
arbeta i regionen. Stockholm Arlanda Airport
hade förra året 26 miljoner resenärer och är
Sveriges viktigaste portal mot omvärlden. Norr
om Nynäshamn invigs i maj 2020 Stockholm
Norvik Hamn. Med utvecklad automatisering,
nya järnvägsspår och en imponerande kapacitet kommer detta bli ett logistiknav för hela
regionen.
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08-50 55 62 00
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VÅR FÖRMÅGA att locka talanger, företag och

investeringar till Stockholm-Uppsala bygger på
att vi har ett näringslivsklimat som sätter fokus
på innovation. I magasinet berättar vi om olika företagskluster i regionen, till exempel Life
Science i Uppsala och Solna samt mode i Nacka.
Jag hoppas att du finner magasinet tilltalande. Det berättar om en bråkdel av allt spännande
som nu händer i huvudstadsregionen. Vi har
mycket att vara stolta över. Samtidigt måste vi
vässa oss ännu mer om vi ska bli Europas bästa
huvudstad. Inom näringslivet är vi redo att dra
vårt strå till stacken. Vi ligger i startgroparna
och vill inget hellre än att snabbt springa framåt,
utifrån en progressiv framtidsagenda.
Andreas Hatzigeorgiou
vd, Stockholms Handelskammare
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BÄST I VÄRLDEN Så ska Stockholm bli världens smartaste stad
KRÖNIKA Mark Humphrey om städers attraktivitet • 55 STOCKHOLMARE Invånarna som tagit
världen till Stockholm • STÄDER SOM HAJAT Sju inspirerande byggprojekt runtom i världen
SMULTRONSTÄLLEN Mauro Scocco tipsar om sina favoritkrogar i huvudstaden
2020
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Henrik Ekblom Ystén

Stockholmare vill gärna tro att
Stockholm är världens mittpunkt.
Kanske inte särskilt förvånande
då att staden satt ribban högt.
Inom 20 år ska den vara världens
smartaste stad. VI F RÅGADE
ETT ANTAL A KTÖRER HUR
DET SKA GÅ TILL.

I L LU S T R AT I O N

David Karlström

2020

2020

SOLEN SKINER höstdagen då Eva-Kajsa Nordenborg bestämmer

sig för en promenad i sitt bostadsområde i Skarpnäck i söderort.
Som vanligt knölar hon ner en plastkasse i rockfickan innan hon
lämnar lägenheten.
Redan på gården avbryts hennes vandring, av en papperspåse från
McDonalds och ett cigarettpaket som ligger slängda på gräsplätten.
Hon böjer sig ner och tar vant upp skräpet och placerar i kassen. Och
så fortsätter hon. Mer promenad, mer skräpplockning.
Eva-Kajsa Nordenborg har ägnat sig åt ritualen i över fyra år
nu. Efter att under en längre tid ha irriterat sig över att det bara
blev allt skräpigare i området startade hon 2015 Facebookgruppen
”Skräpupproret i söderort – nu är det nog”. Fler än väntat anslöt
och snart hade en mindre folkrörelse startat i de södra förorterna.
I dag har gruppen 350 medlemmar som postar inlägg så fort de
har varit ute och städat, eller använt stadens app för att rapportera
om allvarligare nedskräpning. Titt som tätt träffas de också för
gemensamma vandringar för att rensa större områden på skräp.
För Eva-Kajsa är det en hjärtefråga:
– Jag vill inte att folk ska bli avtrubbade och tycka att det är okej
att det är lite skräpigt. Vi bor i en vacker stad och då finns det skäl
till att göra den så fin som den kan vara.

ILLUSTRATION: MIGUEL PORLAN
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VI BOR I EN
V A C K E R S TA D O C H
DÅ FINNS DE T
S K Ä L T I L L AT T
GÖRA DEN SÅ FIN
SOM DEN KAN
VA R A .

Hon är inte ensam i sin mission. Att skapa attraktionsvärde har blivit en syssla för en rad aktörer
i hela huvudstadsregionen dessa dagar.

”ÅH, DET är skönt när mitt Stockholm är grönt”,

diktade Beppe Wolgers i Sakta vi gå genom stan.
Monica Zetterlund-hiten från 1961 lyfter fram
mycket av det som staden genom åren har lanserat som sin självbild: här ror en man i en båt,
här är det så naturnära att det doftar viol och här
kan man stanna på Västerbron och supa in den
fantastiska vyn.
När Lars Winnerbäck 38 år senare beskrev huvudstaden Linköpingssonen hade flyttat till lät
det annorlunda: ”Det stinker från en pissoar/Jag
hör hur några pratar/’Jag älskar mitt meningslösa
liv’/’Hur är ditt liv?’/och nån svarar: ’Jag är glad
att bo i Stockholm.’”

Inspiration / Bäst i världen

De två låtarna säger något om de ytterligheter
som huvudstadsregionen levt och fortfarande
lever med. Den har i alla tider fascinerat, älskats,
avskytts, lockat, avskräckt … Vad som lockar fram
den ena eller andra känslan är förstås svårt att
sätta fingret på. Men det finns de som försöker
och de gör det av en anledning; för en attraktiv
stad attraherar såväl turister som företag, som i
sin tur kan attrahera nya invånare och få staden
att expandera ytterligare.

FOTO: JENNIFER GLANS

MATS WILHELMSSON, ekonomiprofessor vid

2020

Kungliga tekniska högskolan och medförfattare
till boken Så skapas attraktiva städer, menar att
det för den som vill skapa en attraktiv stad finns
goda skäl att börja med att definiera attraktion:
– För en arkitekt kan det vara vackra byggnader,
för en företagare att staden har lätt att dra till sig
arbetskraft. Men någonstans brukar det landa i
att mycket går hand i hand. En vacker stad drar
till sig folk och en företagsmässigt framgångsrik
stad får mer liv och skönhet.
Enligt Mats Wilhelmsson har huvudstadsregionen många fördelar: här råder befolkningstillväxt,
här finns arbetskraft med högt humankapital, här
finns nytänk kring innovationer.
– Men det finns förstås också utmaningar, säger han. Bostadsmarknaden är en. För att locka
kompetent arbetskraft från andra länder, och för
den delen också kompetenta svenskar, bör en stad
kunna tillgodose dessa med bostäder. Så är det inte
i dag. Många vittnar om att bostadsmarknaden är
en begränsande faktor som till och med får företag
att välja att inte flytta hit.
Diskussionen är välbekant och stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) kan bara hålla
med om analysen. Han kallar den rådande bostadsmarknaden för ”dysfunktionell”.
– Ett exempel på det är att den som vill ha en
hyresrätt får det först i slutet av sin bostadskarriär.
Så ska det inte vara. Hyresrätten ska ju vara en väg
in på bostadsmarknaden, säger Joakim Larsson.

STHLM magazine

Eva-Kajsa Nordenborg startade en
Facebookgrupp
om nedskräpning
i södra Stockholm.

området. I den rapport som revision- och konsultföretaget PWC under flertalet år genomförde,
Cities of Opportunity, rankades Stockholm högt.
En analys från internationella fastighetsbolaget
Grosvenor så sent som sommaren 2019 fastslog
också att huvudstadsregionen är en av de snabbast växande i Europa, och dessutom med en av
de yngsta befolkningarna.
Dessutom: ansträngningarna för att skapa attraktionskraft har antagligen aldrig varit större.
Kommunpolitikerna har bestämt att huvudstaden
ska vara smartast i världen 2040. Regionpolitikerna har klubbat igenom en vision om en ”attraktiv,
hållbar och växande Stockholmsregion”. Stockholms Handelskammare har å sin sida kort och
gott målsättningen att huvudstadsregionen ska
bli bäst i Europa.
Det är frågan värt: Hur ska allt detta gå till?
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HUVUDSTADSREGIONEN LIGGER långt framme på
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Slussen byggs sedan 2016 om för att bland annat bli en tryggare och mer attraktiv
plats att v
 istas på. Nya Slussen väntas vara helt färdigt 2027.

Som moderat vill han se en palett av olika upplåtelseformer på marknaden och han beklagar att
förslaget om ombildning till ägarlägenheter lades
ner. Men han poängterar också att hyresrätter
behövs.
– För bara 50 år sedan var 90 procent av lägenheterna hyresrätter. Att det har sjunkit dramatiskt
är inte bra. En stad som vill vara attraktiv behöver
gott om hyresrätter.
Stadsbyggnadsborgarrådet pekar på en rad
önskvärda åtgärder. Att hålla fortsatt hög byggtakt
i framtiden är en väg framåt, att hitta blocköverskridande överenskommelser på nationell nivå
som öppnar upp bostadsmarknaden en annan.
Men Joakim Larsson tittar också på vad som är
rimligt att göra här och nu. Han talar om att skapa
ett slags ”stadens portar” i utkanterna av staden.
– Innerstaden har växt fram efter nogsamt övervägande; det är ingen slump att gatbredd och höjd
på hus ser ut på ett visst sätt. Det har gjorts så av
ett skäl. Så några skyskrapor inne i city är inte

aktuellt. Däremot kan man titta på områden som
finns i stadens inlopp. Då kan man till exempel
bygga mer på höjden i Kista.
Men han understryker också att allt inte handlar
om kvantitet.
– Vi får inte glömma kvalitetsaspekten, säger
han. De tillägg vi gör i stadsbilden ska ske i harmoni
med den utveckling staden har haft. Ta ombyggnationen av Slussen, sådant ska hålla i många år
framöver, även rent visuellt. Här har vi fortfarande
en del att lära oss av andra storstäder i Europa, där
man på sina håll är bra på att värdesätta städernas
ursprung och innersta kärna.
HUVUDSTADSREGIONEN ÄR är inte ensam i sina

strävanden att bli större, vackrare och bättre. En
rad städer runtom hela världen rustar för att nu
och framåt kunna locka till sig såväl kompetent
arbetskraft som turister.
– Det är ett resultat av urbaniseringen, förklarar Ulla Bergström, kontorschef på arkitektbyrån
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White. Konkurrensen hårdnar. I dag ska en stad
fungera för många fler människor och andra behov
än förr, och frågan är hur man gör det på bästa sätt?
Som arkitekt är det något hon funderar över dagligen, och svaret har sedan länge varit förtätning.
Fler behöver bo närmare varandra, vilket bland
annat resulterar i att en modern stad ständigt bör
planera för hur alla ska kunna mötas.
– Stockholm rankas generellt högt på området,
för vi har de här goda mötesplatserna, säger Ulla
Bergström. Men det betyder inte att vi kan luta
oss tillbaka, vi måste fortsätta att skapa dem. Inte
minst för att motverka segregationen.
White är involverat i flera projekt som syftar
till ett mer inkluderande samhälle. Ett går under
namnet ”Flickrum i det offentliga”, där man tittar
på hur unga tjejer kan känna sig trygga och välkomna i sina områden. White är också engagerat
i den nya tunnelbanesträckningen som ska knyta
samman regionen i framtiden.

FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

ILLUSTRATION: WHITE ARKITEKTER
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VÅ R V I S I O N
Ä R AT T S K A PA
P L AT S E R
D Ä R M Ä N N I S KO R
V I L L VA R A .

FRÅGAN OM hur framtidens stad kommer att skilja

FOTO: MOSTPHOTOS

Mats Hederos,
vd på AMF Fastigheter,

2020

Varje år gör Stockholms stad om gator
och delar av gator till trivsamma sommargågator.

sig från gårdagens dyker ständigt upp i det dagliga
arbetet.
– På 50- och 60-talen planerades staden efter
biltrafik, men det kan vi inte göra längre, säger
Ulla Bergström. Det mesta talar för att stadsbilden
kommer att förändras de närmaste åren med tystare fordon, självgående bussar och eldrivna bilar.
Hon siar om att många vägar kommer att förvandlas till stadsgator, och att det i sin tur ställer
frågan om hur utrymmet utnyttjas bäst.
– Det kan till exempel handla om urbana stråk
och smarta gator. Stockholm har goda förutsättningar att bli ledande i detta, och här pågår just
nu forskning kring mobilitet och hållbara, klimatsmarta städer.
Men i väntan på framtiden har vi de gator och
byggnader vi har. Men även dessa går att förvandla
och göra attraktivare. Mats Hederos, vd på AMF
Fastigheter, menar att det i grund och botten är
rätt enkelt: en stadsmiljö måste hållas levande
för att vara tilltalande.

FOTO: AT SIX
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– Vår vision är att skapa platser där människor vill vara. Det kan
ju låta banalt men om man verkligen funderar över vad det betyder
är det rätt kraftfullt. Vill människor vara på en plats attraherar det
andra dit och det skapar trygghet och trivsel.
Han menar att en bra värdemätare på hur tilltalande en stadsmiljö
är, är att titta på byggnaderna.
– Är bottenvåningarna döda finns ingen anledning att vistas
i miljön om man inte råkar arbeta där. Många hus som byggdes på
70-talet hade ambitionen att bilarna skulle husera på första plan
och människorna på våningarna ovanför. Det var inte så lyckat.
På senare år har AMF Fastigheter varit involverat i ett antal projekt som syftat till att få liv i nedgångna platser. Brunkebergs torg är
ett exempel. En slumrande plats mitt i centrala staden, där få ville
vistas, fick under 2017 en rejäl ansiktslyftning, bland annat genom
att man lyckades locka Petter Stordalen att öppna hotellet At Six där.
– Hotell är en bra lösning för sådana platser, för de har öppet dygnet runt och drar till sig folk, säger Mats Hederos. Sedan kopplade
vi på takterrasser och företag som erbjöd attraktiva arbetsplatser.
Och inte minst kultur. För är det något som skapar en inkluderande
miljö är det kultur.

Brunkebergs torg
var en slumrande
plats innan Hotel
At Six öppnade
2017.

studier genom åren har slagit fast kulturens värde för en attraktiv
stad. Göran Cars, välkänd professor i samhällsplanering och miljö vid
KTH, menar till och med att ”städer som satsar på kultur är vinnare”.
För Karin Axelsson, verksamhetschef på Bonniers Konsthall, är
sådana uttalanden ingenting som överraskar.
– Givetvis är kultur superviktigt. Det räcker att vända på det för
att förstå det: ta bort teatrar, biosalonger, musikscener och museer.
Vad finns då kvar? Sedan är det förstås en sak att säga att kultur är
viktig och en annan att verkligen visa att det är det.
Att huvudstadsregionen tar kultur på allvar råder det ingen tvekan
om, menar hon. Men Karin Axelsson tror att kulturen generellt
skulle behöva lyftas upp ytterligare och oftare än i dag komma in
tidigare i processen, redan på stadsplaneringsnivå.
– Det räcker med att titta på vad som har hänt med flera musikscener i staden, där boende har klagat på bullernivåer varpå scenerna
har fått stänga. Det visar hur sårbar kulturen kan vara, säger hon.
Hon säger att Bonniers Konsthall ser sig som en del av ett större
ekosystem, ett kulturellt utbud som gör huvudstadsregionen attraktiv att leva i och besöka.
– Vi jobbar till exempel med ett aktivt värdskap. I entrén ingår
alltid introduktion till konsten, om besökaren vill. Man ska inte
lämnas ensam, eller låta bli att gå hit för att man inte har förkunskap.
I grund och botten är det ett försök att inkludera. Det är något som
kulturen generellt är bra på och som behövs, inte minst i dessa tider.

FOTO: BISTRO BANANAS
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DET KAN låta som något av en klyscha, men faktum är att en rad

idéer och goda ambitioner. Och även om den haltande bostadsmarknaden kan framstå som en bromskloss för en än mer blomstrande
utveckling så finns en utmaning som är större: segregationen som
i sin tur leder till ökad otrygghet.
Som AMF Fastigheters Mats Hederos uttrycker det:
– Förr fanns ett Stockholm, i dag finns två och de båda delarna
känner inte till så mycket om varandra. Om tudelningen fortsätter
åt fel håll har vi ett problem som överskuggar det mesta.
Att den vision som Stockholms stad klubbade igenom 2017 bar
titeln ”Ett Stockholm för alla” indikerar frågans vikt. Att förre säkerhetsdirektören för staden, Jesper Ackinger, var tjänstledig hela
2019 för att ta fram en plan för platssamverkan i regionen är ett
tecken på att man försöker göra något åt problemet.
– För att vara formell handlar projektet Platssamverkan om att

Karin Axelsson är
verksamhetschef på
Bonniers Konsthall.

FOTO: JENNIFER GLANS

2020

ALLA TYCKS ense: huvudstadsregionen är full av skönhet, innovativa

Inspiration / Bäst i världen
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F Ö R R FA N N S
E T T STO C K H O L M ,
I D A G F I N N S T VÅ
O CH DE BÅDA
D E L A R N A K Ä N N E R
I N T E T I L L S Å M YC K E T
O M VA R A N D R A .
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Stockholm-Uppsala är en av de snabbast
växande huvudstadsregionerna i Europa,
och dessutom med en av de yngsta
befolkningarna.

arbeta med attraktivitet på begränsad geografisk
yta, förklarar Jesper Ackinger. På ren svenska
handlar det om att ta tillvara en plats möjligheter att skapa ett tryggare och mer inkluderande
samhälle.
BUSINESS IMPROVEMENT District har varit fram-

2020

gångsrikt i en rad städer världen över. Allt började
på 60-talet när en grupp handlare i Toronto kände
sig hotade av ett planerat köpcentrum i stadsdelen
Bloor West Village, och mötte den hotande konkurrensen genom att själva förändra miljön från
nedgången till blomstrande stadsdel. Sedan dess
har en rad städer sett liknande initiativ, varav New
Yorks förvandling från 80-talet och framåt är en
av de mest uppmärksammade.
– Allt utgår från lokalsamhället och i grund och
botten är det en fin tanke att få människor att mötas på riktigt, säger Jesper Ackinger.
Under 2019 har tre pilotprojekt varit igång:
Sergels torg, Hässelby torg samt Medborgar-

Inspiration / Bäst i världen
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Stockholms närhet till vatten är en stor tillgång
för stadens invånare och en viktig del av
stadens identitet.

platsen. Här har staden samarbetat med organisationer, företag,
polis, fastighetsägare och invånare i syfte att göra platserna tryggare
och mer attraktiva.
Att man valt tre platser med olika förutsättningar är medvetet.
Sergels torg är en gigantisk genomströmningsplats där det dagligen
passerar 100 000 personer, och utöver det en stor illegal marknadsplats. Hässelby torg är mer av ett lokalt centrum, men också en av
polisen utpekad drogscen. Medborgarplatsen är i sin tur en central
plats med uteserveringar och närhet till såväl Söderhallarna som
Stockholms moské.
– Det är stor spännvidd mellan en manifestation på Sergels torg
och en skrivarkurs på Hässelby torg, säger Jesper Ackinger. Men det
är också poängen. Med pilotprojekten kan vi testa olika metoder. Och
framför allt finns det en charm i ytterligheterna, för båda spelar en
roll i hur huvudstaden uppfattas i stort.

2020

PROJEKTET SOM Jesper Ackinger driver ska mynna ut i en modell

för hur platssamverkan ska kunna appliceras på fler ställen i huvudstadsregionen. Målet är att den ska vara så handfast att det inte
råder någon tvekan om hur man ska gå till väga för att dra i gång
projekt i egna området.

FOTO: GETTYIMAGES
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borgarrådet Joakim Larsson siar om framtiden ser
den bara ljus ut: tillväxten fortsätter, tryggheten ska
öka och hela huvudstadsregionen ska bli renare.
– Det kan inte ligga båtvrak i Årstaviken, det kan
inte stå utbrunna bilar på en parkering utan att
den forslas bort, det måste klottersaneras snabbare, säger han. Det räcker att titta på New Yorks
förvandling. Det talas mycket om att staden satte
nolltolerans för brott, men minst lika viktigt var
en rad andra åtgärder som såg till att göra staden
renare och prydligare genom samarbete med fastighetsägare.
UTE I Skarpnäck knatar Eva-Kajsa Nordenborg

2020

vidare på sina promenader när hon har lust och tid
över – med plastpåse i fickan. Att gemensamma insatser är modellen för att åstadkomma förändring
är hon ett levande bevis på. När hon började plocka
skräp för fyra år sedan, och drog i gång ”Skräpupproret i Söderort – nu är det nog”, var det avsevärt
skitigare i området. Platser som tidigare inte togs
om hand ordentligt sköts i dag bättre tack vare att
en grupp människor envisats med att rapportera
nedskräpning till kommunen.
– Det är bra att anmäla, säger hon. Det betyder
inte per automatik att något görs, men det registreras och blir en del av statistiken.
Hon förstår att hennes fritidssysselsättning
att kombinera promenad med skräpplockning är
udda, men det är också det som ger så mycket tillbaka. På promenaderna möter hon ofta människor
som undrar vad hon gör, vilket i sin tur öppnar för
intressanta samtal.
– Jag uppmanar inte alla att plocka skräp, men
jag vill visa att alla kan göra någonting, säger hon.
Det kan vara så enkelt som att prata med sina barn
om nedskräpning. Nu för tiden finns det en inställning om att andra alltid ska ordna upp vårt
samhälle, men är det något jag vill säga med mina
promenader så är det att samhället också är alla vi
som bor i det. I slutändan handlar det om vår stad
och den vill jag ha så fin det bara går.

STHLM magazine
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KORT SAGT: optimism råder. När stadsbyggnads-
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DET KAN INTE
S TÅ U T B R U N N A
B I L A R PÅ E N
PA R K E R I N G
U TA N AT T D E
F O R S L A S B O R T.
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Stockholms stad har som mål att 15 procent av alla
resor i rusningstrafik ska ske med cykel 2030.

– Lösningarna ser olika ut på olika platser, säger
han. Ibland kan det ligga i stadens händer och vara
små åtgärder, som att ställa ut några bänkar på ett
torg, vilket i sin tur gör platsen mindre attraktiv
att bedriva brottslighet på. I andra fall kan det
handla om samlade åtgärder där näringslivet går
samman för evenemang.
Jesper Ackinger hoppas att arbetet i förlängningen inte bara ska skapa en mer attraktiv stad,
utan också en miljö där fler kan och får delta. Att
det fungerar är han övertygad om.
– För några år sedan arbetade jag med ett samverkansprojekt i Hässelby, Vällingby och Järva, säger
han. Då hade det varit många lägenhetsinbrott och
inbrott i källare där. Genom samarbete med fastighetsägare och myndigheter lyckades vi minska
brotten och öka tryggheten. För mig är det ett bevis
på att om man samverkar så blir det mycket bättre.

Inspiration / Bäst i världen

Jakten
på invånare

Två tredjedelar av världens befolkning
väntas bo i städer 2050 och kapprustning
pågår. Vi lyfter fram fyra städer från fyra
världsdelar med olika metoder för att
locka till sig invånare i framtiden.
AV H EN RIK EKB LO M YSTÉN

London

Singapore

New York

Sydney

Har genomgått en byggboom
som bara fortsätter, där prognosen är 230 nya skyskrapor
den närmaste tioårsperioden.
Metropolen är stadigt i topp
på listorna över världens mest
besöka städer (19 miljoner
besökte 2018), även om man
de senaste åren petats ner till
tredjeplats efter Bangkok (22,7
miljoner) och Paris (19,1 miljoner). Största hotet för framtiden
dock: effekterna av brexit.

Singapore har sedan länge satt
ambitionen att vara ”smart
nation” år 2022, bland annat
med hela distrikt för enbart
förarlösa fordon och mål om
att 75 procent av alla resor ska
vara kollektiva senast 2030.
Samarbetar också sedan ett
drygt decennium tillbaka med
Kina om att utveckla en visionär
ekostad från grunden i Tianjin,
15 mil utanför Peking, en stad
som ska kunna rymma 350 000
invånare inom ett par år.

Staden med hög kriminalitet
och otaliga centrala ”needle
parks” (kanylparker) förändrades drastiskt under andra halvan av 90-talet. Nolltolerans mot
brott var en väg framåt, men
lokala initiativ var minst lika
viktiga, liksom idéer likt ”Broken
window theory”: att laga trasiga
rutor fort eftersom en prydlig
stad hålls prydligare. Ligger i
topp på konsultföretaget A.T
Kearnys lista över attraktiva
städer.

Satsar sedan några år tillbaka
på att bygga upp ”kvällsekonomin” genom att entusiasmera
dygnet-runt-öppet av butiker,
bibliotek och gallerier med målsättning att minst 40 procent
av dem som tar del av utelivet
2030 ska vara 40-plussare.
Ligger högt på The Economists
lista över bästa städerna att bo
i (5:a 2018), även om grannen
Melbourne där rankas högre
(2:a, efter Wien).

2020

Tunnelbanan i London
har knappt fem
miljoner resenärer
varje dag. Stockholms
läns kollektivtrafik
har knappt 900 000
resenärer per dag.

KÄLLOR: WWF:S RAPPORT ”URBAN S OLUTIONS
FOR A LIVING PLANET”, A. T KEARNEYS ”2019 GLOBALS CITIES R EPORT”,
WWW.SMARTNATION.SG, C ITYOFSYDNEY.NSW.GOV.AU, MASTERCARDS
”GLOBAL DESTINATION CITIES INDEX”.
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Hur rankas Stockholm
i världen?

”ALLT HANDLAR
OM ATTITYD”

I L LU STR ATIO N
AMA N DA B E RG LU N D

Stockholms identitet lider,
men det går att fixa. Kulturellt
strävar vi inte efter att gå
tillbaka till ett socialpolitiskt
patriarkalt samhälle – så varför
göra det med staden, frågar
Mark Humphreys, arkitekt och
kontorschef på Tengbom.
STÄDER VÄXER och utvecklas inte av sig själva.

tionellt kan man identifiera fyra grundläggande
inställningar. Städer med starka varumärken ser
möjligheter snarare än problem; de har satt i system
att återuppfinna sig själva och arbetar aktivt med
transformation och regeneration. Goda exempel är
The Highline i NYC som återanvänt gamla delar av
staden, och den experimentella arkitekttävlingen
Reinventing Paris som gav det mest innovativa
förslaget markanvisning. Framgångsrika städer är
smarta snarare än lata; de tillhandahåller resurser
för utvecklingsprojekt och uppmuntrar tillfälliga
projekt som katalysatorer för framtida återbruk.
Ett exempel är hur London hanterade sommar-OS
2012 där man valde att uppdatera och återanvända
befintliga byggnader och därmed kunde undvika
att lämna en spökstad i ruiner efter sig. Attraktiva städer blickar framåt snarare än bakåt; de är
experter på att få gammalt och nytt att fungera i
symbios. Det handlar om att skapa sammanhang
och ge plats för innovation och experimentlusta.
Slutligen är städer med starka varumärken originella snarare än kopior; de vågar prova nytt och
skapa nya årsringar. Det finns exempelvis minst
fyra Eiffeltorn i världen, men bara ett London Eye.

STHLM magazine

ALLT HANDLAR om attityd. Tittar man interna-
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Kolla exempelvis på New York: staden gick nästan
i konkurs på 70-talet och det krävdes en rejäl reformation för att skapa den stad vi känner i dag. När
den brittiska dagstidningen The Guardian listade
världens städer med starkast varumärken för några
år sedan var Stockholm inte ens med på listan. Så
vad gör framgångsrika städer som London, NYC,
och Paris för att toppa The Guardians lista?

VAR BEFINNER sig då Stockholm på denna skala?

2020

Många lockas av dess geografiska skönhet och
historia, men också av dess kultur och politiska
jämställdhet. Men vi har inte råd att vila på dessa
framgångar, vi måste vara minst lika progressiva
med utvecklingen av stadsmiljön om vi vill vara
en relevant och attraktiv stad framåt.

Inspiration / Stockholmare
20
STHLM magazine

TEXT

Sofia Zetterman

STOCKHOLMARE
SOM TAGIT VÄRLDEN
TILL STAN

2020

Vissa stockholmare gör större intryck
än andra – trots att de är födda på andra s idan
jordklotet. Faktum är att utan globala influenser 
skulle Stockholm inte vara Stockholm
– och Sverige inte vara det Sverige vi känner
i dag. Möt 55 stockholmare som gjort staden
till den fantastiska plats den är.

FOTO: JOHAN AVEDAL
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51.

MOHAMAD HASSAN
Liberalen som styr Uppsala
kommun
Kurd född i Libanon som blev
svensk medborgare 1994.
Han engagerade sig politiskt
i dåvarande Folkpartiet och
satt snart i Uppsala kommuns
kommunfullmäktige. I dag är
han kommunalråd i Uppsala och
bland annat engagerad i idrottsoch fritidsnämnden.

FOTO: FREDRIK FUNCK / DN / TT

50.

FADI EL
KHOURY
50
Klär upp
det svenska
kungahuset
Kom hit från Libanon som tioåring, utbildade sig
i modets huvudstad Paris och
arbetade bland annat för Dior
innan han startade eget. Hans
väldesignade och utsmyckade
klänningar har blivit de svenska
prinsessornas favoriter.
49

NEBOJSA NOVAKOVIC
AIK-legend
Bosniern räknas in bland AIK:s
riktigt stora fotbollsspelare. Anfallaren ledde laget till SM-guld
1998. Nebojsa har även gjort
AIK:s mest uppmärksammade
mål genom tiderna: 1–0 mot FC
Barcelona i Champions League
1999.
54

54.

SASJA BESLIK
Pionjär inom hållbara finanser
Ekonomigeniet blev nästan
skjuten under flykten från ett
krigshärjat Bosnien. Ändå valde
han att bevaka just krigs- och
kriszoner för Röda Korset innan
han 2004 landade sitt första
bankjobb. Numera är han
internationellt känd expert på
hållbara finanser.

52.

NIKKI AMINI
Framgångsrik karriär
på Universal
52
Föddes i Iran men
växte upp i Akalla.
Karriären inleddes
som marknadsförare
på Universal Music
Group i London och Nikki
har arbetat med såväl Rihanna
och Taylor Swift som Avicii och
Justin Bieber. Numer vaskar
hon fram framtida stjärnor som
jurymedlem i Idol.

AIDA HADZIALIC
Rekordung minister
Kom till Sverige som flykting
från Bosnien när hon var fem
år. 2014 tillträdde hon som socialdemokratisk gymnasie- och
kunskapslyftsminister, då som
det yngsta statsrådet i Sveriges
historia. I september 2019 valdes hon till och tillträdde som
finansregionråd i opposition
i Region Stockholm.

48.

YOMI ABIOLA
Modellen som slåss för kvinnors
rättigheter
Uppväxten präglades av att
hennes historiske far Moshood
Abiola valdes till president i
Nigeria, men fängslades och
dog under oklara omständigheter. Detta triggade modellen,
journalisten och den sociala entreprenörens passion för etiska
rättigheter. Hon grundade The
Fem League, som jobbar för
mångfald och schysta arbetsvillkor i modeindustrin.

2020

TILDE DE PAULA EBY
Folkkär
programledare
Föddes i Chile med
en amerikansk mor
och en brasiliansk
far och familjen
tvingades fly under
militärkuppen 1973.
En ettårig Tilde landade
i Sverige, men det skulle
dröja 20 år innan hon fick sitt
medborgarskap. I dag är hon
en av våra folkkäraste och mest
hyllade programledare.

53.
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55.

49.
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47.

NICOLE PEPPER

Gör slutna
stockholmare
lite gladare

MEN FRAMGÅNGSRESAN har inte varit enkel.
Nikki har jobbat stenhårt och i början gjorde
hon allt från att måla och renovera till att tillverka och skopa glass själv. Samtidigt som hon
blev mamma öppnade hon sitt första glasscafé
på Söder. På morgonen körde hon in barnvagn
och bebis på caféet och började göra glass, hon
ammade i pauserna och skopade sedan glass
hela dagen med dottern i en sele på magen.
Numer har hon dragit ner på skopandet och
fokuserar på marknadsföring, utveckling och
ekonomi.
– Så länge det är roligt kommer jag att fortsätta göra detta. Det viktigaste för mig är att
jag har roligt på jobbet. 99 procent av våra
kunder är glada – och det är bra för själen att
möta glada kunder.
Nikki brinner för att driva företag – något
hon ärvt från sin far som också var en driven
entreprenör. Hela barndomen jobbade hon i
hans olika familjeföretag. Som amerikan älskar
hon Stockholms företagsklimat.
– Det är väldigt enkelt att driva företag här;
jag får så mycket hjälp. Har jag en skattefråga
så ringer jag Skatteverket och får råd, det är
otroligt. Och Livsmedelsverket är här för att
hjälpa mig, inte för att stänga butiken som i
USA. Jag får mycket för skattepengarna här.

22
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EGENTLIGEN ÄR Nicole Pepper
utbildad konditor. Men när
kärleken tog amerikanskan
till Stockholm 2007 förverkligade hon drömmen om en
glasskiosk, i form av ett kyffe på 12 kvadrat på
Tegelbackens kaj. Genombrottet kom genom
en artikel i Dagens Nyheter om den dagsfärska,
hemmagjorda glassen. Plötsligt var det kö till
glassbaren StikkiNikki – och resten är historia.
I dag driver Nikki, som hon kallas, åtta glassbarer i Stockholm, och sneglar redan på att
expandera till Göteborg och Malmö.

2020

De långsmala benen gjorde att Nicole 
Pepper kallades för ” StikkiNikki” hela sin
barndom. Nu äger och driver hon åtta
glassbarer i Stockholm som bär hennes
smeknamn. Och god glass gör de annars
så slutna stockholmarna lite gladare,
menar hon.

Nicole Pepper
→ Ålder: 46.
→ Familj: Dotter, 8 år.
→ Bor: Gamla stan,
Stockholm.
→ Gör: Driver glass
kedjan StikkiNikki
sedan 2008.
→ Beskriv Stockholm:
”Den snällaste,
renaste och vackraste
staden i Europa.”

Inspiration / Stockholmare

46.

JIREEL LAVIA PEREIRA
Senaste stjärnan inom hiphop
Angolafödd rappare som
utsågs till Årets artist 2018 av
P3 Guld och vann en Grammis
för Årets hiphop, men var även
nominerad till Årets nykomling,
Årets hiphop/soul, Årets
textförfattare och Årets låt.

45.
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42.

HAVAL VAN DRUMPT
Mobiloperatörschef
Deserterade från Iraks armé,
flydde till Sverige och tjatade
sig till ett jobb i en Teliabutik.
Det blev starten på en karriär
som har tagit honom ända till
vd-stolen på först Halebop och
nu Tre Sverige.

44.

DOROTEA BROMBERG
Förser Sverige med
Nobelförfattare
Emigrerade till Sverige 1970
efter antisemitiska förföljelser
i Polen. Tillsammans med sin far
Adam Bromberg grundade hon
bokförlaget Brombergs 1975.
Förlaget har under åren gett ut
böcker av fyra författare som
senare fått Nobelpriset
i litteratur.

SEBASTIEN BOUDET
Dessertmästare som gillar
surdeg
Kärleken förde den Parisfödde
bagarsonen till Stockholm, där
han öppnade bageriet Petite
France som tre år i rad vann
priset för Bästa café. Numer
ägnar han sig åt att förespråka
surdegsbakande, är med
i juryn för tv-programmet
Dessertmästarna och bakar och
lagar mat på Nyhetsmorgon
i TV4.

41.

43

ALBAN NWAPA
Tandläkaren som blev musiker
Flyttade till Sverige från Nigeria
som 22-åring. Knappt tio år
senare hade han utbildat sig
till tandläkare. Efter två år som
praktiserande tandläkare i
Uppsala bestämde han sig dock
för att i stället satsa på musiken
under artistnamnet Dr. Alban.
Har sedan dess sålt över 14
miljoner album världen över.

40.

IZABELLA SCORUPCO
Vår senaste Bondbrud
Den polskfödda modellen,
sångerskan och skådespelerskan fick sitt internationella
genombrott 1995, som Bondbruden Natalya mot Pierce
Brosnan i Goldeneye. Sedan
dess har hon bland annat
spelat i filmerna Solstorm och
Micke & Veronica.

2020
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43.
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NEGRA EFENDIC
Skildrade livet som flykting
Kom som 13-åring till Sverige
från krigets Jugoslavien 1993.
Arbetar i dag som reporter
på Svenska Dagbladet och
utkom 2016 med boken Jag
var precis som du där hon
återgav sina upplevelser som
flykting i Sverige. För boken
tilldelades hon samma år Stora
Journalistpriset i kategorin Årets
berättare.

FOTO: ANNA TÄRNHUVUD/AFTONBLADET/TT
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38.

AMINEH KAKABAVEH
Varken hora eller kuvad
Var under tonåren peshmergesoldat i Irak och Iran men flydde
efter hot om dödsstraff.
2005 grundade hon den
feministiska, antirasistiska
föreningen Varken hora
eller kuvad som arbetar mot patriarkalt
35
förtryck i utsatta
förorter. 2008 valdes hon in i riksdagen för Vänsterpartiet och 2016 utsågs
hon till Årets svensk av
nyhetsmagasinet Fokus för
sitt arbete mot radikalisering,
klan- och hedersförtryck.

34.

MARIA LLERENA
Salsapionjär som sprider
dansglädje
Kubanskan blev hela landets
”Flickan från Havanna” efter att
ha uppträtt i Hylands Hörna
med Sven-Bertil Taube. Hon
var inte bara den första att
dansa salsa i svensk tv, utan
även den första utlandsfödda
kvinnan att leda barnprogram
i Sverige 1974. Hon har även
skapat Baby Salsa Rytmik och
turnerat land och rike runt med
sina sköldpaddor och bjudit på
kubanska rytmer.

37
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SHIRIIHAN ABDULLE
Namnet på allas läppar
R&B-sångerskan och låtskrivaren av somalisk härkomst som
är född i Oslo, har bott i Finland
men vuxtit upp i Rinkeby, är
mer känd under artistnamnet
Cherrie. 2016 nominerades hon
till Årets nykomling vid Grammisgalan, året efter vann hon
Grammis för Årets hiphop/soul.

35.

AMELIA ADAMO
Italienskan som förändrade
svenska tidningsvärlden
Hennes mor var städerska
i Rom, hennes far son i huset
där modern arbetade. Amelia
kom hit som liten och trots att
hon sattes i klosterskola var det
journalist hon blev. En av Sveriges mest prisbelönta dessutom,
som krönt karriären med att
starta egna tidningen Amelia
1995, följt av systertidningen
Tara och slutligen M-magasin,
den första kvinnotidningen för
kvinnor över 50.

SAEID ESMAEILZADEH
Innovativ superentreprenör
Som 8-åring kom han hit från
Iran, som 21-åring inledde
han sina forskarstudier. I dag
är Saeid framgångsrik kemist,
företagsledare och medgrundare av bland annat Serendipity
Innovations och Serendipity
Ixora AB, ledamot av Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien och i svenska regeringens
referensgrupp med entreprenörer. 2010 tilldelades han
Kungens pris Årets Nybyggare
Pionjär.

TONY IRVING
Fick svenskarna att gilla dans
1993 kom britten till Sverige för
ett dansdomarjobb – samma
år blev han svensk mästare
i dans. Men han är också
koreograf, danslärare och
domare i tävlingsdansformerna
ballroom, latin och disco
freestyle. Tony har dömt
dansvärldsmästerskap,
representerar Sverige i World
Dance Council och är den
givne juryordföranden i TV4:s
dansprogram Let's Dance.

31.
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ZEINA MOURTADA
Prisad matbloggare
Sollentunabon med libanesiska
rötter driver en av Sveriges
största matbloggar, Zeinas
Kitchen. Bloggen vann Matbloggsprisets Folkets val 2015.
Ett år senare utsågs hon till en
av Sveriges bästa matbloggare
av Mitt kök. Och 2018 vann hon
Allt om Mats stora matpris.

FOTO: LENA RESBORN / SVERIGES RADIO

MARKO LEHTOSALO
Uppträder som artisten
Markoolio
Sedan första singeln släpptes
1998 har finskfödda Marko
under pesudonymen Markoolio
fortsatt plåga oss med
hits som bland annat
Ingen sommar utan
reggae. Men han har
också hunnit vara
programledare för
Talang, spelat teater,
tävlat i Melodifestivalen samt tagit hem
segerskon i Let’s Dance
2013.

FOTO: JAN-ÅKE ERIKSSON
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ILON WIKLAND
Gav Emil ett ansikte
Kom till Sverige från Estland
som 14-årig krigsflykting. Som
Astrid Lindgrens favoritillustratör har hon gett ett ansikte åt
några av våra folkkäraste figurer,
som Karlsson på taket,
Madicken och Ronja Rövardotter. Hennes verk finns på
Nationalmuseum i Stockholm,
och i hennes barndomsstad
Hapsal i Estland, finns museet
Ilons Sagovärld med alla
hennes bokillustrationer.

29.
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ANNA-MARIA CORAZZA
BILDT
M-politiker med kärlek för mat
Italienskfödd politiker som
under många år arbetade inom
FN, bland annat i Jugoslavien där hon träffade
maken Carl Bildt
– anledningen till
att hon kom till
29
Sverige. Har sedan
dess haft fler uppdrag än man kan
räkna, bland annat
tio år i Europaparlamentet. I dag är hon
Europaparlamentets samordnare för barns rättigheter, men
som alla italienare älskar hon
mat och driver även bland annat
ett familjeföretag som säljer
italienska delikatesser.

25
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SALVATORE GRIMALDI
Cykelkungen som
byggde ett imperium
Italienskfödd tidigare
ordförande i Företagarna,
prisad entreprenör och vd i
Grimaldi Industri AB, som
började förvärva, stycka och
sälja av bolag. Hans förvärv
av cykelföretag som Bianchi,
Monark och Crescent gjorde
honom minst sagt framgångsrik.

24.

23.
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THEODOR KALLIFATIDES
Författare som beskrev
invandrarlivet i Sverige
1964 immigrerade han
hit som 26-åring från
Grekland och arbetade som diskare
– medan han läste
23
Strindberg för att
lära sig svenska.
Bara fem år senare
var han filosofilärare
vid S
 tockholms universitet och debuterade med
diktsamlingen Minnet i exil.
Men det är framför allt hans
romaner om invandrares situation i S
 verige som gjort honom
känd. Utnämndes år 2000 av
svenska regeringen till professor
”för ett storartat författarskap"
samt har fått Hans Majestät
Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band.

DILSA DEMIRBAG-STEN

Kämpar mot
kvinnoförtryck
och hedersvåld
Entreprenören,
författaren och
journalisten Dilsa
Demirbag-Sten
kom hit som
flyktingbarn från Turkiet. Som
15-åring blev hon bortförlovad mot sin vilja, vilket blev
startskottet på hennes enträgna
kamp mot kvinnoförtryck och
hedersrelaterat våld. 2011 grundade hon Berättarministeriet,
en ideell stiftelse som arbetar
för att barn i utsatta områden
ska få tillgång till utbildning och
kunskap. 2019 fick hon KTH:s
stora pris för sitt arbete.
Vad är din drivkraft?
– Jag vill verkligen att alla ska
ha inte bara samma rättigheter
utan också få access till samma
möjligheter och resurser.

Hur är Stockholm som stad?
– Jag älskar Stockholm; vi har
en vänlig syn på varandra. Vi är
lite oroliga och ängsliga, men
det gör att vi blir öppna. Det är
en bra testplats för produkter
och tjänster, för vi är adaptiva
och först på bollen med allt
som är nytt.
Hur kan vi underlätta för
företagare?
– Gör det inte så krångligt!
Låt oss testa mer. Stockholm
är konservativt jämfört med
Malmö, där de testar nästan
allt. Det är roligare att leva i en
sådan stad, en stad som vågar.
Sedan måste bostadsmarknaden bygga mer och mer varierande bostäder. Just nu är det
hopplöst, du ska vara väldigt
förmögen för att bo i Stockholm
och så kan vi inte ha det.

2020
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ROY FARES
Lockar oss att äta
sött
28
Kom till Sverige
från Libanon 1990
som sexåring.
15 år senare vann
konditorn SM-guld.
Sedan dess har han gett ut
böcker, varit domare i Dessertmästarna och tv-konditor. Hans
andra bakbok United States of
Cakes utsågs till världens bästa
kokbok 2014 av Gourmand
World Cookbook Awards.
Smaka på bakverken på
hans café Mr Cake.
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FRIXOS PAPADOPOULOS
Tog medelhavsmaten
till Sverige
1974 kom han till Sverige från
Grekland – och saknade genast
basvarorna i den hälsosamma
medelhavskost han växt
upp på: juicer, olivolja, oliver,
fetaost och halloumi. Bara fyra
år senare grundade han det
grekiska matimperiet Fontana
Food.

28.

ISABELLAH
ANDERSSON
Mesta mästaren inom
friidrott
Långdistanslöparen Andersson föddes som Amoro i Kenya.
För tio år sedan blev hon svensk
medborgare och med över 26
SM-guld är hon svensk friidrotts
mesta mästare genom alla tider.
Hon är svensk rekordhållare i
maraton då hon sprang i mål i
Dubai på tiden 2:26:52 och den
enda som vunnit Stockholm
Marathon sju gånger.

FOTO: CAROLINE ANDERSSON
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GRAHAM TAINTON
Lärde Abba rätt moves
Koreografen och dansaren
föddes i Sydafrika och det var
dansen som tog honom till
Stockholm 1959 med den stora
musikensemblen Golden City
Dixies. Har sedan dess bland
annat varit Abbas koreograf
samt domare och medverkade
i tv-programmet Floor Filler.
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KEE SUN
Tog hit den koreanska maten
Kee Sun och hennes familj
grundade den koreanska restaurangen Arirang i Stockholm
1975, och sådde därmed ett
första koreanskt frö i Stockholms krogvärld. I dag är det
fler som syrar kimchi och marinerar kött och den hälsosamma
koreanska maten trendar.

17.

TAHERO NORI
Ger unga tekniktalanger jobb
Efter fem år på flykt kom han
till Sverige och grundade TechBuddy, en idé som bygger på
att frilansande ”techbuddies”
ger hemelektroniksupport.
Techbuddy ger ungdomar en
skjuts ut i arbetslivet och är
redan etablerat också i Spanien
och Israel.

22.

FARES FARES
Filmstjärna bosatt i Stockholm
Född i Libanon men flydde till
Sverige som tonåring 1987. Slog
igenom 2000 i huvudrollen i
filmen Jalla! Jalla! regisserad
av brodern Josef Fares. Har på
senare år spelat i flera internationella filmer och var med i en
av 2019 års största snackisar:
HBO-serien Chernobyl.

2020
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RONNIE GARDINER
Rehabiliterande jazztrummis
Amerikansk jazztrummis som
bott i Sverige sedan 60-talet.
Han har spelat med många av
de största i USA och har ett
eget rum uppkallat efter sig
på Nalen. 2015 tilldelades han
Mensapriset för sin rehabiliteringsmetod RGM (Ronnie
Gardiner Method) som hjälpt
många stroke-, Parkinson- och
MS-patienter.

20.

NATALIA BRZEZINSKI
Briljant techambassadör
Journalisten och techambassadören Natalia Brzezinski växte
upp i USA med polska föräldrar.
Är i dag är vd på Symposium,
bolaget bakom den Stockholmsbaserade techkonferensen Brilliant Minds.

19.

COLIN NUTLEY
Skapar svenska filmklassiker
Få kan fånga den svenska
kulturen som brittiske regissören Colin Nutley. Redan med
sin andra film Black Jack, om
ett dansband i glesbygden,
skildrade han med skarp blick
ett stycke svensk kultur. För
mästerverket Änglagård – en
av de mest sedda svenska
filmerna genom tiderna – vann
han två Guldbaggar och även
uppföljaren sågs av en miljon
svenska biobesökare.

MARK LEVENGOOD
Folkärast i Sverige
En av våra absolut folkkäraste
svenska programledare är som
bekant finlandssvensk – och
faktiskt född på en militärbas i
North Carolina. Mark har hunnit
göra både böcker, radio och tv
och programlett allt från egna
tv-program till Melodifestivalen. Hittills har han
hunnit vara värd
för Sommar i P1
hela sex gånger
– svårslaget.
16
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ARA
ABRAHAMIAN
Flyktingen som
brottade sig in i folkhemmen
Det armeniska juniorlandslaget
i brottning tog honom som
19-åring till Stockholm 1994. Ara
vann – och åkte aldrig tillbaka
till Armenien. I stället blev han
svensk medborgare och senare
världsmästare i brottning både
2001 och 2002. Hans mest
kända brottningsmatch är den
mot brottningens pampar efter
OS i Peking 2008, då han i en
protest mot en horribel bortdömning i semifinal slängde
bronsmedaljen på mattan
och lämnade prisutdelningen.
Handlingen slutade med att
CAS, idrottens högsta domstol,
beordrade att videogranskning
ska göras direkt efter match om
protest föreligger, för att undvika felaktiga bedömningar. Ara
vann därmed en av sportens
viktigaste matcher – och en
plats i det svenska folkhemmet.

FOTO: STELLAN HERNER
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SARAH MCPHEE
12
Sveriges mäktigaste
styrelseproffs
Amerikanskan kom
till Sverige på 1980-talet.
Efter studier på Handelshögskolan i Stockholm inleddes
en framgångsrik karriär med
ledande positioner inom bland
annat Fjärde AP-fonden, AMF
Pension och SPP. I dag sitter
hon i en lång rad bolagsstyrelser och utsågs 2019 till Näringslivets mäktigaste styrelseproffs
av tidningen Veckans Affärer.

11.

5.
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ANTJE JACKELÉN
Första kvinnliga ärkebiskopen
Född i dåvarande Västtyskland,
studerade och vigdes hon
till präst i Uppsala 1980.
2013 blev hon som
första kvinna ärkebiskop i Uppsala
stift. Som biskop
har Antje varit aktiv
i samhällsdebatten
via såväl twitter som
debattartiklar och har
bland annat tagit ställning för
samkönade äktenskap.

HÉDI FRIED
Lärde oss om Förintelsen
Rumänienfödda författaren
och psykologen överlevde
Auschwitz och Bergen-Belsen och kom till Sverige 1945
genom Röda Korset. Hon har
enträget verkat mot rasism
och föreläst och skrivit böcker
för att informera om sin tid i
koncentrationsläger. 1997 blev
hon utnämnd till Årets europé
av Svenska Europarörelsen och
hennes livsgärning har belönats
med bland annat Serafimermedaljen.

8.
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AZIITA SHARIATI
Företagsledare som
slåss för jämställdhet
Iranska som följde
sin ungdomskärlek
8
till Sverige, där hon
snart läste på Handelshögskolan och
jobbade sig upp inom
serviceföretaget Sodexo.
Som vice vd införde hon och
ledningsgruppen 2010 målet
att inom fem år ha 50 procent
kvinnor på högre chefspositioner – vilket uppnåddes. I somras var hon sommarpratare och
har nyss tillträtt tjänsten som vd
och koncernchef för AniCura.

DANICA KRAGIC
JENSFELT
Robotforskare
i världsklass
Kom till Sverige från
Kroatien genom en
doktorandtjänst på
KTH 1997. I dag är
hon professor i datalogi vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid
KTH och en av världens främsta
forskare i datorseende och
robotik. Danica Kragic Jensfelt
är också ledamot av Kungliga
Vetenskapsakademien och
invald i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

FOTO: ANNA-LENA AHLSTRÖM, KUNGAHUSET
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ARDALAN SHEKARABI
Flyktingen som blev Sveriges
civilminister
Född 1978 i Storbritannien,
men uppväxt i Iran, landade
Ardalan som politisk flykting i
Sverige 1989. Efter avslag på sin
asylansökan tvingades familjen
gå under jorden, tills de 1991
beviljades uppehållstillstånd.
Bara tolv år senare kickstartade
Ardalan sin politiska karriär då
han valdes som ny förbundsordförande i SSU – tio år senare
satt han i riksdagen. I dag är
han minister i regeringen.

STEFAN INGVES
Håller koll på Svea rikes pengar
Finlandssvensk ämbetsman
och nationalekonom
som kom till Sverige efter studier i USA och
disputerade i
3
nationalekonomi på Handelshögskolan
i Stockholm.
Sedan 2006
är Ingves chef för
Sveriges Riksbank och numer
även hedersdoktor vid Svenska
Handelshögskolan (Hanken)
i Helsingfors.
2

2.

SILVIA BERNADOTTE
Drottning som värnar om
utsatta barn
Vår tyskfödda drottning
behöver kanske ingen närmare
presentation. Men kanske vet
inte alla att hon inte bara knipit
Kungens hjärta utan även en
plats på tidskriften Forbes lista
över världens 100 mäktigaste
kvinnor, att hon har grundat
World Childhood Foundation,
arbetar mot droger i Mentor
Foundation och har emottagit
flera internationella utmärkelser
för sitt engagemang för såväl
barn som äldre.

2020

LILL LINDFORS
Sångerskan som tappade kjolen
En av våra folkkäraste svenska
artister är faktiskt född i Finland.
Hon flyttade till Sverige och
Stockholm som åttaåring och
har under sin långa och framgångsrika karriär fått guldskivor,
gett ut barnböcker och varit
barnambassödör för Unicef.

6.
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NYAMKO ANA SABUNI
Partiledare som värnar om
utsatta flickor
Föddes i exil i Burundi och kom
först som tolvåring till Sverige
– i dag är hon partiledare för
Liberalerna och har en lång politisk karriär bakom sig som riksdagsledamot och statsråd på
poster som integrationsminister
och jämställdhetsminister och
biträdande utbildningsminister.
Nyamko skrev boken Flickorna
vi sviker, om hederskulturer och
brott mot utlandsfödda kvinnor
och arbetar mot könsstympning.

4

GEORG RIEDEL
Skapade musik till Astrid
Lindgrens filmer
Musikern och kompositören
flydde nazisterna i dåvarande
Tjeckoslovakien och kom till
Sverige som fyraåring. Med
kontrabasen i ett fast grepp har
han spelat jazz med storheter
som Arne Domnérus – men
det är för musiken till Astrid
Lindgrens tv-serier och filmer
han är mest älskad i stugorna.
För vem kan inte nynna Idas
sommarvisa?

27

FERNANDO DI LUCA
Tog olivoljan till Sverige
Som 24-åring körde han sin
Lambretta från fiskebyn i Italien
ända till Sverige. Det han saknade mest i sitt nya hemland
var den italienska maten.
Fernando di Luca är italienaren
som grundade Zeta och tog
olivoljan – och med åren hela
det italienska köket – till
Sverige.

10.
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ANA LAGUNA
Dansade sig till hovdansare
och professorstitel
Spanjorskan värvades från
Kungliga Kammarbaletten i
Madrid till svenska Cullbergbaletten. Genombrottet kom med
maken Mats Eks uppsättning av
S:t Göran och draken och Ana
blev den första dansaren utanför Kungliga Baletten att utnämnas till hederstiteln hovdansare.
Hon utnämndes år 2000 till
professor av regeringen.

Inspiration / Stockholmare
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Bicky Chakraborty
driver och är ensam
ägare för hotellkedjan
Elite Hotels of Sweden
och 40 pubar under
varumärket Bishop’s
Arms.

STHLM magazine
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Mannen som
skapade ett
hotellimperium

BICKY

2020

CHAKRABORTY
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DET FINNS ett ögonblick i Bicky

Bicky
Chakraborty
→ Ålder: 76 år.
→ Gör: Ägare och grundare
av Elite Hotels of
Sweden.
→ Övrigt: Tilldelades 2012
H.M. Konungens medalj
12:e storleken i Serafimerordens band för
framstående insatser
som entreprenör inom
skilda områden.
→ Beskriv Stockholm:
”Stockholm är min
identitet. En stad som jag
har utbildat mig i, lärt mig
och arbetat i.”

I TAKT med att rörelsen växte och blev en affärs-

verksamhet var det inte längre förenligt med
studentrörelsen. Bicky övertog dessa fastigheter
från studentföreningen i privat ägo och de blev
grundplåten i hans verksamhet. 1980 köptes Stora Hotellet i Örebro och därefter Hotell Plaza i
Stockholm och Savoy i Malmö. Sedan 2001 heter
hotellverksamheten Elite Hotels of Sweden.
Det är just hotellimperiet som har satt Bicky
Chakraborty på kartan som en av Nordens främsta
hotellmagnater – men det finns en annan sida i
affärsverksamheten som han brinner minst lika
mycket för.
– När du driver ett hotell har invånarna i staden
generellt sett inte så stor nytta av det. Då byggde vi
pubkedjan Bishop’s Arms och vann ortboendens
hjärta. Då kunde jag äntligen bli profet i min egen
hemstad, säger han.

2020

Chakrabortys liv som han minns
extra väl. Han beskriver det som
avgörande för den unge indiske
man som hade kommit till Stockholm 65 dagar
tidigare för att läsa samhällskunskap vid Stockholms universitet.
Året var 1966 och i Sveriges största kvällstidning
Aftonbladet gick att läsa rubriken: ”Han kom från
Calcutta för att sätta fart på Sveriges nöjesliv”.
– Det är en episod som gjort ett enormt avtryck
i mitt liv, säger han.
Tidningsrubriken refererade till den välgörenhetsgala Bicky precis hade organiserat. På scen
hade några av tidens största artister – Hasse och
Tage, Lill Lindfors, Monica Zetterlund och Hep
Stars – uppträtt till förmån för organisationen
Rädda Barnen.
Bicky Chakraborty beskriver hur han som ny
i Sverige kände sig ensam och hade svårt att hitta
nya vänner, men beslöt sig för att bekanta sig med
Stockholm genom att lära känna stadens kulturoch nöjesscener. Det slutade med en välgörenhetsgala som han övertygade Aftonbladet att skriva om.
– Det var ovanligt att en kille med min bakgrund
kunde åstadkomma detta. Integrationen fungerade inte så bra på den tiden. När jag kom hit var
Stockholm som vilken annan småstad i Sverige
som helst. Inte som i dag då det är en världsstad,
säger han.
Hans främsta tips till andra entreprenörer är
att skapa tillit.

i studentkåren där han gavs förtroende att testa
och utveckla sina idéer. Han hade reagerat över att
studentbostäderna stod tomma under sommaren,
och började därför driva studenthemmet Domus
som ett lågprishotell. Men Bicky nöjde sig inte med
det. Han började drömma om det hotellimperium
han en dag skulle komma att skapa. Nedgångna
stadshotell runt om i Sverige blev startskottet.
– När man jobbade inom studentrörelsen hade
vi inga pengar att låna och spendera. Hur skulle
man kunna driva egna hotell om man inte hade
råd att köpa? Jag visste att stadshotellen runtom i Sverige hade strukturella problem och var
nedslitna. De som drev dem kunde inte sälja en
produkt. Men jag såg potentialen i att köpa en institution som kom med historia. Under den här
tiden pratade man om tre saker som formade en
ort: järnvägsstationen, kyrkan och stadshotellet.
Det angick alla människor.
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T E X T JO N N A DAG L I D E N HUN T

BICKY CHAKRABORTY kom sedan att engagera sig

29

Bicky Chakraborty är ensam ägare till
hotellimperiet Elite Hotels of Sweden och
känd som ”hotellkungen”. Men det var något
helt annat som gjorde honom till profet i sin
egen hemstad, enligt honom själv.

– Det är a och o. Människor måste kunna lita på
dig. Det är mitt motto, vilket påverkat mitt livsöde
och plötsligt gjorde mig till en viktig person i min
nya stad. Det i sin tur skapade en enorm självkänsla, och en bekräftelse på att folk kunde lita
på mig. Det var en grundförutsättning för att jag
senare skulle kunna få människor att lyssna på
mig, säger han.

FOTO: URBAN RIGGER
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Städer
som
TEXT

Johan Persson

Cykelanpassade hus, flytande containerbostäder
och en byggnad som bara förbrukar lika mycket
energi som den själv producerar. Det byggs mycket
spännande även utanför Stockholm och Uppsala.
Här är några av alla häftiga och innovativa projekt
runtom i världen som inspirerar oss.

2020

hajat

Ett nytt flytande
grannskap har skapats
i Köpenhamn,
bestående av hela
72 studentlägenheter.

31
Sthlm magazine

1

KÖ PEN H A M N
Da n ma rk
Flytande studentbostäder gjorda av återvunna
containrar. De flyttbara och klimatsmarta
bostäderna flyter i vattnet vid Refshaleøen
i Köpenhamn.

2020

De flytande
studentbostäderna
i Köpenhamn är
mellan 24 och 27
kvadratmeter stora
och har inredning
designad av Hay
och Ikea.

I vattnet i Köpenhamns hetaste område
Refshaleoen flyter en modul av nio hopsatta
containrar. De flytande studentbostäderna är
baserade på återvunna containrar.
Företaget Urban Riggers koncept bygger
på att stapla nio fraktbehållare ovanpå en
flytande betongponton för att skapa totalt tolv
lägenheter på omkring 25 kvadratmeter vardera.
Betongpontonen utgör grunden för strukturen
och har en källare som innehåller lagrings
utrymmen, tvättstuga och teknisk utrustning.
Återvunna och omgjorda flytande containrar
är ett billigt och hållbart sätt att lösa boendet för
studenter, enligt Urban Riggers.
En liknande flytande by planeras att byggas
i Göteborg med 24 containrar, vilket skulle ge 288
flytande studentbostäder.

FOTO: RORY GARDINER, SCHOOL OF DESIGN AND ENVIRONMENT AND SERIE ARCHITECTS
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School of Design and Environment
vid National University of
Singapore förbrukar bara så
mycket energi som den själv
producerar.

2

E I N D H OV EN
Ne de r länd erna
I den nederländska staden Eindhoven växer
världens första kommersiella bostadsprojekt
med 3D-utskrivna hus fram.

2020

Projektet Milestone
i Eindhoven är ett
samarbete mellan
staden, universitetet
och ett byggföretag.

Ett bostadsområde med fem 3D-utskrivna hus
står snart färdigt i den nya stadsdelen Bosrijk
i Eindhoven. Projektet kallas Milestone och
är ett samarbete mellan staden, Eindhoven
University of Technology och ett byggföretag.
3D-skrivaren som används för att skriva ut
husen är en stor robotiserad arm som skriver
ut husens väggar i cement.
Det har tidigare byggts ett tjugotal
3D-tryckta hus runtom i världen. Men husen
i Eindhoven är det första kommersiella
bostadsprojekt där människor faktiskt kommer
att flytta in i husen och där husen uppfyller
samma krav och byggnadsbestämmelser som
vilket annat hus som helst.

Om byggnaden förbrukar 
mindre energi än den producerar
exporteras överskottsenergin till
stadens elnät.

Inspiration / Städer som hajat
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SINGAP ORE
S in gap ore
School of Design and Environment
vid National University of
Singapore är den första
byggnaden i landet som bara
förbrukar lika mycket energi som
den själv producerar.

4

B ERG EN

ILLUSTRATION: MIGUEL PORLAN

Bergen i sydvästra
Norge har installerat
världens största
sopsugssystem.

Norge
För att slippa onödig trafik i den gamla stads
kärnan har Bergen ersatt traditionell sopinsamling med världens största sopsugssystem.
För att skydda sin historiska stadskärna med
smala gator och träbyggnader från bränder och
onödigt slitage har Bergen, i sydvästra Norge,
beslutat att bygga ett underjordiskt avfallssystem.
2019 var 7 000 hushåll och 200 företag
anslutna till sopsugssystemet. När det är färdigt
kommer sopsugssystemet automatiskt att samla
in avfall från upp till 30 000 lägenheter varje dag.

2020

School of Design and Environment vid The National University
of Singapore välkomnade i början
av 2019 sina studenter till landets
första byggnad av sitt slag, ett så
kallat net-zero.
Det innebär att fakultetsbyggnaden enbart förbrukar så mycket
energi som den själv producerar.
Under exempelvis lov då den producerar mer än förbrukar exporteras överskottsenergin till stadens
elnät.
Byggnaden har ett överhängande
tak för att skapa extra skugga och
hjälpa till att hålla rummen svala
och ett kylsystem kombinerar luftkonditionering och frisk luft.
Taket är täckt med 1 225 solpaneler som genererar omkring 500
megawatt energi per år, något mer
än fakulteten och dess studenter
förbrukar.

Inspiration / Städer som hajat
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MALMÖ
Sverige
I Västra hamnen står Sveriges första
cykelhus. Cykelhuset Ohboy har massor
av smarta lösningar som underlättar en
bilfri och mer hållbar livsstil.

2020

2017 invigdes Sveriges
första cykelhus. Huset är
beläget i Västra hamnen
i Malmö.

Huset, med 55 hyresrätter och 31
hotellrum, är byggt för en modern, urban
livsstil. Arkitektbyrån Hauschild + Siegel har
fokuserat på att hitta lösningar för att göra
huset så cykelanpassat som möjligt.
Det finns gott om svängradie i trapphuset, stora hissar och samtliga dörrar är
breddade med tio centimeter, vilket gör
att de boende kan ta cykeln med sig hela
vägen upp till lägenheten om det skulle
behövas. Dessutom är varenda dörr försedd med dörröppnare för att underlätta
ytterligare.
I huset finns också väderskyddad
cykelparkering i markplan, cykelverkstad,
cykelpool med bland annat lådcyklar,
elcyklar och gästcyklar. Dessutom erbjuds
fri service av mekaniker på plats några
gånger om året.

FOTO: GETTYIMAGES
FOTO: OHBOY
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Arkitekten Mick
Pearce kopierade
termiternas bygg
teknik när han
designade Eastgate
Center.

7

HARARE
Z im ba bwe

STHLM magazine

Köpcentret Eastgate Center, som invigdes 1996, är designat
för att vara kylt med ett så självreglerande ventilationssystem
som möjligt.
Arkitekten Mick Pearce hämtade sin inspiration till detta
från naturen. Han kopierade termiternas byggteknik för att
minska temperaturförändringarna i köpcentrets inre när
temperaturen utanför fluktuerar.
Termiter använder ett system av luftkanaler för att
ventilera sina stackar och som säkerställer att temperaturen
alltid håller sig omkring en viss temperatur trots fluktuerande
väder och utomhustemperaturer.
I stället för traditionella luftkonditioneringssystem har Eastgate Center öppningar i hela byggnaden enligt termiternas
principer som möjliggör passivt inre luftflöde som drivs av
vindar utanför. Detta har gjort att byggnaden endast förbrukar tio procent av energin som liknande byggnader med
vanlig luftkylning gör.

35

Eastgate Center i Harare är inspirerad av termiters
byggteknik. Resultatet är ett köpcenter som förbrukar en
tiondel av den energi som motsvarande byggnader gör.

6

M A R I ESTA D
Sverige
Mariestad blev i våras först i världen med solcellsdriven
vätgasstation. Nu körs kommunens bilar som används av
hemtjänsten i princip helt koldioxidneutralt.

2020

Mariestad var tidigt ute när de 2017 byggde en tankstation för
vätgas. 2019 tog kommunen nästa steg och blev först i världen
med att öppna en solcellsdriven vätgasstation.
Anläggningen används för att tillverka vätgas av el från
solcellspanelerna för att tanka bränslecellsbilar. Överskottet
av solenergi lagras med hjälp av vätgas för att användas som
reservkraft på elnätet när solen inte lyser.

Inspiration / Smultronställen
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M AU R O S S M U LT R O N S TÄ L L E N

Musikern, stockholmaren
och Kungsholmsbon
Mauro Scocco äter ofta
och gärna ute. Här är
hans smultronställen
i huvudstaden.
17.30 Agnes, Kungsholmen

B ER ÄT TAT FÖ R
JO HAN P ERS SO N

2020

FOTO: MATTIAS BARDÅ

Frukost

Lunch

Fika

Wilmers Kaffebar

Sturehof

Il Caffe

Agnes

”Det är lite home away from
home-känsla. Antar att det
även skulle kunna gå under
epitetet shabby chic om man
så vill. Men det är väldigt
familjärt och många stammisar
från kvarteret här. Dessutom
en uteservering perfekt för att
få lite sol medan man läser
morgontidningen och äter. Jag
brukar beställa två kokta ägg
med Kalles kaviar, bryggkaffe
med mjölk och en toast."

”Alltid hög nivå utan att det
känns pretentiöst och stelt. De
byter meny lagom ofta men vill
man ha sina klassiker som olika
sorters sill finns de ofta kvar på
menyn. Dessvärre äter jag här
alldeles för sällan. Hänger inte
lika mycket på Stureplan som
förr om jag inte har något direkt
ärende dit. Blir mest businessmöten eller sena midsommarluncher där.”

”Väldigt opretentiöst trots sin
hipsterstämpel. Har en underbar bakgård och arrangerar
även trevliga tillställningar för
vintagebilar. Jag brukar beställa
en cappucino. Sedan beställer jag ofta en till direkt för
att den första var så bra. De har
Stockholms godaste kaffe i hård
konkurrens med Café Saturnus
på Eriksbergsgatan. När jag
bodde på Eriksbergsgatan var
jag nog där varje dag.”

”Tvivelsutan den bästa krogen
på Kungsholmen rent matmässigt. Dessutom med den
trevligaste och proffsigaste
personalen. Plura och jag
brukar äta här. Så ofta ett tag
att det cirkulerade rykten om
att vi ägde stället. Även väldigt
trevligt att gå dit själv och bara
äta lite smårätter i baren. De har
bra snurr på vinlistan och det
slutar ofta med att jag får någon
chardonnay från Jura som jag
aldrig hört talas om tidigare.”

Adress: Bergsgatan 30

Adress: Stureplan 2

Adress: Bergsgatan 17

Middag

Adress: Norra Agnegatan 43

Population
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FLYTTSTRÖMMAR Blir vi fler eller färre stockholmare? • BOSTADSSPELET Pröva lyckan i Stockholms 
bostadsdjungel • OTRYGGA INVÅNARE Känslan av trygghet är under hot • ARLANDA Bildreportage från 
Sveriges portal mot omvärlden • SMULTRONSTÄLLEN Annica Ånäs tipsar om sina favoritkrogar i huvudstaden
REVANSCHLUST Så reser sig Stockholm efter OS-förlusten • KRÖNIKA MajBritt Arfert om Stockholms
innovationskraft • DEN TYPISKE STOCKHOLMAREN Sådan är hen
2020

ILLUSTRATION: ALEX LÓPEZ

P O PU L ATI O N

2020
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Omflytt
pågår

Population / Flyttströmmar
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ning
2018 var första året på länge
som färre människor flyttade in
till Stockholms län än ut till övriga
landet, enligt folkbokföringen.
Men det råder delade meningar om
huruvida det går att kalla siffrorna för
ett trendbrott eller inte.

HUR KOMMER DET SIG?

2020

2020

STHLM magazine
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ANTAL

50 000

40 000

F

30 000

20 000
FLER FOLKBOKFÖRDA lämnar Stockholmsregio-

nen för övriga landet än de som kommer hit från
landet. Siffrorna har presenterats som ett negativt
trendbrott och en flykt från Stockholm. Men Ulla
Moberg, demograf på tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid Region Stockholm, håller inte med.
– Det finns ingen dramatik i det här, säger hon.
Enligt Skatteverkets folkbokföringssiffror har
ändå något hänt. De senaste åren har det i genomsnitt varit drygt 3 000 personer fler som flyttat till
Stockholms län från övriga Sverige än i motsatt
riktning. Men 2018 flyttade 43 882 till länet och
44 079 från länet. Preliminära siffror för första
halvåret för 2019 visar på fortsatt fler som flyttar
till övriga landet än från övriga landet. Nettot var
även rejält negativt efter den stora flyttmånaden
augusti.
– Det är högst naturliga orsaker som ligger bakom de här flyttströmmarna. Man måste i detta ta
hänsyn till antalet i de flyttbenägna åldrarna, som
ligger runt 25 år för inflyttare och runt 20 år för
utflyttare, säger Ulla Moberg.
ORSAKEN TILL det negativa flyttnettot ligger inte

i en flykt från Stockholm eller att staden blivit mindre attraktiv. Den troliga förklaringen är att det
just nu finns numerärt färre unga vuxna runtom
i Sverige som kan flytta till Stockholm.
Flyttströmmarna ut och in till regionen påverkas nämligen av en naturlig variation där storlekarna på barnkullar ökar och minskar. Små
barnkullar gör att färre flyttar. Barn födda 1993
till 1999 är en sådan kull där just barnafödandet
gick ner kraftigt efter en kort babyboom under
90-talets början.
– Kvinnor sköt upp sitt barnafödande i mitten av
90-talet för att studera. Sedan dess har trenden
att föda barn lite senare i livet hållit i sig, säger
Ulla Moberg.
Att barnafödandet sköts upp i mitten av 90-talet
innebär med andra ord att det i dag finns betydligt
färre svenskar i typisk inflyttarålder – omkring
25 år.
En annan förklaring är, menar Ulla Moberg,
att siffrorna från folkbokföringen ska tas med en
nypa salt. Allt färre inrikes födda i flyttbar ålder
anmäler nämligen sin flytt till myndigheter. Utrikes födda, som behöver vara folkbokförda för att få
hjälp med allt från studier till bostad, har ett annat

10 000

80 %

av Stockholms
25–29-åringar har inte
råd att köpa sig
en genomsnittlig
etta i Stockholm, enligt
Stockholms Handelskammare.

0

1980

incitament att rapportera flytt. Därför syns deras
in- och utflyttning tydligare i statistiken.
Storlekarna på barnkullar påverkar förstås även
utflyttningen. Men de typiska utflyttarna tillhör
inte samma åldersgrupp som inflyttarna till länet.
Nettoutflyttarna är främst koncentrerade till dem
som har barn i förskoleåldern samt unga vuxna
omkring 20 år.
NETTOUTFLYTTNINGEN AV unga vuxna berodde

till stor del på högskolestudier i andra delar av
Sverige. Barnen kan till stor del förklaras av en
återflytt till barnens föräldrars födelselän; hälften
av alla Stockholmsfödda barn i åldern 0–9 år som
flyttade från länet hamnade i ett län där minst en
av barnets föräldrar var född.
Trots det negativa flyttnettot ökade folkmängden i länet förra året. Det förklaras helt av invandringsöverskott och födelseöverskott. Preliminära
siffror för första halvåret 2019 visar att medräknat
inflyttade utrikesfödda hamnar resultatet på totalt
plus femhundra personer – och totalt knappt 2,3
miljoner stockholmare.
Så hur tror Ulla Moberg att siffrorna kommer
att se ut framöver för Stockholmsregionens inoch utflyttning?

1985
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Inrikes- och utrikesflyttning, födelsenetto
och total befolkningsutveckling
i Stockholms län 1980–2017 samt
prognos 2018–2027

Folkökning

Födelsenetto

Utrikes flyttningsnetto

Inrikes flyttningsnetto

I N F LY T TA R E

44 %
U T F LY T TA R E

26 %

2005

2010

2020

2025

In- och utflyttning
till och från Stockholms
län efter kön

Flyktingvågen
drar upp siffrorna
Många av dem som
flyttade till länet under
åren 2015–2017 hade
nyligen invandrat till
Sverige. Cirka
15 000 eller 44 procent
av inflyttarna hade
invandrat samma år
eller året före flytten
till Stockholms län.
Motsvarande andel för
utflyttarna var betydligt
lägre, 26 procent eller
5 850 personer. Detta
kan till stor del förklaras
av det höga antalet asylsökande som anlände
till Sverige under främst
hösten 2015.

2015

MÄN
IN:

54 %

KVINNOR

54 %

46 %

IN:

UT:

UT:

46 %

2020

KÄLLA: SLL (2018)

2000
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Skäl för utrikes födda att flytta
till Stockholm & Uppsala

STUDERANDE

ANHÖRIGA

ARBETSMARKNAD

5%

33 %

14 %

?
ÖVRIGA/
UPPGIFT SAKNAS

F LY K T I N G A R /
F LY K T I N G A N H Ö R I G A

10 %

38 %
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KÄLLA: SLL (2018)

– Jag tror definitivt att det kommer att fortsätta
svänga. Det vi kan se är att svängningarna blir mindre. Exakt hur det blir framöver är svårt att säga då
kullen födda 1993 till 1999 ännu inte börjat bilda
familj och få barn. De har inte riktigt kommit i gång
eftersom de generellt väntas föda barn mellan 30
och 40 års ålder. Det innebär att siffrorna naturligt nog kommer att gå ner under några år. Både
siffrorna in i och ut ur regionen, säger Ulla Moberg.
Politiker och kommunplanerare kan hantera
upp- och nedgångarna om de lyssnar på demografiska analyser och prognoser, menar hon.
– Kommuner generellt har hanterat svängningarna bra. Efter babyboomen 1990–1991 gjorde de
exempelvis om grundskolor till förskolor. Även byggbranschen måste lära sig att titta på förändringarna
och förstå vem de bygger för, säger Ulla Moberg.

2020

STEFAN WESTERBERG, seniorekonom på Stock-

holms Handelskammare, menar att det negativa
flyttnettot snarare har en stark koppling till
huvudstadsregionens bostadsmarknad.
– Både globalt och nationellt har vi en urbaniseringsvåg, men inte i Stockholm som avviker i
det här sammanhanget. Det är starkt kopplat till
att vi har en dysfunktionell bostadsmarknad där
införda kreditrestriktioner, däribland två amorteringskrav, gjort det väldigt svårt för människor
att komma in på Stockholms bostadsmarknad.

I dag är det 80 procent av Stockholms 25–29-åringar som inte har råd att köpa sig en genomsnittlig
enrummare i Stockholm. Dessa höjda ekonomiska
trösklar hindrar inflödet av människor till huvudstadsregionen, säger han.
Stefan Westerberg menar att regeringen måste
lyfta blicken och ta itu med de problem som finns
på bostadsmarknaden.
– Framför allt borde regeringen ta bort det
skärpta amorteringskravet. Det skulle förbättra
förutsättningarna till att vända flyttnettot. På sikt
är det även relevant att se över den problematiska
hyresregleringen, så att tillgång och efterfrågan
styr prisbildningen.
STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE menar att

klyftan mellan byggande och inflyttning sedan
90-talet har skapat ett stort underskott på bostäder
i Stockholms län, vilket drabbar huvudstadsregionens tillväxt och konkurrenskraft.
– Det innebär negativa konsekvenser för
Stockholms arbetsmarknad och för företagens
kompetensförsörjning. Företag kan inte hitta
rätt arbetskraft, vilket hämmar hela regionens
konkurrenskraft. Det får faktiskt negativa följdkonsekvenser för hela landet eftersom huvudstadsregionen de senaste tio åren har skapat 40
procent av Sveriges totala tillväxt och hälften av
alla nya jobb, säger Stefan Westerberg.
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Flyttnettot för Stockholms
län gentemot övriga Sverige
de senaste åren

De 5 största länderna (i antal personer)
för in- och utvandring till och från Stockholms
län, efter födelseland

2011

+6093

2012

+5082

2013

+5082

2014

+ 4 0 67

2015

+2697

2016

+332 5

2017

+3 627

2018

-1 97

2019

+1 932

2020

+2 02 9

2021

+2 1 1 1

3315
SYRIEN

2106
POLEN

A F G H A N I S TA N

1227

1257

USA

T YSKL AND

KINA

1307
I N F LY T TA R E

+6070

430

498

FINLAND

POLEN

INDIEN

817

834

848
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100%

Föräldrar flyttar hem

Nettoutflyttningen av unga vuxna
beror till stor del på 
högskolestudier i andra delar av
Sverige. Familjer med barnen kan
däremot till stor del förklaras av
en återflytt till barnens föräldrars
födelselän; hälften av alla
Stockholmsfödda barn i åldern
0–9 år som flyttade från länet
hamnade i ett län där minst en av
barnets föräldrar var född.
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PROGNOS

50 %

U T F LY T TA R E

2010

KÄLLA: SLL (2018)

KÄLLA: STATISTISKA CENTRALBYRÅN

INDIEN

Inom vilka inriktningar
jobbar inflyttarna?

63 %
54 %

Flyttarna både till och från Stockholms
län under åren 2015–2017 hade
i många fall en hög utbildningsnivå.
Särskilt påtagligt var det för inflyttarna
där 63 procent hade eftergymnasial
utbildning jämfört med 54 procent
av utflyttarna. Den största gruppen
in- och utflyttare var utbildade inom
samhällsvetenskap, juridik, handel och
administration, 16 400 personer till
länet och 10 800 personer från länet.
Dessa stod för cirka hälften av
länets inrikes flyttöverskott
i åldersgruppen 25–64 år.

2020
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Då kanske Co-living
kan vara något för dig?
Co-living är ett samlingsbegrepp som handlar om
bo i eget rum i en bostad,
men att dela på vissa ytor
och funktioner såsom kök,
badrum och vardagsrum.
Delad glädje är mångdubbel glädje!

Nej, jag kan
till och med tänka
mig att dela boende
med främlingar!

Välkommen till Stockholm!
Vad kul att din jobbkarriär har
tagit dig hit. Nu är det bara den
där detaljen med var du ska bo.
Så varsågod att prova lyckan
i Stockholms bostadsspel.
Ett spel många ger sig in i,
men alltför få vinner.

Under 11 000
i månaden
för en etta

Nej, jag
kan hyra i
andrahand

Är det vikigt
med ett förstahandskontrakt?

Hyra

Vad är du
beredd att betala
i månaden?

Ja

– SPELET MED FÅ VINNARE!

START!
Vill du hyra eller
köpa lägenhet?

Är familjen
intresserad
av lägenhet
eller villa?

Singel

Villa

Familj

Är du singel
eller kommer du
med familj?

Köpa

ILLUSTR ATION ERIK N YLUN D

Det positiva för prisnivån
av villor i Storstockholm
är att den faktiskt gått
ner något, sett ur ett
treårsperspektiv. Mer
negativt är att nivån är
hög från början: Pris i
genomsnitt för en villa är
knappt 6,6 miljoner, vilket
innebär en kontantinsats
på närmare miljonen. Så
har du det, grattis!

SAM M AN STÄLLT AV A N D ERS DA HLB OM

Bostadsspelet

2020

Grattis, med en fast
årsinkomst och lite tur kan
du få tag på en så kallad
“Ungdomsbostad” från
Bostadsförmedlingen.
Dessa mindre lägenhe
ter är avsedda för yngre
bostadssökande.

Lovande. Medelmånads
hyran i andrahand för
en bostad mellan 1 och
3 rum i Stockholm ligger
runt 11 855 kr. Och det är
än dyrare om du vill bo i
innerstan. Om man ser det
hela positivt, har priserna
legat stilla senaste året.
Å andra sidan verkar en
smärtgräns för vad en hy
resgäst har råd att betala
för en bostad vara nådd i
huvudstaden.
Ja

Det gäller då att ha is i
magen: för att få en bostad
i Stockholms innerstad får
du i genomsnitt vänta i 17 år.
Under 2019 har det i skrivande
stund förmedlats endast en
(1!) etta i Stockholms innerstad
för dem som har en kötid i
bostadsförmedlingen i 0–2 år.

Nej

Är du mellan
18 och 25 år?

Så snart
det går!

300 000

Jag kan
vänta lite

Sthlm Magazine

Jag har råd att
betala 11 000
i månaden för en
andrahandshyra

Hur snabbt
måste du kunna
flytta in?

Hur mycket
pengar kan du lägga
i kontantinsats?

Över
35 000

Hur mycket
tjänar du
i månaden?

Med en kontantinsats på
300 000 kronor har du som
exempel råd att köpa en etta
i Skärholmen/Brännkyrka
– förutsatt att du har en in
komst som gör att du kan låna
1,7 miljoner och får en må
nadssumma (inklusive amor
tering och ränta) på knappt
8 000 kronor. Förutsatt att
räntan och amorteringskrav
ligger oförändrade, förstås.
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Det här kan bli svårt; störst
chans har du att hitta en
bostad i andrahand utan
för tullarna, där medel
månadshyran i andrahand
för en bostad mellan 1 och
3 rum är 10 844 kr.

Tyvärr, du har ännu
inte råd att ge dig in
på köpmarknaden.

Det här blir svårt: I dag
krävs en lön på minst
35 000 kronor för att köpa
en genomsnittlig enrums
lägenhet i Stockholm, på
grund av både prisnivå
och amorteringskrav. En
lön som bara en av fem
25–29-åringar i Stockholm
har.

Efter dina förutsättningar
måste du ge dig ut en
bra bit utanför innerstan:
en etta i Hässelby eller
Spånga skulle fungera
med din ekonomi.

200 000
till
300 000

Mindre än
200 000

Under
35 000

Lägenhet

Genomsnittspriset för
en fyrarumslägenhet i
Stockholms innerstad
med förorter var under
2019 drygt 6,2 miljoner.
Kontantinsatsen?
Minst 930 000 kronor.
Så har du det, grattis!

Avd e l n i n g / V i n j et t

2019
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Nyheterna rapporterar om eskalerande gängkrig
och dödsskjutningar – och bilden av Stockholm
som en av världens tryggaste städer är hotad.
Frågan är: Går det att vända trenden?

STHLM magazine

TEXT

Henrik Ekblom Ystén

I L LU S T R AT I O N

2020

Luke Brookes
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Den 18 februari 2017 stod den nytillträdde presidenten för USA,
Donald Trump, på scen i Melbourne, Florida och slog ett slag för sin
kommande säkerhetspolitik. För att motivera hårdare tag utbrast
han: "Ni såg vad som hände i Sverige i går kväll. Sverige! Vem kunde
tro det här?"
Ett och ett halvt år senare hamnade Sverige återigen i medial
skottglugg, då en kinesisk familj hamnat i bråk med personal på
ett hotell i Stockholm. Tumult uppstod, varpå polis förde bort familjen och satte av dem vid Skogskyrkogården – med resultat att
en kinesisk twitterstorm började tala om att ”svensk polis torterar
kinesiska åldringar”.
Och ytterligare ett år senare, i juli 2019, var det rapparen ASAP
Rockys tur att placera Stockholm på världskartan, efter en nattlig
misshandel. När president Trump stötte på patrull i sin vädjan
till statsminister Stefan Löfvén om att släppa musikern mot borgen twittrade presidenten ut sin dom: Sverige har svikit vårt afroamerikanska samhälle i USA.

2020

I SAMTLIGA dessa fall har verkligheten varit en annan än den som

spridits ut: något extraordinärt hade inte hänt den kväll Trump avsåg
2017, någon tortyr av äldre ägde aldrig rum 2018 och något svek var
det aldrig tal om i ASAP Rocky-fallet, då svensk lag inte möjliggör
frisläppande mot borgen.
Men sant eller ej, skadan var till viss del redan skedd. Och alldeles
oavsett säger exemplen något om att bilden av trygga Sverige och dess
huvudstadsregion är på väg att förändras. Det behöver man inte gå
till kinesiska staten eller den amerikanska presidenten för att förstå.

STATISTIKEN ÄR dyster. 2015 noterade polisen

i Stockholms län 97 skjutningar, 11 döda och 39
skadade. 2016 ökade antalet till 119 skjutningar,
10 dödade och 44 skadade. Året därpå ökade våldet
ytterligare, med 130 skjutningar, 19 döda och 43
skadade, för att i fjol landa på 100 skjutningar, 10
döda och 47 skadade.
Det är siffror som rimmar dåligt med den plats
som 2017 utsågs av tidningen The Economist som
världens åttonde säkraste stad. Nu rapporterar
Brottsförebyggande rådet, Brå, med täta mellanrum visserligen att kriminaliteten inte har ökat,
men statistiken visar också att vissa typer av brott
är vanligare i dag än för tio år sedan. Det gäller till
exempel dödsskjutningar kopplade till gängkriminalitet, som har den egenheten att det ofta sker
på öppen gata, något som i sin tur skapar svarta
tidningsrubriker och oro hos allmänheten.
– Det man generellt kan konstatera är att den
upplevda otryggheten har ökat, säger Åsa Strid,
biträdande enhetschef på Statistiska undersökningar på Brå.
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A L LT F L E R V
 ÄLJER
A N D R A VÄ G A R H E M ,
U N D V I K E R AT T
Å K A K O L L E K T I V T,
O C H A V S TÅ R F R Å N
K VÄ L L S T I D .
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– Undersökningen visar att allt fler väljer andra vägar hem, att
man undviker att åka kollektivt, att man avstår fritidsaktiviteter
kvällstid … Då är otryggheten ett problem i sig, eftersom människor
gör val baserade på oron.

DET ÄR lätt att förstå dilemmat. En stad där invånarna håller sig

alltmer inomhus upplevs som än mer otrygg. En stad där de boende
väljer bort sådant de egentligen vill göra riskerar att stagnera.
För Joachim Källsholm, vd på Securitas, är den här verkligheten
ingen nyhet. Som ansvarig för ett vakt- och säkerhetsbolag som
dagligen tar tempen på samhällsklimatet har han noterat hur otryggheten har spridit sig.
– Oro är subjektiv och många stockholmare i innerstan känner
säkert inte någon större otrygghet, säger han. Men det finns två
Stockholm i dag, ett innanför tullarna och ett i ytterområdena och
ju längre ut vi kommer, desto mer ökar otryggheten.
Samtidigt går det inte att borsta bort allt med att brott bara ”sker
längs med röda linjen”, menar han.

2020

Sedan drygt tio år tillbaka har hon varit involverad i Nationella
trygghetsundersökningen (NTU) som årligen kartlägger svenskens
utsatthet och oro för brott. Hon berättar att den upplevda tryggheten länge låg på en stabil nivå och till och med ökade något år,
men att det för några år sedan skedde ett trendbrott då otryggheten
sköt i höjden.
– Det var runt 2015–2016, och sedan dess har otryggheten legat
kvar på den nivån, säger Åsa Strid.
Trendbrottet sammanföll med en allt flitigare diskussion om
svensk kriminalitet både i media och inom politiken – en följd av de
växande problemen med dödsskjutningar. Men oron rör inte direkt
att hamna mitt i en gänguppgörelse, utan handlar snarare om rädsla
för överfall, misshandel eller helt enkelt att vistas ute på kvällstid
i egna bostadsområdet. Detta trots att risken för att drabbas för
flertalet av dessa brott inte har ökat.
– Ställer vi oron mot mätningen för den faktiska utsattheten är
det lätt att påstå att oron är ogrundad, säger Åsa Strid. Till exempel
är äldre mest oroliga för att vara ute sent på kvällen trots att de
sällan utsätts för brott. Samtidigt är oro komplext, för det handlar
också om hur allvarliga konsekvenserna skulle bli om man drabbas.
Åsa Strid menar att otryggheten är värd att ta på allvar. Inte minst
för att den påverkar människors livsval.

Population / Otr yg ga invånare

– Jag skulle vilja påstå att polisen aldrig har varit
så professionell tidigare, men de står också inför
större utmaningar än förr. En aktör kan inte lösa
detta ensam längre, utan vi måste fråga oss vad
vi kan göra för att få stopp på utanförskapet. Där
måste alla samarbeta, för det är då kraften finns. Vi
måste inse att det finns ett intresse för alla boende
i regionen att göra den bättre och tryggare.
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NOG HAR Joachim Källsholm en poäng. En tryg-

– Om kriminaliteten är större i vissa områden är det för att
arbetslösheten är störst där, säger han. Men det betyder inte
att allt stannar där, för brott och otrygghet sprider sig. Stockholm har länge haft en kraftig inflyttning utifrån och in, och den
urbaniseringen skapar ett utanförskap. Färre företag finns på
plats utanför staden och finns inga företag finns inget liv. Det
är en ond spiral.
Joachim Källsholm upplever att Securitas roll och ställning
har ökat på senare år. Tack vare att de finns ute i köpcenter och
på gator kan de göra sitt för att skapa större trygghet.
Han menar att den närvaro som bolaget visar ute i samhället
är viktig men att den inte kan lösa otrygghetsproblematiken.
Lika lite som en effektivare poliskår kan.

JAG S KUL L E
V I L J A PÅ S TÅ AT T
POLISEN ALDRIG
H A R VA R I T S Å
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P R O F E S S I O N E L L
TIDIGARE.

gare stad är en plats som turister och företag dras
till. Och vice versa.
På Svenska institutet, SI, som har till uppgift
att öka kunskapen och intresset för Sverige internationellt samt även att följa bilden av Sverige
utomlands, kan man också bekräfta att det än så
länge ser bra ut. De kvartalsrapporter som SI tar
fram, där internationell rapportering om Sverige
granskas i sömmarna, visar på ett fortsatt stabilt
varumärke.
– Men visst finns det också angrepp på Sverige
utifrån, säger SI:s generaldirektör Madeleine Sjöstedt. Det gäller inte minst migrationsfrågorna.
Men samtidigt ska man påpeka att samtalen om
detta bara står för mellan fem och tio procent av
samtalen om Sverige totalt.
Mest uppmärksamhet har Sverige under det
senaste året i stället fått för nyheter kring Greta
Thunberg och ASAP Rocky. Där Thunbergs framfart inte alltid kopplas direkt till Sverige, innebar
åtalet mot den amerikanska rapstjärnan definitivt
ett fokus på landet i sig, och då främst på svenskt
rättsväsende. Men det förändrade inte Sverigebilden i stort.
– Överlag tycks bilden av Sverige vara svår att
förändra, säger Madeleine Sjöstedt. För även om
vi som bor här talar mycket om otrygghet märks
det inte i internationell rapportering. Den rör
fortfarande mest vår sociala trygghet, välfärd och
innovationskraft. För oss på Svenska institutet,
som har till uppgift att skapa intresse för Sverige,
är det förstås tacksamt.
Med andra ord, den otrygghet som alltfler invånare i huvudstadsregionen upplever är inget som
sipprar utanför nationsgränsen. I varje fall inte
än och i varje fall inte i det material som Svenska
institutet har som grund för sina rapporter.
Å andra sidan finns det tecken på att andra har
börjat dra öronen åt sig. Världsbankens landsanalys rankar i dag kriminalitet som det femte
största hindret för företag att etablera sig i Sverige.
Därmed placerar denna hämmande faktor sig före
höga skattenivåer. Madeleine Sjöstedt förstår om
det kan finnas en oro i sådana siffror:
– Att attrahera talang och kompetent arbetskraft
är förstås avgörande för huvudstadsregionen och
därför är det viktigt för Stockholms tillväxt att
Sverigebilden fortsätter att vara stark, säger hon.
Det kan jag också säga att den är i dagsläget. Men
hur till exempel allt som skrevs om ASAP Rocky
påverkar bilden långsiktigt är det för tidigt att säga
något om. Det får vi analysera om något år.

Population / Arlanda
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Brygghjälten
Pedro Morales är elektriker och har ansvar
för de bryggor som passagerarna går
genom för att komma till flygplanen.
När en sådan inte fungerar som den ska
kommer han och lagar den.
– Det vanligaste felet är handhavandefel. Att någon gjort fel, helt enkelt, säger
han och skrattar.
Pedro har jobbat på Arlanda i 16 år.

FOTO

Erik Cronberg
TEXT

Gustav Karlsson
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Över 26 miljoner resenärer reste
förra året till eller från Stockholm
Arlanda Airport. Och 17 500
människor arbetar på och omkring
flygplatsen. Välkommen till Sveriges
portal mot omvärlden.
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P O R TA L E N

ARL ANDA

Population / Arlanda
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Utsikt
Fönstren på Arlanda måste också
tvättas. Och det är ett rejält jobb,
då det finns tusentals fönsterrutor
på flygplatsen. Just här är det
Samhalls Ali Borati som sköter
tvätten.

Population / Arlanda

181
Stockholm Arlanda Airport
trafikerar 181 destinationer. Det
genomförs drygt 230 000 starter
och landningar på flygplatsen per
år. Varje år flygs dessutom varor för
cirka 90 miljarder kronor ut
i världen från Sverige.

53

Passagerare passerar

Theodor Herkules, 8,
kör cross och har varit i
Grekland. Här med mamma
Katrin i väntan på ett flyg
vidare hem mot Norge.

Resenärer på väg till sina gater för
att flyga från Arlanda. Totalt reste
26,8 miljoner människor till eller
från Arlanda under 2018.
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På väg hem

Väntan
Ibland blir flighter
försenade, och då kan
man tvingas vänta.
Enligt flighttrack.com
var nästan 20 procent
av alla flygningar från
Arlanda försenade under
september 2019, med en
snittförsening på ungefär
38 minuter.
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Säkerhet
När ett flygplan parkerat
vid gaten ställs koner ut för
att visa var de som jobbar
på marken får gå och köra
sina fordon.

1959
Huvvudbana, Bana 1, invigdes
1959. Den 1 april 1962 förklarades
flygplatsen officiellt öppnad av
kung Gustav VI Adolf. I och med
detta flyttade utrikestrafiken från
Bromma flygplats till Arlanda.
Sedan dess har flygplatsen byggts
ut i flera omgångar.

Dags att
gå till gaten?

2020

Många avgångar blir
det. Från Arlanda lyfter
flygplan till totalt över
180 destinationer.
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Kontroll

2020

Carolina Östensson och Marcus
Karlsson jobbar båda på avdelningen
ATOS, Airport Technical & Operative
Supervision, på Arlanda.
– Man kan säga att vi ansvarar för
all säkerhet som inte är kopplat till
brottslighet, säger Marcus.
Att se till att landningsbanorna är
hela och rena är en av ATOS uppgifter.

Population / Arlanda

Återförening

London
& Luleå

Mamma Matilda Bilk och dottern Alice kramar
om varandra. Alice är hemma över helgen från
London där hon jobbar.
– Jag tänkte att jag skulle hämta henne,
för det är väl enda gången vi hinner träffas
ordentligt den här helgen, säger Matilda.
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Flygplatsens vanligaste
destination mätt i passagerar
antal är London dit 1 520 311
passagerare reste 2018. Den
vanligaste inrikesdestinationen
är Luleå. 2018 reste 1 071 898
passagerare till Luleå från
Stockholm Arlanda Airport.
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Spanar in starten
– Kolla superplanet,
säger Keno Bohman
om Air Chinas Boeing
777 som lyfter mot
Beijing en gång om
dagen.
Keno har varit
på Heathrow för att
flightspotta 17 gånger.
Här på Arlanda är han
5–10 gånger om året.
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Styr rätt
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Marcus Karlsson leder in
ett SAS-plan som precis
landat till gaten. När de
elektroniska systemen av
någon anledning inte är
tillgängliga får det göras
på det gamla beprövade
sättet.

Premiärresenär
Hunden Elli, 5 månader,
är överlycklig när hon
släpps ut ur buren som
huserat henne på väg
hem från Alicante och
hennes första utlandsresa
någonsin. Med matte
Chris Andelius och Peter
Kron.

Vänskap

2020

Henrik Hansson och Fredrick
Wachiya har båda jobbat
länge på Arlanda. De arbetar
på olika avdelningar, men är
goda vänner.
– Man blir glad av att
kramas, säger Fredrik.
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Stockholmaren och vd:n
på det börsnoterade
fastighetsbolaget Atrium
Ljungberg, Annica Ånäs,
har ofta möten med
kollegor och kunder på
olika restauranger. Här är
hennes smultronställen
i huvudstaden.
BE R ÄT TAT FÖ R

Population / Smultronställen

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

10.05 Urban Deli, Sickla

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

Frukost

Lunch

Fika

Urban Deli Sickla

Sovel

Sébastien På Söder

Monrads

”De håller en hög kvalitet på
råvarorna och har dessutom
en väldigt trevlig och personlig
service. Maten är modern och
välkryddad och atmosfären är
skönt avslappnad. Någon gång
varje månad äter jag frukost
med kollegor eller kunder här.
Jag brukar beställa kaffe, nypressad juice och surdegsbröd
med olika pålägg.”

”I Sickla där vi har vårt huvudkontor finns ett unikt utbud av
caféer och restauranger från
världens alla hörn. Förutom
Urban Deli tar jag gärna en
affärslunch på Sovel som har
ett härligt grillutbud men också
min favorit, poké bowl. Nästan
varje dag har jag möten under
lunchen. Men ofta väldigt oglamoröst i ett konferensrum med
en plastlåda med sallad eller
en låda sushi.”

”Om jag ska köpa hem fikabröd
går jag gärna till Sébastien På
Söder i Söderhallarna.
Ekologiskt och bakat med
mycket kärlek. Jag älskar
saftiga kanelbullar.
Jag gillar också Gateau. Kaffet
är gott och doften av bakverk
och bröd är livsfarlig. Jag brukar
beställa en cortado eller
cappuccino.”

”Det ligger 45 minuters rask
promenad hemifrån så då får
jag några steg i benen innan
jag äter gott. Deras specialitet
är fisk och skaldjur som står
högt i kurs hos mig. Här äter jag
helst med min man Fredrik, och
ibland lyckas vi även locka med
våra två tonårssöner.
Jag äter väldigt sällan middag
på restaurang i affärssammanhang. Är jag i väg kvällstid är det
ofta större sammankomster
i någon lokal eller ett
konferensrum.”

Adress: Hesselmans Torg 12,
Nacka

Adress: Smedjegatan 1, Nacka

Adress: Medborgarplatsen 3

Middag

2020

Adress: Vendevägen 8,
Djursholm

Population / Revans chlust
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St l
EU:s läkemedelsmyndighet hamnade
i Amsterdam, inte i Stockholm-Uppsala.
Och OS 2026 tilldelades Milano-Cortina
i stället för Stockholm-Åre. Hur reser
sig en region efter två sådana blytunga
förluster?
TEXT
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Henrik Ekblom Ystén
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TILL SLUT stod Sverige och 18 andra europeiska länder mot varandra.

En efter en föll de bort och finalen blev gastkramande. Vid ställningen
13–13 kom avgörandet, efter lottdragning kunde holländska Amsterdam utropas till vinnare, och reaktionerna från den italienska tvåan
Milano lät inte vänta på sig: ”Som att förlora en final på straffar”,
konstaterade EU-ministern Sandro Gozi.
Det kunde ha varit ett mästerskap i vilken idrott som helst. Nu
var det inte det. Den trofé som Amsterdam lämnade Bryssel med i
november 2017 var att de hade vunnit EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten som låg i Storbritannien och som i och med
brexit behövde ny placering.
För Sveriges del var EMA-omröstningen en besvikelse. Huvudstadsregionen ansökte om att få placera myndigheten i Solna,
men åkte ut redan i första omgången och såg möjligheten till cirka
1 000 jobb och 30 000–40 000 hotellnätter för cirka 4 000 besökande
experter per år försvinna i ett nafs. ”Jag hade hoppats på att vi skulle
få mer stöd”, suckade dåvarande svenske EU- och handelsministern
Ann Linde efteråt.
Ett och ett halvt år senare, i juni 2019, var det dags igen. Ansökan
om att få arrangera vinter-OS 2026, med Stockholm som huvudort,
såg länge ut att gå vägen, men återigen, och för åttonde gången
i OS-sammanhang, föll Sverige på målsnöret.
Frågan är: hur hämtar man sig efter något sådant? Hur repas mod
för att våga söka något någonsin igen? Och ja, eftersom det i det
sistnämnda fallet handlar om idrott och i det förstnämnda framstod
som om det vore en EM-final finns det skäl att fråga någon som har
koll på den världen:
– Efter en förlust måste man få vara arg; alla känslor ska valideras,

säger Göran Kenttä, idrottspsykolog vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Men utmaningen
blir sedan att inte älta och grubbla. För det finns
alltid lärdomar att ta med sig för framtiden. Så är
det säkert också i dessa fall.
FÖR STOCKHOLMS Handelskammares vd Andreas

Hatzigeorgiou var både ansökan om EMA och OS
ypperliga möjligheter att påbörja den långsiktiga visionen om att bli Europas bästa storstadsregion. EMA-ansökan var till stor del till och med
Handelskammarens eget initiativ, berättar han.
– När brexit var ett faktum pratade vi tidigt
om att inte bara se det som hot utan också som
möjligheter. Och en av de saker vi insåg var att
Storbritannien inte längre kunde vara hemvist
för EU-myndigheter. Därför inledde vi kampanjen med att få EMA hit. Vi såg det som ett sätt att
bättra på regionens attraktionskraft genom att
vara proaktiva och snabbfotade.
Att Handelskammaren tidigt anslöt sig till
OS-kampanjen var lika självklart. Och där låg
mer i potten än att få fart på näringsliv och locka
hundratusentals turister.
– Ambitionen var att arrangera historiens första
hållbara vinterspel, vilket hade gett rejäl skjuts för
det nödvändiga hållbarhetsarbete som staden står
inför, säger Andreas Hatzigeorgiou. Dessutom
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2026
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En minst sagt besviken och
namnkunnig svensk OS-delegation
på plats under under omröstningen
i Lausanne.
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2,5
MIL JARDER KRONOR
I S P O N S O R I N TÄ K T E R

1,7
MILJONER
SÅLDA BIL JET TER

597
MILJONER KRONOR
I L I C E N S - O C H M E R C H A N D I S E FÖRSÄLJNING

Ef ter en förlust
måste man få vara
arg; alla känslor
ska valideras.

2020

ENLIGT
BUDGET

”
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OS
HADE
I N N E B U R I T
FÖR
STOCKHOLM
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MIL JARDER
S O M F Ö L J E R
TÄV L I N G A R N A
V I A M E D I A

LÄNDER HADE SÄNT
T V-SÄNDNINGARNA
FRÅN SVERIGE

160

3 000

4

”
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Självklart
hade det

OS

OS

35 000

500 000

HOTELLBÄDDAR
HADE BEHÖV TS
F Ö R AT T I N H Y S A
BESÖKARNA

UTLÄNDSKA
BESÖKARE HADE
VÄ N TAT S T I L L
STOCKHOLM

varit värdefullt
att få EMA hit.
såg vi OS som en potentiell integrationsmotor,
där idrotten kunde hjälpa till att skapa ett mer
inkluderande samhälle.
Nu blev det varken det ena eller andra och
besvikelsen var stor. Dagen efter EMA-debaclet
publicerade Stockholms Handelskammare en debattartikel i Dagens Industri, bland annat signerad
Andreas Hatzigeorgiou, med rubriken ”Förlusten
måste ge krisinsikt”. Där konstaterades ett par
faktorer som hade resulterat i att EMA gått regionen ur händerna, som bostadsbristen samt den
flygskatt som införts och som stärkt känslan av
att regionen låg långt från händelsernas centrum.
Debattartikeln pekade också ut vad regionen gått
miste om: en skjuts till att göra Sverige och huvudstadsregionen till det främsta medicinska och
health tech-klustret i Europa.
YLVA WILLIAMS, vd för Stockholm Science City,
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A K T I VA
PÅ P L AT S

kan intyga att beskrivningen av vad EMA på plats
i regionen kunde ha betytt. Stiftelsen hon basar
över har till uppgift att stärka regionens konkurrenskraft inom grenen life-science, och bidrog
i kampanjen med de vetenskapliga argumenten
för ett EMA i Solna.
– Självklart hade det varit värdefullt att få EMA
hit, säger hon. Inte minst hade det lyft hela regionen att ha alla de experter som hör till myndigheten i närheten.

Samma slags skjuts hoppades OS-bolagets vd
Richard Brisius på, och han medger att besvikelsen
var stor när Internationella olympiska kommittén
meddelade att Milano-Cortina och inte Stockholm-Åre tog hem spelet.
Samtidigt fann han tröst:
– Ibland vinner man, ibland förlorar man och
denna gång förlorade vi efter att ha gjort allt vi
hade kunnat, säger han.
PÅ FRÅGAN varför såväl EMA som OS gick regio-

nen ur händerna ger de involverade i respektive
kampanj likartade svar. Richard Brisius önskar
att den samlade kraften – från kommun, regering, idrottsrörelse – bakom OS-ansökan funnits
tidigare. Stockholms stad sa först nej till OS men
ändrade sig ett halvår före omröstningen. Regeringen ställde sig bakom ansökan först i april 2019,
två månader före avgörandet.
Ylva Williams menar å sin sida att hon saknade en ”gemensam målbild” från samtliga aktörer
bakom EMA-ansökan. Hon jämför kampanjen
med att söka ett vanligt jobb:
– Jag ville driva en stark kampanj hela vägen,
andra ville mer lägga fram argument och se om de
höll. Jag säger inte att det ena är mer rätt än det
andra, men om jag söker jobb lämnar jag inte bara
in mitt CV, utan jag söker jobbet och börjar sedan
direkt förbereda mig för intervjun.

EMA
HADE
I N N E B U R I T
FÖR
STOCKHOLM

1 000
N YA J O B B

36 000
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300
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P E R DYG N

3
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DEN ANALYSEN har förstås också utförts vad gäller EMA- och OS-an-

sökan. Och i båda fallen har de inblandade upptäckt lärdomar, liksom
sådant de känner stolthet för.
Ylva Williams talar gärna om den kraft som uppstod när väl alla –
politiker, näringsliv och organisationer – gick samman. För att inte
tala om styrkan från regionens tre universitet.
– Faktum är att om regionens universitet skulle slås ihop hade

vi haft 100 000 studenter och varit fyra på Times
Higher Education-ranking, med bara tre amerikanska universitet framför oss.
Det kunskapskapitalet, liksom erfarenheten
om det goda samarbete som till slut ägde rum i
samband med EMA-ansökan, tror Ylva Williams
kan bära frukt i framtiden. Och det behövs. För
även om Stockholm är fortsatt stark i branschen
håller konkurrensen på att hårdna, i och med att
andra regioner i världen växer sig starkare.
OS-bolagets Richard Brisius är inne på ett liknande spår:
– En viktig erfarenhet är faktiskt den väckarklocka som förlusten blev för många. Jag tror, och
här räknar jag in mig själv, att det råder en uppfattning om att Stockholms och Sveriges varumärke
är så oerhört starkt ute i världen. Och det är starkt,
men oj vad mycket mer det finns att göra för att få
hit arbetskraft och turister.
KRITIKEN MOT ansökan, att det var åttonde gången

Sverige sökte utan framgång och att det får vara
bra nu, tar han lätt på.
– Att vi har sökt så många gånger beror på att
det finns människor som inser att detta skulle bli
bra, säger han.
Richard Brisius har numera lämnat sin roll
då OS-bolaget avvecklats. I stället är det m
 ycket
upp till Sveriges olympiska kommittés, SOK,

2020
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Brisius som Ylva Williams har rätt: en gemensam målbild är avgörande för att nå framgång. Han tillägger att en gemensam strategi
också är av värde i det läge som EMA- och OS-kampanjen sedan
hamnade i, när motgångarna var ett faktum.
– Generellt är vi mycket bättre på att dra i gång och förbereda oss
inför något än att hantera det som kommer sedan, säger han. Redan
från början behövs en plan för hur man går vidare efteråt.
Efter att i många år följt idrotten på nära håll har han lanserat ett
begrepp för detta: Exit strategy. Vid vinst är det sällan ett problem,
då blir det medaljceremoni, fest och middag. Men vad händer om
man åker ut redan i försöken?
– Även vid förlust och besvikelse är det viktigt att samla ihop
gruppen och göra snyggt avslut. Då blir det lättare för alla att gå
vidare efteråt.
Som idrottspsykolog talar han gärna om behovet av att ha både
resultat- och prestationsmål.
– Tittar du bara på resultatet är det svart eller vitt. Inom idrottspsykologin försöker vi belysa saker mer konstruktivt genom att
titta tillbaka på vad man ändå gjorde bra, och vad man kunde ha
gjort bättre.
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IDROTTSPSYKOLOG GÖRAN Kenttä kan intyga att såväl Richard
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V i s p e l a r i e n g l o b a l
elitserie och där
är konkurrensen

verksamhetschef Peter Reinebo att summera den
ansökan som gjordes.
Och det finns lärdomar att dra, menar han. Att
Stockholms stad först avsåg att söka OS men så
sent som i april 2017 meddelade att de drog sig ur
projektet gjorde förutsättningarna onödigt tuffa,
menar han. SOK fortsatte då arbetet och fick först
sista halvåret in politikerna i kampanjen igen.
– När vi tog upp stafettpinnen fick vi springa på
så gott vi kunde fastän vi inte hade hunnit sätta på
oss båda skorna än. Om vi ska söka ytterligare en
gång är det nog bra om vi har två dojor på fötterna
redan vid start.
För Peter Reinebo utesluter inte fler OS-ansökningar.
– Att vara framåtlutad i sådana här projekt, när
de dessutom inte innebär osäkra investeringar,
är bara bra. Att investera i en ansträngning kan
inte vara fel.
Så, förlusterna till trots är tongångarna positiva.
Inställningen är densamma på Stockholms Handelskammare. Men vd Andreas Hatzigeorgiou vill
betona att det inte betyder att de bara vill ”glömma
matcherna och gå vidare”.
– Jag vill vara tydlig med att jag fortfarande inte
är nöjd med utfallen, säger han. Med EMA kunde
regeringen ha visat ett starkare ledarskap och varit
tydlig i sin kommunikation. Vid OS-ansökan var
det samma sak, det saknades helhjärtat engagemang från politikerna hela vägen från start till mål.
Även Andreas Hatzigeorgiou ser möjligheter
till fler ansökningar från regionens sida, oavsett
vad det gäller.
– Jag är själv en gammal idrottskille; jag sysslade
med hockey, säger han. Då vet man att man ibland
får en tackling som gör ont för stunden, men att
det enda rätta är att skaka av sig och ge sig ut på
isen igen. Det viktiga att ta med sig är att framför
allt politikerna förstår att vi inte kan ta för givet
att Stockholm är störst, bäst och vackrast för alla.
Vi spelar i en global elitserie och där är konkurrensen stenhård.

2020

DET TYCKS råda vad idrottspsykolog Göran Kenttä

skulle kalla ett sunt efterarbete. Såväl EMA- som
OS-kampanjen har tillåtit sig att känna besvikelse,
men har sedan också analyserat sina insatser. Och
båda är tämligen nöjda med prestationerna, trots
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s t e n h å r d .

att resultatmålen inte nåddes. Ja, båda lyckades
till och med få in Göran Kenttäs ”Exit strategy”,
där man samlade gruppen och tillät sig vara stolta
även vid förlust.
Peter Reinebo minns med glädje middagen
i en trädgård i Lausanne efter OS-omröstningen
i juni 2019:
– Det var en fantastisk känsla, säger han. Vi var
som ett koncentrat av Sverige med representanter
från kommuner, regering, idrottsrörelse, näringsliv … Och stämningen var så god att jag faktiskt
tänkte: Förlorade vi verkligen?
Han pausar för ett ögonblick. Sedan säger han:
– Den kraften som fanns där tror jag att vi kan
ha god nytta av i framtiden oavsett vilken fråga
det gäller. Erfarenheten av vad vi alla kan göra
tillsammans, den blir det viktigaste jag tar med
mig från vår ansökan.

ILLUSTR ATIO N
AMAN DA B ERGLUND
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Över 100 nationaliteter
arbetar hos Ericsson i Kista.
Alla möten mellan dessa
människor är a
 ntagligen den
allra viktigaste förutsättningen
för i nnovationskraft, menar
MajBritt Arfert, personal
direktör och Chief People
Officer Ericsson Group.

Population / Krönika

VAD SKAPAR
I NNOVATIONSKRAFT?
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DET GÅR INTE att bestämma att en konversation

ska vara spännande, lika lite går det att bestämma
att en plats ska vara innovativ. Magin som skapar
spännande upptäckter uppstår spontant.
Ändå tycks vissa platser mer förärade denna
spontana magi än andra. Stockholm är en sådan
plats. Här finns innovationskraft.
En tillfällighet? Kanske. Mer troligt handlar det
om vilka förutsättningar som finns för människor,
idéer, kunskaper och teknologier att mötas. Sverige
var tidigt med folkskola, internet, persondatorn
och mobilnätet. Alla skulle med. Ge människor
verktygen och kreativa idéer kommer att förverkligas.
ERICSSON FINNS I många innovationsstarka stä-

genom såväl Stockholm som våra kontor. Enbart i
Kista representerar Ericssons anställda över 100
nationaliteter. Dessa möten mellan människor
med olika bakgrunder och kompetenser är antagligen den allra viktigaste förutsättningen för innovationskraft.
Men det är en förutsättning som är hotad. Det
är svårt att hitta och locka hit kompetens. Studier
visar att vi 2022 kommer att sakna 70 000 personer inom IT och telekom i Sverige. Vi behöver få
fler unga att studera teknik, se över regelverken
för utländsk arbetskraft och vi behöver erbjuda
attraktiva arbets- och boendemiljöer.
ATT STOCKHOLM LIGGER i framkant är viktigt

för oss och dessa frågor kan vi bara lösa genom
samverkan. Låt oss samla ”kreativiteten”, för då
kommer också innovationskraften!

2020

der i världen, men viktigast har alltid Stockholm
och Sverige varit. Här har vi vår bas. Lars Magnus
Ericsson startade företaget för över 140 år sedan
i sin verkstad på Drottninggatan 15.
Sedan dess har mycket hänt. Just nu byggs morgondagens svenska framgångssagor här i Stockholm, i många fall på ICT-innovationer som vi
på Ericsson möjliggör och är världsledande på.
Svenska företag lämnar in cirka 4 000 europeiska patentsökningar varje år. Ericsson står för
mer än en tredjedel av dessa och vi har nu 49 000
levande patent.

”

Men det är
en förutsättning
som är hotad.
Det är svårt att
hitta och locka hit
kompetens.

LIKT EN internationell flygplats passerar människor
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2

procent kör bil från
bilpool. 12

3 088 485

kronor har det genomsnittliga
hushållet i lån i Stockholm.
Konsumtionslån inräknade.1
65,4 procent är stockholmarens
genomsnittliga belåningsgrad
på boendet. 1

20

procent av stockholmarna
äter middag på restaurang
minst en gång i veckan. 16
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35,1

procent i länet har treårig
eftergymnasial
utbildning eller mer. 10

7,4

procent av stockholmarna
driver eget företag. I Sverige
i stort är siffran 6,3 procent. 10

procent åker kollektivt till
jobbet under vintern. Under
sommarhalvåret är siffran
49 procent. 17

1,71

är antal födda barn per
kvinna i Stockholms län.
30,5 år är medelåldern
för förstföderskor i länet. 9

6,6

timmars övertid i veckan
är genomsnittligt. 11

55,3

procent av invånarna
i Stockholms län är födda i
länet. Av resterande 44,7
procent kommer flest från
Västra Götalands län. 5

DEN TYPISKE
STOCKHOLMAREN
34

minuter har länsbon
som genomsnittlig arbetsresa
(enkel väg) per dag. 2

39,3

Det finns gott om fördomar om hurdana
länets 2,4 miljoner stockholmare är.
Men s tämmer de verkligen? 
Bedöm själv.

588

år är medelåldern
i Stockholms län, vilket är
knappt två år yngre än i landet
i stort. 10

36

procent av lägenhets
innehavarna bor i en
tvårummare. 27 procent
bor i treor. 15

mil med bil körde den
genomsnittliga stockholmaren
under 2018. 4

2

flygresor utomlands gör
stockholmaren i snitt om året.
0,4 inrikes flygresor. 13

0,4

bilar ägs per invånare i länet. 7
2 0 1290

58

90

procent av invånarna 
i Stockholms stad bor
i lägenhet. 15

172

privata företag per 1 000
invånare. I Sverige totalt är
siffran 126. 18

18

procent cyklar till
arbetet under sommarhalvåret, under
vinterhalvåret är
siffran sju procent. 17

56

procent av dem som bor i
lägenhet bor i en bostadsrätt. I
Uppsala är siffran 64 procent. 14

21

procent av stockholmarna
arbetar hemifrån/distansarbetar
en gång i veckan. 12

48

procent av dem som arbetar
i Stockholms innerstad pendlar
in från andra kommuner. Störst
pendling är från
Nacka kommun. 8

38

procent av hushållen
är ensamhushåll. 6

25 836

kronor i månaden är
medianinkomsten bland
invånarna i Stockholms län. 3

Fotnoter: 1. Den svenska bolånemarknaden (2019) | 2. Stockholms Handelskammare/WSP (2012) | 3. Ekonomifakta (2018) | 4. Trafikanalys (2018) | 5. Statistik från Länsstyrelsen (2014)
6. SCB (2016) | 7. Miljöbarometern, Stockholms stad (2018) | 8. SCB/RAMS | 9. Kvinnor i barnafödande åldrar och deras fruktsamhet (2017) | 10. Ekonomifakta (2018) | 11. SCB/Unionen (2016)
12. Stockholms stads medborgarenkät (2016) | 13. Stockholms stad miljöförvaltning (2018) | 14. SCB (2017) | 15. SCB (2016) | 16. Visita (2017) | 17. Stockholms stad (2017) | 18. SCB (2018)
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KLUSTER Huvudstadsregionens goda förutsättningar för företagskluster
TALANGFABRIKERNA Stockholm och Uppsala har tre av världens 100 främsta universitet
STADSBILDEN Skilda uppfattningar om nya landmärken • KRÖNIKA Claudia Olsson om Stockholm 2035
NYTT LOGISTIKNAV Stockholm Norvik Hamn ersätter Frihamnen
MOTION Huvudstadsregionens bästa joggingstråk • BOENDE Framtidens boendeformer är här
SMULTRONSTÄLLEN Tom Sjöstedt tipsar om sina favoritkrogar i huvudstaden
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i nätverk tror jag inte det gått lika bra.

gå
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N ATA L I E D E B R U N S K A N T Z : H a d e v i s u t t i t h e l t s j ä l v a u t a n

KLUS
a

tt in

Biotech i Uppsala, mode i Nacka Strand, life science i Solna och start-ups
inom framtidens matproduktion. Gemensamt är aktörer som samverkar och
bygger upp företagskluster. Huvudstadsregionen har goda förutsättningar för
att företagskluster ska frodas och utvecklas. Men det finns även orosmoln
på himlen för framtidens kluster.
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F ÖRE TAG F LY T TA R,
M EN K LUSTER GÖR
D E T SÄ L L A N.
SÄG FÖRETAGSKLUSTER och de flesta tänker nog på en dalgång strax

söder om San Francisco.
Silicon Valley är synonymt med stora företag som befinner sig
på samma geografiska plats och verkar inom samma industri.
I mer än sjuttio år har utvecklingen av världens elektronik- och ITindustri letts av giganter i Silicon Valley med namn alla känner till:
Hewlett-Packard, Intel, Apple, Facebook, Google, Youtube …
Kluster, där företag inom samma nisch samexisterar på en geografisk yta, har funnits länge: Champagnehusen i Frankrike har
producerat champagne sedan 1700-talet och i Iran har man odlat
saffran i tusentals år.
I Stockholmsregionen finns flera stora företagskluster med olika
inriktning och bakgrund. Inom en mils avstånd från Uppsala finns
mängder av företag inom biotech och life science. På Stockholms
Södermalm sitter dataspelsföretag ett stenkast ifrån varandra och
bidrar tillsammans till en miljardindustri.
En viktig del av svensk modeindustri finns koncentrerad till ett
höghus i Nacka Strand strax öster om Stockholm. Och i området runt
Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset i Solna
växer just nu ett av Europas mest utvecklade life science-kluster
fram.
JOHAN P LARSSON, universitetslektor i nationalekonomi vid

University of Cambridge, har forskat kring kluster och menar att
moderna kunskapskluster behöver en kombination av regionala
och nationella förutsättningar.
– Det är i princip omöjligt att planera fram kluster, men en region
kan arbeta med att lyckas ha så gynnsamma förutsättningar som
möjligt. Bra infrastruktur och internationella anslutningar är viktiga
komponenter på regional nivå. Det är dock viktigt att påpeka att
många av de viktigaste faktorerna är på nationell nivå, såsom den
statliga inkomstskatten, regleringar på arbetsmarknaden och regler
kring patentskydd, säger Johan P Larsson.
I index som mäter attraktivitet för företag hamnar Stockholm
ofta högt. Det trots att Sveriges och Stockholms förutsättningar
egentligen är ganska dåliga, menar Johan P Larsson.
– Vi ligger geografiskt avskilt och våra städer är ganska glesa i ett
internationellt perspektiv. Historiskt har Sverige helt enkelt varit
fantastiskt på att överkomma sin litenhet.

Silicon Valley är ett
av världens största
IT-kluster med flera
tusen dataföretag från
San Jose i söder till San
Francisco i norr. Google
har sitt huvudkontor
Googleplex i Silicon
Valley.

6

Johan P Larsson

klassiska
företagskluster
i världen
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→ Dator- och e
 lektronikindustri,
Silicon Valley, USA
→ Bilindustri, Detroit, USA
→	Filmproduktion, Hollywood, USA
→ Klädmode, Milano, Italien
→ Parfymtillverkning, Grasse,
Frankrike
→ Gruv- och verkstadsindustri,
Ruhr, Tyskland

tech- och life science-klustret kring Pharmacia.
Läkemedelsjätten flyttade i början av 50-talet till
Uppsala för att komma närmare Uppsala universitet. I dag finns inte Pharmacia kvar som företag,
men väl flera avknoppande skott från samma planta. Inom en mils radie finns ett hundratal företag
inom biotech och life science.
Erik Olaisson är affärsutvecklare i nätverksorganisationen Uppsala BIO som är grunden
i Uppsala-klustret och del av stiftelsen Stuns
verksamhet inom life science. I Uppsala BIO:s
och Stuns uppdrag ligger att stärka life science och
att verka mellan samhälle, industri och akademi.
Han pekar på vikten av den geografiska närheten
i staden.
– Campus och de tre industriparkerna finns
inom cykelavstånd. Närheten till Stockholm är
också viktig. Det är lätt att ta sig till Uppsala. En
annan framgångsfaktor är den långa tradition som
finns mellan industri och akademi, en tradition
som startade med Pharmacia. Att säga att det här
sitter i väggarna är en floskel, men det ligger en
hel del sanning i uttrycket, säger Erik Olaisson.
Uppsala har även fördel av de två universiteten
SLU och Uppsala universitet, vilka ger en bredd
av life science. Dessutom finns både Akademiska
universitetssjukhuset, Läkemedelsverket, Livs
medelsverket och den topprankade företags
inkubatorn UIC i staden.
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ETT EXEMPEL på ett kluster kring ett frö är bio-
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pas organiskt likt en planta där ett företag går i
bräschen som ett frö och gradvis uppstår fler och
fler aktörer runt. Eller så uppstår ett nytt kluster
när två befintliga kluster möts.
Göran Lindqvist, chef för Research Office på
Handelshögskolan i Stockholm, har likt Johan P
Larsson forskat just på företagskluster.
– Klusters framväxt gynnas av faktorer som god
tillgång till specialiserad utbildning, hög grad av
socialt förtroende mellan aktörer, kloka lokala
satsningar, kontakter med globala marknader för
produkter, teknik och talang. De missgynnas exempelvis av monopol, rigida branschstrukturer och
skydd mot konkurrens utifrån, säger han.
Klustring uppstår inte i branscher som bara
verkar inom en lokal marknad. Som typexempel
tar Göran Lindqvist frisörer. Det lönar sig bara
med ett visst antal frisörer per kvarter. Därför är
också frisörsalongerna nästan perfekt utspridda,
proportionellt mot befolkningens fördelning.
– Det finns kluster inom nästan vilken sektor
som helst, som betjänar mer än bara en lokal marknad inte bara inom så kallat ”high-tech”, eftersom
höga innovationsnivåer inte är isolerade till bara
vissa branscher. Man kan tänka sig biotech-företag
som verkar på en innovativt blygsam nivå med
bara enkla och väletablerade metoder, lika väl som
man kan tänka sig ett kluster inom trämöbelstillverkning, där man utvecklar avancerade metoder
och material. Företag flyttar, men kluster gör det
sällan. Poängen med kluster är att de är förankrade
i platsen där de finns, säger Göran Lindqvist.
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ETT KLUSTER kan uppstå på flera sätt. Det kan ska-
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äldre och nyare
företagskluster i Sverige
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Klustrets utveckling i Uppsala sker främst organiskt, genom att företag som startar forskning
på plats utvecklas och knoppas av, även om det
händer att externa aktörer tar sig in.
– Många av våra aktörer har rötterna i forskning i Stockholm eller Uppsala, bolag som ofta
får stöd i början och sedan förhoppningsvis blir
kvar. Sedan finns flera bolag som är avknoppade
från andra större bolag. Life science-bolag oavsett
storlek har förutsättningar att få all uppbackning
de behöver. Vi på Uppsala BIO kan stötta med allt
från kompetensstöd till att ge råd om vilka lokaler
som finns. Det finns en fin samverkan mellan olika
nätverksaktörer. Vi har kontinuerliga möten med
kommun, region och fastighetsägarbranschen.
Oavsett vem du träffar inom våra strukturer
kommer du att hjälpas i rätt riktning, säger Erik
Olaisson.
GE Healthcare i Uppsala är ett företag i rakt
nedstigande led från Pharmacia, som sådde
fröet till dagens kluster. GE Healthcare tillverkar bland mycket annat produkter som används
vid framställning av biotekniska läkemedel. I dag
är företaget en mångmiljardindustri och en av
Uppsala kommuns största arbetsgivare.
Vd Cecilia Sjöstedt pekar på fördelarna av att
existera i life science-klustret i staden.
– Universiteten har bred forskning som täcker
våra kunskapsområden och vi har många nära
samarbeten med akademin för att skapa framtidens nya produkter. Närheten till Stockholm,
och världen, via Arlanda, är också en tydlig fördel.
Det är den här mixen som gör att vi fortsätter att
investera i Uppsala. Utöver det finns det en historik och ett stort know how, säger Cecilia Sjöstedt.

2020

DET ANDRA stora klustret i kategorin life science

i regionen har sitt centrum i Solna. Kring Karolinska institutet (KI) och Karolinska sjukhuset (KS)
växer just nu ett av Europas mest utvecklade life
science-kluster fram där forskning och näringsliv
möts och där företag inom bioteknik, biomedicin
och medicinsk teknik har sitt säte. Området ingår
i ett stort projekt för området Karolinska-Norra
Station där visionen är att klustret på allvar ska
sättas på den internationella kartan med hjälp av
investeringar de kommande åren på 50 miljarder
kronor.
Bayer, ett av världens ledande life sciencebolag, flyttade i början av 2019 in till Campus
Solna. Bayer har ett starkt momentum efter flytten

→ Handel och textil, Sjuhäradsbygden
→ Metallindustri, Gnosjöregionen
→ Skoindustri, Örebro och Kumla
→ Film, Trollhättan
→ Småindustri, övre Dalarna
→ Glastillverkning, Småland

F
E

Uppsala
Science Park

S
Erik Olaisson,
Uppsala BIO

till Campus Solna, enligt Tomer Feffer, Managing
Director för Bayer Sverige och Pharma Division
Head Scandinavia.
– Närheten till kunder, forskning, utbildning
och hälso- och sjukvård gör att vi lättare möts och
kan samverka. Bara att informellt mötas och lära
känna varandra leder till konstruktiv dialog och
en ökad förståelse för varandras utmaningar och
perspektiv. Det ger möjligheter att skapa nya innovativa lösningar tillsammans, säger Tomer Feffer.
Feffer menar att ett starkt kluster med olika
aktörer främjar utvecklingen för alla inblandade.
– Innovation och utveckling gynnas när olika
perspektiv möts, samtidigt som vi delar en passion
för att skapa förutsättningar för bättre hälsa. Tillsammans med andra kan vi utveckla den framtida
hälso- och sjukvården. Det gynnar oss och framför
allt människor och samhället i stort. Rent konkret
har vi fler besökare och möten såsom Advisory
boards hos oss. Samtidigt medverkar vi och blir
inbjudna till flera externa aktiviteter. Det känns
att vi är i en inspirerande och dynamisk miljö som
stärker medarbetarengagemang. Vi är del av det
större sammanhanget som kunskapsnavet kring
KI erbjuder. Flera medarbetare vittnar om att det
är lättare att träffa och lära känna andra, ha lunchmöten och delta i event och öppna seminarier,
säger Tomer Feffer.
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Life science
Stockholm+Uppsala
När Pharmacia gick samman med först
Upjohn och sedan Pfizer, avvecklade
läkemedelsjätten verksamheten i
Uppsala. I stället växte under början av
2000-talet ett starkt biotekniskt kluster
fram genom avknoppningar och nyetableringar i staden. I Uppsala Science
Park, Uppsala Business Park och Green
Innovation Park utvecklas och verkar
hundratals företag i dag inom biotech
och life science.
I Solna utvecklas området kring
Hagastaden vid KI och NKS till ett life
science-kluster med stor betydelse
för Sveriges framtida attraktionskraft i
genren. Bayer är en i raden av storföretag som slagit ner bopålarna i Campus
Solna.
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Uppsala BIOs
uppdrag är att
bidra till starkare
och hållbar tillväxt
inom regionens life
science-sektor.
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Kim Lagher,
Kullavik Design
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Stockholm
Fashion
District
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EN NACKDEL med att verka i kluster kan vara en ökad konkurrens om

Strandsmässan där SFD huserar två gånger per år
under modeveckorna.
– Det här är inte bara en plats att samlas kring
rent fysiskt, utan en plats där vi kan utveckla
branschen. Det här är det största sammansatta
kluster som skapats i branschen på 25 år, säger
Stockholm Fashion Districts styrelseordförande Vanessa Leporati nere i entrén till höghuset
Stockholm Showroom.
Huset slog upp dörrarna för mode 2016 och
huserar i dag 86 showrooms för både svenska
och utländska modeföretag. Medlemsorganisationen Trade Partners Sweden, grundaren till
SFD, arrangerar allt från modemässor till föreläsningar och utbildningar. I huset finns en mix
av människor och erfarenheter som kan lära av
varandra.
– Vi har en enorm kunskap i vårt nätverk. Allt
från branschens bästa jurister till människor med
mängder av erfarenhet av hur branschen fungerar. Modebranschen är en hårt arbetande industri fylld av kompetenta, affärsdrivna och kreativa
människor, säger Vanessa Leporati.

ETT EXEMPEL på ett traditionellt kluster där aktörer sitter nära var-

DEN UPPENBARA fördelen med SFD är att allt är

begränsade resurser. Framför allt när det råder brist på specialutbildad personal. En stor utmaning framöver för life science-klustren i
både Uppsala och Solna är bristen på kompetensförsörjning, menar
Cecilia Sjöstedt.
– Det är svårt att hitta den kompetens vi söker. Samverkan inom
regionen, som redan sker i dag, är också viktigt för utvecklingen.
Jag tycker att Handelskammaren är en mycket viktig och bra facilitator som möjliggör att vi kan möta och påverka makthavare,
säger Cecilia Sjöstedt.
Företag gynnas av kluster på flera sätt. Den geografiska närheten
är en stark faktor för framgångsrika kluster.
– Ett företag som sitter isolerat måste göra mycket själv eller
på distans, ett företag i ett kluster får mycket serverat. Närhet till
duktiga konkurrenter ger stimulans till innovation. En stor pool
av kvalificerad personal gör det lättare att rekrytera och stuva om
verksamheten. Ett lokalt ekosystem med kvalificerade kunder och
leverantörer av olika slag underlättar. Kluster är ofta miljöer där
den lokala dynamiken mellan aktörer leder till snabbare innovationsutveckling, säger Göran Lindqvist.

andra, ligger några minuters bussresa från Slussen i Stockholm. Nere
vid vattnet i Nacka Strand finns inom några kvarter flera hundra
aktörer inom modeindustrin samlade i Stockholm Fashion District
(SFD), en affärsmötesplats med verksamhet året runt. I området
finns även Stockholm Shoe House med 57 showroom och även Nacka

koncentrerat på en yta där allt ligger på gångavstånd.
– Här är vi tillsammans, det ordet är viktigt. Inköpare älskar att komma hit, för här kan de arbeta
effektivt med sina möten, få ny inspiration och

Mode
Nacka
Sedan 2016 är Stockholm Fashion
District knutna till några kvarter i
Nacka Strand. Höghuset Stockholm
Showroom och närliggande Skohuset
inkvarterar ungefär 250 modemärken.

Varje år samlas människor från 900 svenska och
internationella varumärken i Nacka för att visa sina nya
kollektioner och delta i olika events.

vara med på våra nätverksträffar och utbildningar. Det är också
ett stort plus att det är lätt att nå oss med båt, buss eller bil, säger
Vanessa Leporati.
En av alla de personer med företag i SFD är Kim Lagher och hennes
Kullavik Design. På åttonde våningen i huvudbyggnaden har hon
sitt kontor och showroom där hon dels arbetar med egna företaget
Pearl Design Stockholm, dels som agent åt märken inom underkläder
och badmode som Seafolly och Aubade. Tidigare satt hon ensam
i Göteborg med både kontor och lager.
– Då hade jag inte kontakt med folk, eller fick den sammanhållning med idéskapande som vi har här. För mig är det här ett utsökt
ställe att sitta i ett kluster. Det viktiga är att du får en gemenskap där
du har samma mål att skapa och ge bra service och utbud. Du kan
diskutera trenderna i Sverige och världen, du har ett utbyte när du
tar en kopp kaffe här ute i korridoren. Du sitter mycket själv, men
det är lätt att ringa eller gå över till en kollega och fråga: "Hur gör
du när du får ett sådant här problem?" Så kan man diskutera med
varandra och det är väldigt bra, säger Kim Lagher.
I NACKA-KLUSTRET finns en styrka i att vara flera. Det är exempelvis

I Stockholm Fashion District (SFD) i Nacka
huserar 86 showrooms för både svenska och
utländska modeföretag.

2020

lätt att skapa gemensamma aktiviteter. I februari gick Kim Lagher
tillsammans med flera andra företag inom underklädessegmentet
i SFD ihop och hade ett event.
– Då kände vi att wow, vi blev en grupp och vi diskuterar och har
en föreläsning tillsammans. Det gav en kraft och positivitet. Kunden
som kommer på besök har möjlighet att dels boka möten med alla,
dels få en känsla vad som händer och vad som gäller för säsongen.
Det är viktigt. Det är en styrka för den svenska modebranschen att
man utifrån vet att Stockholm Fashion District, det är här ute i Nacka
Strand, säger Kim Lagher.
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Miljö, mat + energi
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Virtuellt
Två exempel på den nya tidens
kluster och nätverk som framför allt
verkar virtuellt: I Cleantech Högdalen
samlas företag inom miljöteknik,
energioptimering och förnybar energi.
Och Sweden Food Tech är ytterligare
ett industridrivet virtuellt kluster
(med fysiskt kontor på Södermalm):
ett nätverk för företag inom mat och
hållbarhet.
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Grönska Stadsodling är ett
ungt, svenskt tech-bolag
som utvecklar teknik för
vertikal odling.

L
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Natalie
de Brun Skantz,
Grönska Stadsodling

H

Men kan det inte vara en nackdel att ha konkurrenter om samma kunder på så nära avstånd? Tar
man inte kunder från varandra?
– Jag ser det som att kunden ändå bestämmer
vem de ska handla med oavsett omgivningen här,
så nej, jag ser det inte som ett hinder, säger Kim
Lagher.
DEN MODERNA svenska modeindustrin drog på

allvar i gång på 90-talet med företag som Acne
och Filippa K. Då jobbade man också mycket tillsammans, enligt SFD.
Sedan följde en individualiserad period och
i dag har det svängt tillbaka till samarbete och
transparens.
– Gemenskapen och samhörigheten är väldigt
viktig och du har en fysisk plattform. Tillsammans
kan vi göra så mycket och det är viktigt att vi fortsätter utvecklas. I slutändan handlar vår industri
om kreativitet och handel, säger Vanessa Leporati.

DET FINNS även kluster där den geografiska när-

I KVARTEREN kring Huddinge-anläggningen finns i dagsläget inga

andra företag inom samma nisch som Grönska. Den fysiska närheten
finns alltså inte till kluster-kollegor, med det är inte heller viktigt
för företaget. I stället ser Natalie de Brun Skantz hellre ett bryggeri
som framtida granne, än ytterligare en stadsodlings-producent.
– Vi håller på med mat och produktion och hållbarhet. Då hade
det varit fördelaktigt att ha ett bryggeri som ger oss koldioxid eller
en restaurang med tänket att skapa ett hållbart ekosystem. Det tror
jag mer på framöver än ett fysiskt kluster med massa restauranger
eller stadsodlingar på samma gata, säger Natalie de Brun Skantz.

2020

heten till varandra inte är prio ett. Framtidens
kluster existerar lika mycket i den virtuella världen i form av digitala nätverk, som att man sitter
i samma kvarter.

I en tegelbyggnad ett stenkast från Huddinge centrum söder om
Stockholm öppnade tech-bolaget Grönska Stadsodling i slutet av
2018 en av Europas största vertikala odlingar.
Företaget började som start-up, med tre personer i en källare
2016. Grönska, som utvecklar teknik för vertikal odling, har i Huddinge-anläggningen kapacitet på upp till 1,3 miljoner plantor per år
av lokalt odlade grönsaker och örter. I rad efter rad, från golv halvvägs
upp till taket, växer allt från basilika och koriander till sallader.
Natalie de Brun Skantz, ekonomi- och marknadschef samt en av
grundarna till Grönska Stadsodling, pekar på att det funnits olika
kluster i företagets resa. För Grönska är det viktigt att samtidigt ingå
i flera olika former av kluster och nätverk som Cleantech Högdalen
och Sweden Foodtech, som båda samlar företag som kretsar kring
miljöteknik, hållbarhet och mat.
– Klustrena gör att man syns och blir "top of mind". Industrikluster driver media och ett existensberättigande. Att du sitter
här och pratar med mig betyder att någon haft oss i tanken. Hade
vi suttit helt själva utan att ingå i nätverk tror jag inte att det hade
gått lika bra. Vår största investerare läste från början om oss i en
artikel i Ny Teknik. Ett välfungerande kluster verkar för att synas
och förespråka det som klustret står för. Sammanhanget är viktigt. Vi
ökar våra kontaktpunkter genom att lära känna fler i olika nätverk.
Vi blir bokade till seminarier, vilket för oss blir marknadsföring då
vi är ett litet startup-bolag. Cleantech Högdalen är intressant för
oss då vi får vara med i ett sammanhang. Sammanhanget gör att det
pratas om stadsodling och vertikal-odling som fenomen. Det blir
enklare för konsument och media att greppa vad det är vi håller på
med och hur det funkar. Som exempel hade Sweden Food Tech på
Almedalen ett fysiskt område där vi kunde vara, i stället för att irra
runt. Det blir ett fysiskt konkret sätt att få ett sammanhang, man
har ett plats som är given, säger Natalie de Brun Skantz.
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Grönska
Stadsodling
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Vertikal odling möjliggör odling
av grödor inomhus i urban
miljö och året runt.
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HUR SER då förutsättningarna ut för att kluster ska

utvecklas i både Sverige och Stockholmsregionen
framöver? Forskaren Johan P Larsson menar att
Stockholms och Sveriges position är stark. Men
det finns ändå framför allt två orosmoln: bostadsmarknaden och skolan.
– Att bostadsmarknaderna i våra större städer
fungerar illa är ett långsiktigt hot, liksom försämringen av det svenska utbildningssystemet, säger
Johan P Larsson och tillägger:
– Vår viktigaste tillgång är vårt redan starka
näringsliv. Om vi tar Stockholm som exempel
finns ett starkt ekosystem med stödtjänster som
moderna kluster behöver. Det kan vara allt från
produktion av viktiga insatsvaror till specialiserad rådgivning, men självklart också god kompetensförsörjning. Stockholm har en högutbildad
och hårt arbetande befolkning. Jag gissar att här
någonstans finns också det viktigaste hotet mot
Stockholm och andra svenska storstäder. En faktor
som verkar nästan allmängiltig för framgångsrika
kluster är att de attraherar människor från resten
av landet och världen. Den dysfunktionella bostadsmarknaden gör det svårt att attrahera rätt
kompetens utifrån och våra höga marginalskatter gör att den som väljer att flytta till en svensk
storstad inte kompenseras i tillräcklig grad för de
höga levnadsomkostnaderna.
BAYERS TOMER Feffer pekar på allt som händer i re-

gionen just nu. Hur det byggs och investeras inom
högspecialiserad sjukvård, banbrytande forskning,
spetsteknologi och nya digitala lösningar som förbättrar för både patienter och samhället.
– Allt detta signalerar framtidstro och oändliga
möjligheter. Samtidigt finns stora utmaningar.
Hälso- och sjukvården brottas med ekonomiska
utmaningar och förändrade förutsättningar. Det är
komplext och tidskrävande att koordinera många
olika aktörer och tjänster och att implementera
nya innovativa lösningar. Utveckling sker snabbt
i andra delar av världen och inom vissa kompetensområden riskerar vi att hamna efter. Vi måste
bli bättre på att samverka och skapa win-win-lösningar. Det ska löna sig att utveckla innovativa
produkter och lösningar som gynnar patienter
och samhälle i ett större perspektiv, säger Tomer
Feffer.
På åttonde våningen i Stockholm Showroom
funderar Kim Lagher på framtidens kluster inom
modeindustrin.
– Jag tror att man alltid kommer att vilja ha en
fysisk kontakt. Det behövs ett showroom där kunder kan se och känna på produkterna. Jag tror det
är en styrka att ha en grupp som har ett liknande
koncepttänk, oavsett vad. Titta bara på Paris-kvarteren förr, där alla som sålde knappar höll till på
samma gata, de som sålde spets var på en annan.
Då går man dit för att hitta sina specifika inköp.
Även om mycket förändras i framtiden tror jag
att man alltid kommer att dra nytta av varandra,
säger Kim Lagher.

TELEKOM/IT
Kista

FLE R KLUSTE R
I STO CKHOLM S 
FINTECH
Östermalm/City
REGIONE N:
Dataspel
Södermalm

DATASPEL

På Södermalm hittas flera av landets största företag
inom dataspel. Mojang, Paradox Interactive, Dice
(EA) och Avalanche är några av speljättarna på Söder.
Och ett stenkast bort på andra sidan Slussen vid
Järntorget huserar Embark Studios.

Fintech
Östermalm/City
Ett nytt kluster kan uppstå när två existerande kluster
möts. Ett exempel är fintech-klustret runt Östermalm
och Norrmalm i City, som uppstått i mötet mellan
techbolag och finansvärlden. Klarna, Tink och Izettle
är några av de företag i området som utvecklar
banktjänster och betalningslösningar.

Telekom och IT
Kista
Området norr om Stockholm gick tidigt under
namnet " Sveriges Silicon Valley". Här finns IT-giganter
som IBM och Fujitsu Sweden men även telekom-
jättar som Ericsson, Tele2 och Samsung. Microsoft,
som varit Kista trogen i ett kvarts sekel, flyttar under
hösten 2019 in till Regeringsgatan i City.

Södermalm

CAROLINA WÄHLBY, professor vid institutionen

för informationsteknologi vid Uppsala universitet
menar att en av universitetets styrkor är att där
skapas band till studenter från alla möjliga discipliner, från alla möjliga delar av världen.
– Ska vi lösa de utmaningar som samhället står
inför krävs det att vi kombinerar kompetens från
olika områden. Vi kan inte skapa elbilar enbart
med hjälp av ingenjörer, vi behöver dessutom geovetare som har koll på de material som behövs.
Och de här materialen finns ofta i länder med illa
utbyggd demokrati, och då behöver du kompetensen hos freds- och konfliktforskare. Alla dessa
måste kunna samarbeta, kommunicera och förstå
varandras perspektiv.

I n n o v a t i o n / Ta l a n g f a b r i k e r n a

Vad är det egentligen för skillnad på en student
från Karolinska, Uppsala eller Stockholm och en
från världen i övrigt?

Universitetshuset
vid Uppsala universitet.

STHLM magazine

att förbereda sina studenter på en forskarkarriär.
– Av våra internationella masterstudenter går
35 procent vidare till en forskarutbildning, vilket
är en anmärkningsvärt stor andel, säger Joachim
Ekström vid enheten för studentrekrytering.
– En del i förklaringen ligger säkert i att vi har
närmare hundra forskargrupper som är i absolut världsklass; vi är helt enkelt ett av de allra
bästa alternativen för den student som siktar på
en forskarkarriär.
I grund och botten menar Joachim Ekström att
det beror på att den svenska utbildningskulturen
med kritiskt tänkande och eget användande av
kunskapen är särskilt utpräglad i Uppsala.
– Oavsett om studenterna sedan väljer att forska
inom industrin eller inom akademin, eller om de
går vidare till en annan karriär, behövs människor
med den typen av kunskap. Om man utnyttjar det
rätt som arbetsgivare, och dessutom passar på att
anställa någon av alla internationella studenter
med deras globala kontaktnät, då har man mycket
att vinna.
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UPPSALA UNIVERSITET framhåller även sin förmåga

Talangfabrikerna
Stockholm och Uppsala har tre universitet på
listorna över världens 100 främsta universitet.
Vad är det för framtida invånare dessa
talangfabriker skapar?

AV K ARIN A AS E

PLATS

PÅ DEN SENASTE Shanghai-rankningen,

PLATS

38

62

73

Karolinska
institutet

Uppsala
universitet

Stockholms
universitet

Karolinska institutet (KI)
grundades 1810 och är
ett av världens ledande
medicinska universitet. Sedan 1901 utser
Nobelförsamlingen vid
Karolinska institutet
mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller
medicin.

Nordens första universitet som grundades
1477. Uppsala universitet har fler än 40 000
studenter och nästan
5000 lärare och forskare. Bland universitetets
alumner återfinns 15
nobelpristagare.

Grundades 1878. I dag
läser 33 000 studenter
här och 1600 doktorander. 5500 medarbetare är aktiva vid
Stockholms universitet.
Sedan 1901 har fyra
forskare verksamma vid
universitetet tagit emot
Nobelpriset.

2020

eller Academic ranking of world universities (AWLU) som den egentligen
heter, hamnade amerikanska Harvard
University i topp på listan över världens
bästa universitet. Rankningen bygger bland annat
på antalet nobelpristagare och antalet artiklar publicerade i de prestigefyllda tidskrifterna Nature
och Science.
På listans topp-100 fanns tre svenska universitet – alla hemmahörande i huvudstadsregionen: Karolinska institutet (plats 38), Uppsala
universitet (62) samt Stockholms universitet (73).

PLATS

Sedan år 2000 ingår Sergels torg i en miljö av
riksintresse för kulturmiljövården. Torget och
dess byggnader är blåmärkt av Stadsmuseet
i Stockholm, vilket innebär att platsen har
"synnerligen höga kulturhistoriska
värden".

Innovation / Stadsbilden

TEXT

Mikael Bergling

IKONISKT
och miljööverdomstolen, men efter valet 2018
beslutade den nybildade majoriteten i Stockholms
stadshus (bestående av bland annat Moderaterna
och Centerpartiet som bara några år tidigare klubbade igenom projektet) att dra tillbaka stadens
överklagan.
Nobel Center var stoppat.
TILL EN början såg Stockholms skönhetsråd, ett

fristående rådgivande organ inom den kommunala
förvaltningen, positivt på planerna till byggnaden
på Blasieholmen.
– Men vi tyckte att en mindre byggnad som tog
mer hänsyn till platsen skulle prövas. Ett sådant
alternativ kunde ha blivit något riktigt fint. Ett
Nobel Center känns som något mycket viktig
för Stockholm, säger Henrik Nerlund som är
arkitekturhistoriker och skönhetsrådets sekreterare.
Jacob Haas, arkitekt och vd för ett av Sveriges
ledande arkitektkontor, ÅWL Arkitekter, hör dock
till dem som är än i dag är besvikna över att David
Chipperfields förslag inte blev verklighet.
– Det hade alla förutsättningar att bli ett hus
som skulle ha berikat Stockholm. Vi behöver nya
ikonbyggnader, säger han och tillägger:
– Det bör skapas nya platser här som är bland
de bästa i världen och som omges av hus som har
den högsta kvaliteten. Stockholm är en fantastisk
stad, dessutom en rik sådan, och skulle kunna göra
det. I dag är det många städer i Europa och övriga
världen där saker utvecklas på ett mer konstruktivt
och arkitektoniskt intressant sätt än i Stockholm.

2020

arkitekten David Chipperfield och hans tyska byrå
hade vunnit arkitekttävlingen om nya Nobel Center på Blasieholmen i centrala Stockholm.
– Juryn anser att byggnaden har en lätthet och
en öppenhet som är väldigt tilltalande, förklarade
Lars Heikensten, ordförande i tävlingsjuryn och
vd för Nobelstiftelsen, i samband med att vinnaren
presenterades.
Stockholms dåvarande finansborgarråd Sten
Nordin (M) beskrev Nobel Center som en av stadens framtida märkesbyggnader. Andra var betydligt mer kritiska. Efter att projektet formellt klubbats igenom av en majoritet i kommunfullmäktige
i Stockholm växte missnöjet dessutom ytterligare.
Enligt kritikerna var huset för stort, fel placerat
och inte i samklang med vare sig områdets historia
eller den övriga arkitekturen.
Det arrangerades demonstrationer mot projektet. Till och med Kungen gav sig in i debatten och
förklarade i en intervju i Dagens Nyheter att Nobel
Center kanske kunde byggas någon annanstans.
Drottningen menade att en folkomröstning kanske
vore på sin plats.
Enligt Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten var
det starka intressen som motarbetade placeringen.
– Det fanns i lokalmiljön både starka kapitalägare och boende som var väldigt aktiva. Det lades
ned mycket stora belopp på att motarbeta Nobel
Center på denna plats.
Efter överklagande upphävde Mark- och miljödomstolen detaljplanen för Nobel Center. Stockholms stad svarade med att överklaga till Mark-
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I APRIL 2014 meddelades det att den brittiske stjärn-
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En del påstår att det råder en ängslighet kring modern
och uttrycksfull arkitektur i Stockholm, andra att det är
för trångt att bygga nytt och spektakulärt i innerstaden,
att viktiga k
 ulturhistoriska värden då hotas. HUR SKA
HUVUDSTADSR EGIONEN GÖRA FÖR ATT FÅ NYA
L ANDMÄRKEN OCH I KONISKA BYGGNADER?

BILD: CHIPPERFIELD ARCHITECTS
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Nobel Center på
Blasieholmen var
tänkt som lokal för
prisutdelningsceremonin,
för utställningar, möten
och evenemang, samt
bibliotek, restaurang och
butiker.

Arkitekt David Helldén
(på huk i mitten), till vänster
hans medarbetare Jörgen
Kjærgaard, diskuterar
modellen till Sergels
torg 1965.
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JACOB HAAS menar att en viktig förklaring till

att det inte blev något Nobel Center var att det
saknades en samsyn bland politiker, tjänstemän
och näringsliv kring projektet, men också självförtroende.
Och det var inte första gången i Stockholms historia det hände. Några år tidigare skedde något
liknande då arkitekten Gunnar Asplunds ikoniska
skapelse Stockholms stadsbibliotek vid Odenplan
skulle byggas till. Och även då arrangerades en
arkitekttävling.
Samtidigt som det kom in en mängd bidrag från
namnkunniga arkitekter runt om i världen, växte
kritiken på hemmaplan mot projektet. Det publicerades upprop på tidningarnas kultursidor.
Svenska Akademiens dåvarande ständige sekreterare Horace Engdahl uppmanade politikerna
att inte ”spotta på Asplund”.

Till slut skrotades planerna. Officiellt hette det att en tillbyggnad
skulle bli för dyr.
– Det var en fantastisk möjlighet att skriva ytterligare ett kapitel
om denna världsikoniska byggnad som rann ut i sanden för att man
inte orkade ta frågan vidare, säger Jacob Haas.
HAN MENAR att det finns en ängslighet när det gäller att bygga,

förändra och utveckla miljöer i Stockholms innerstad.
– Man blir extra nervös när det kommer fram projekt som är
uttrycksfulla och vill säga mycket. Ofta landar man i kompromisslösningar som kan vara ganska så håglösa eller så vågar man inte gå
vidare över huvud taget. I synnerhet den arkitektur som sticker ut
mycket har det svårt.
Flera av världens ledande arkitekter bjöds även in att delta i Nobel
Centers arkitekttävling, menar Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten.
– Vi fick många av de allra bästa att delta. Men det fanns även några
internationella topparkitekter som tackade nej. De hade så dåliga
erfarenheter av arkitekttävlingar i Stockholm och hänvisade bland

Jacob Haas,
arkitekt och
vd för ÅWL 
Arkitekter.
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annat till vad som inträffade med stadsbiblioteket. Det som hände med Nobel Center förstärker
ytterligare bilden av Stockholm som en svår stad
att bygga nytt i, säger han och tillägger:
– Stockholm är en oerhört vacker stad. Det är
viktigt att bevara den helheten. Men den helheten
måste också få utvecklas. Det måste få tillkomma
nya byggnader som har viktiga funktioner och de
måste också ibland få ligga centralt, säger Lars
Heikensten.
Samfundet S:t Eriks ordförande Monica Andersson, tidigare bland annat stadsbyggnads- och
miljöborgarråd (S) i Stockholm och generaldirektör för Banverket, säger att mycket av Stockholms
attraktivitet och skönhet ligger i dess speciella
stadsbyggnadskaraktär.
– Det är värden som är väldigt lätta att rasera.
London är ett bra exempel på en stad som har

farenheterna av den så kallade Citysaneringen
under 50-, 60- och 70-talen, då stora delar av de
gamla Klarakvarteren revs för att bland annat ge
plats åt Hötorgsskraporna (”De fem trumpetstötarna”), Sergels torg, stora kontorsbyggnader, parkeringsgarage och andra delar av det moderna
Stockholms city samt underlätta utbyggnaden
av tunnelbanan.
– Det man gjorde då var en kulturskövling. Det
finns en poäng med att vi ibland stannar upp och
funderar över vad vi håller på med. Utveckling
behöver inte betyda att vi konsekvent river en del
av vår kultur, säger Jacob Haas och tillägger:
– Efter vad som hände med Klarakvarteren
tycker jag dock att det är en hyfsad bra balans mellan att riva och bevara, även om det alltid dyker
upp de som vill riva mer än vad som är rimligt.
Men det är sällan som staden inte kan hantera det.
Det håller inte Catharina Gabrielsson, docent
i arkitektur på KTH, med om. Hon tar Sturegallerian som exempel, där fastighetsägaren Abu Dhabi
Investment Authority ville riva flera hus i den inre
delen av kvarteret för att ersätta dem med nya.
– Man hade kunnat riva nästan hela Stureplan
om det inte stoppats av engagerade privatpersoner med inflytande. Staden, oavsett vem som styr,
lägger sig ofta platt för byggbolagens intressen på
ett sätt som nästan saknar motstycke, menar hon.
Om några år kan spårområdet runt Stockholms
Centralstation komma att överdäckas, vilket skulle
möjliggöra bland annat kontor, handel, bostäder
och parkmiljöer. Arbete med detaljplanen för
området pågår.
– En överdäckning innebär en otrolig möjlighet
att bygga något spännande. Men ska man bygga i
ett sådant läge måste det vara världsklass på projekten. Då kan man inte nöja sig med hedersamma
insatser eller ganska bra, säger Jacob Haas.
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EN FÖRKLARING till försiktigheten kan vara er-
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hackats sönder genom att man har släppt fram
nästan vad som helst.
– Den som vill bygga i Stockholms innerstad
måste ta stor hänsyn till kulturarvet och en mängd
andra intressen. Den som inte gör det får folkliga
opinioner emot sig. Invånarna månar om sin stad,
säger Monica Andersson.
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NOBEL CENTER
HADE ALLA
F Ö R U T S ÄT T N I N G A R
AT T B L I E T T H U S
S O M B E R I K AT
STO C K H O L M .
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HÄROMÅRET SKREV journalisten och författaren Claes Britton i en

debattartikel i Svenska Dagbladet att det inte har uppförts någon
internationellt berömd byggnad i Stockholm sedan Kulturhuset
färdigställdes 1974 och jämförde med Paris:
”Centrala Paris förblir det förnämsta föredömet för hur respekt för
det historiska arvet kan förenas med samtida spjutspetsarkitektur.
Glaspyramiden vid Louvren, Centre Pompidou och Palais Royal
är några fantastiska exempel på hur radikala arkitektoniska och
konstnärliga uttryck har integrerats i känsliga historiska miljöer
på ett sätt som förhöjer stadens attraktionsvärde och som älskas av
såväl ”eliterna” som massorna, trots att de alla från början var högst
kontroversiella. Det nya och det gamla har en enastående förmåga
att korsbefrukta varandra, bara kvaliteten är den högsta.”
och chefsarkitekt på Sandellsandberg, jämför med Finland.
– I Helsingfors har det bland annat byggts ett fantastiskt nytt
bibliotek mitt emot riksdagshuset. Jag tror inte Ode, som biblioteket
heter, skulle ha kunnat komma till i Stockholm. Det är ett alldeles
för djärvt projekt.
Varför går det i Helsingfors?
– En förklaring är att Finland, som är ett ganska ungt land, har
valt att manifestera sig genom bland annat arkitektur.
Enligt Thomas Sandell är det viktigt att varje tidsepok får ge sitt
avtryck, även på innerstadens arkitektur.
– Allt nytt som byggs nu är verkligen inte av hög kvalitet. Men det
är inte heller allt gammalt. Jag tycker att ordningen vi har i Sverige
med byggnadsnämnder är bra. Men de ska framför allt bevaka och
besluta om bland annat höjder och liknande, inte peta i exakt hur
olika byggnader ska se ut.
– På samma sätt som vi litar på att doktorn som ska operera oss
gör ett professionellt jobb, behöver vi lita på att arkitekter också gör
det. De har trots allt genomgått en fem år lång utbildning och kan
hus bättre än de flesta. Dessutom är arkitektur till viss del ett konstuttryck. Att en kommitté ska göra konstverk fungerar inte så bra.
NYA BYGGNADER väcker ofta känslor. Det är i allmänhet ganska lätt

även för en amatör att ha åsikter och uppfattningar om det som är
visuellt, till exempel en byggnads storlek, höjd, placering eller färg.
– Människor har sina egna referenser och uppfattningar om vad
de anser är bra eller dåligt. Det är bara att acceptera. Men ju mer
kunnig man är, desto mer ökar förståelsen för olika uttryck, säger
Thomas Sandell.
Ett aktuellt bostadsprojekt som fått stor positiv respons är flerbostadshuset Basaren på Kungsholmen.
Catharina Gabrielsson, docent i arkitektur på KTH:
– Det är ett försök att tillföra nyskapande arkitektur som förhåller
sig lyhört till sin omgivning. Utanför innerstaden kan man se exempel
på andra fina tillskott av bostadshus, till exempel vid tunnelbanan i
Hökarängen. Överlag är det inte djärva landmärken eller höga hus
som behövs utan en stadsbyggnadspolitik som är inriktad på att slå
vakt om befintliga kvaliteter och tillföra nya där det saknas.
– Den ängslighet som finns hos ansvariga ligger snarare i oförmågan att ta politiskt ansvar för Stockholms planering i termer av till
exempel rättvis fördelning och segregationsproblem. Att det skulle
handla om att främja eller stoppa spektakulära projekt är ett mycket
ytligt sätt att se på saken, säger Catharina Gabrielsson.

2020

FLERA AV de byggnader som i dag uppfattas som juveler var hårt kriti-

serade när de skulle byggas. Ett bra exempel är Stockholms stadshus,
i dag stadens kanske främsta symbol. När stadshuset skulle uppföras
på gamla eldkvarnstomten på Kungsholmen för drygt 100 år sedan
var det många som var negativa. Tomten ansågs vara alldeles för fin
för att bebyggas, huset skulle bli för dyrt, förstöra utsikten, var fult
och kallades för en tegelhög, berättar Thomas Sandell.
– I dag tror jag inte att det är någon som vill riva Stockholms
stadshus. Och så är det även med många andra byggnader. För 20
år sedan vann till exempel alltid Kulturhuset omröstningar om

Louvrepyramiden är en pyramid gjord av glas och metall utanför
Palais du Louvre i Paris. Pyramiden uppfördes 1989.

Nya Arkitektskolan på KTH belönades med
det prestigefyllda Kasper Salin-priset 2015.

FOTO: THAM & VIDEGÅRD ARCHITECTS
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THOMAS SANDELL, en av Sveriges mest uppmärksammade arkitekter

Stockholms fulaste hus. Sedan var det Arkitektskolans tur. Det är
båda hus som folk pratar om, som är intressanta, ger avtryck och
som till slut kommer att bli älskade. Med tiden får man allt större
acceptens för varje arkitekturstil som är bra. Två mycket aktuella
exempel är 79&Park vid Gärdet och Norra tornen som det var väldigt
besvärligt att få igenom.
– Ny arkitektur kräver hopp om framtiden, en tro om att allt ska bli
bättre. En sådan har vi inte riktigt i dag. Vi är i stället inne i ett slags
ängslighet och tittar gärna bakåt. Men det är inte precis första gången
vi i historien är rädda för det nya. Det har pendlat fram och tillbaka,
och det kommer det nog att fortsätta att göra, säger Thomas Sandell.
SAMFUNDET S:T ERIKS ordförande Monica Andersson menar att

det är alldeles för stort fokus på att bygga i Stockholms innerstad,
speciellt när det gäller nya byggprojekt som är lite speciella.
– Det beror på fantasilöshet, men också på hur staden är planerad.
Även i förhållande till många andra huvudstäder har vi ett mycket
dominant centrum. Våra kommunikationer går i stor utsträckning
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I DAG TROR
J A G I N T E AT T
D E T Ä R N Å G O N
S O M V I L L R I VA
S T O C K H O L M S
S TA D S H U S .
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Thomas Sandell,
chefsarkitekt på
arkitektbyrån
Sandellsandberg.

– Kostymen blir fruktansvärt trång om allt nytt
och spektakulärt ska ligga inne i city. Dessutom
leder det till rivningar och ingrepp i en mycket
känslig miljö.
Även om den arkitektoniska ängsligheten är
mindre i förorten än i innerstaden, finns det andra
begränsningar.
– Ofta är de ekonomiska förutsättningarna där sådana att det sällan är någon som ens
vågar arbeta med en arkitektur som är dyr. I en del
kranskommuner runt Stockholm har man dock
en medveten strategi och policy kring arkitektur
och stadsutveckling och har lyckats skapa enighet
kring vad man vill åstadkomma genom att tidigt i
processen involvera politiker, kommunala tjänstemän, näringsliv och invånare. Upplands-Väsby är
ett bra exempel med projektet Fyrklövern, säger
Jacob Haas.

2020

radiellt och är inriktade mot city. Det var först med
tvärbanan som vi fick en verklig tvärförbindelse.
Att bygga så mycket i city som man gör leder dessutom till trafikinfarkt.
Enligt Monica Andersson bör fler offentliga
byggnadsverk förläggas till områden och stadsdelar som i dag är eftersatta.
– Landmärken kan bidra till att det skapas nya
attraktiva platser utanför city. Att använda placering av till exempel nya museer och andra byggnadsverk på det sättet vore utmärkt. Det skulle
dessutom innebära att man kan arbeta med arkitekturen på ett friare och ett helt annat sätt än i
innerstaden som dels redan är väldigt tät, dels har
ett högt kulturhistoriskt värde.
Senast något liknande skedde var, enligt Monica
Andersson, 1989 då Globen byggdes i Johanneshov
i södra Stockholm.
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FRAM TILL 2030 planeras det att det byggas mer

än 100 000 nya bostäder i Stockholm, varav huvuddelen i redan befintliga miljöer, framför allt i
ytterstaden. Tidigare har Stockholm vuxit genom
att nya delar lagts till redan existerande. Först
byggdes Gamla stan, därefter malmarna och sedan
ytterstaden.
– Att förtäta i redan befintliga miljöer i den utsträckning som sker nu har inte gjorts tidigare.
Det är som att bygga en ny stad i en redan befintlig.
Det behöver inte vara något dåligt, men är mer
avancerat än att bara bygga längre och längre
ut, säger Stockholms skönhetsråds sekreterare
Henrik Nerlund.
– I dag lägger man i allmänhet ner mer hjärta när
det till exempel gäller gestaltning i ett centralt läge
än vad man gör i ett mer perifert. Generellt sjunker
engagemanget med antalet tunnelbanestationer
ut från centrum. När det nu ska byggas en ny stad
i en redan befintlig finns det goda möjligheter att
rätta till det som inte blev så bra första gången.
Henrik Nerlund berättar att naturen har satt
upp ett slags ram för Stockholms utbyggnad och
att stadens skönhet mycket vilar på att den byggs
i mötet mellan två vatten och där Stockholmsåsen
möter södra bergens förkastningsbrant.
– Tar man hänsyn till den här topografin när
man till exempel ska bestämma var det ska byggas
höga byggnader kan det bli väldigt bra och spännande. Om man däremot struntar i de topografiska
förutsättningarna blir det inte bra. Från Skönhetsrådets sida uppskattar vi djärv och spännande
arkitektur som tillför nya värden. Vi har till exempel varit väldigt positiva till flera av de höga hus
som byggts under senare år, bland annat Sthlm 01
mellan Skanstull och Gullmarsplan. Vi tycker att
det är en mycket bra placering, precis som exempelvis Folksamhuset, Skatteskrapan, Södertorn,
Hötorgshusen, Kungstornen och Wenner-Gren
Center. De är placerade längs med åsens riktning,
vilket fungerar utmärkt.
– Andra bra lägen att placera höga hus på är vid
tullsnitten eller broar. Norra tornen vid Torsplan
är till exempel väldigt spännande och ett arkitektoniskt tillskott till Stockholm. De väcker mycket
känslor, men det ska bra arkitektur få göra.
Enligt Henrik Nerlund inbjuder Stockholms
topografi till diskussion om arkitektur och stadsutveckling.
– Den gör att man kan få väldigt spektakulära
utblickar när man rör sig i stan. Plötsligt går det
att se en byggnad som ligger flera kilometer bort.
I Stockholm blir förändringarna i stadsmiljön
därför extra tydliga för invånarna. Så är det inte
på samma sätt i en platt stad.
– Jag tycker inte att det är konstigt att det som
sticker ut eller avviker från den gängse skalan
väcker reaktioner. Men ibland blir diskussionen
så polariserad att det komplexa i stadsbyggandet
tappas bort. Antingen blir det nej till all utveckling
eller ja till allt. Inget av de spåren är fruktbara. Det
behövs dessutom mer förutsägbara regler kring
stadsutvecklingen. I dag är det ofta oklart vad det
är som egentligen gäller, vilket skapar frustration.
På vilket sätt oklart?
– Från kommunens sida planläggs det väldigt
litet och detaljerat i stället för att lägga upp större
och mer generella planer. Det gör att stadsdelar

LANDMÄRKEN
ÄR VIKTIGA ,
M E N U TG Ö R S I N T E
B A R A AV H Ö G A
HUS.
utvecklas styckevis och att det, för både medborgare och fastighetsägare, är svårt att få en bild av hur ett område kommer att utvecklas
över tid. Ett typexempel är utvecklingen av Stockholms city. Den
höjning av vissa hus som har skett följer inte någon plan eller idé.
Det är ad hoc och dagsformen som bestämmer på vilka fastigheter
som det får byggas till nya våningar och vilka som det inte får göras.
Det finns ingen logik eller förutsägbarhet, vilket skapar konflikter.
BRISTEN PÅ enkel byggbar mark i attraktiva lägen gör att allt mer

industrimark tas i anspråk för bostadsbyggande. Det är inte sällan
mark som behöver saneras till höga kostnader och som det kan vara
både komplicerat och dyrt att bygga på. Det i kombination med
principen att varje projekt ska gå ihop lokalt gör att byggaktörer
maximerar antalet kvadratmeter som kan säljas eller hyras ut.
– Det byggs tätare, högre och med mindre fri- och rekreationsytor
än tidigare. Det är mycket svårt att bygga tätt och på samma gång
klara andra krav, till exempel bra ljusförhållanden i lägenheterna,
användbara gårdar och att ge plats för ekosystemtjänster. Att lösa

BILD: OSCAR PROPERTIES
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Bostadshuset 79&Park i utkanten av Gärdet är ett av Stockholms mer
spektakulära byggprojekt under senare år.
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det ställer mycket stora krav på arkitekter och
byggherrar, säger Ann Legeby som är professor
i tillämpad stadsbyggnad på Kungliga tekniska
högskolan, KTH.
Hon menar att det behövs en ekonomiskt mer
långsiktig syn på fastighets- och stadsutveckling.
– Jag tycker till exempel att de fastighets- och
markvärden som skapas på längre sikt och i andra
delar av staden till följd av en förändring borde
beaktas. Det handlar trots allt om strukturer och
byggnader som vi ska leva med under många decennier.
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2006 utlystes en
arkitekttävling om en
tillbyggnad av Stockholms
stadsbibliotek. Tre år
senare s toppades den
planerade tillbyggnaden.
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SAMTIDIGT SOM vissa delar av Stockholm förtätas,

Norra tornen vid
Torsplan blir med sina
125 respektive 110
meter innerstadens
högsta bostadshus.
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finns det andra delar som är väldigt glesa.
– Utanför tullarna är det många områden där
arkitekturen och stadsbyggandet kan bidra positivt
och resultera i bättre och mer jämlika livsvillkor,
säger Ann Legeby.
Genom århundraden har samhället genom att
bygga landmärken velat visa och manifestera vad
man ansett som viktigt. Stockholms slott är ett
exempel, Stadsbiblioteket och Centralstationen
andra.
– Landmärken är viktiga, men utgörs inte bara
av höga hus. Det kan handla om byggnaders placering eller om vilken kvalitet arkitekturen har. Vad
är det då i dag som vi ger utrymme i strategiska
lägen? Vad säger det om samhället om vi återkommande placerar parkeringar eller konsumtion på
första parkett? I dag skulle vi kanske behöva manifestera det som stödjer demokratin genom att ge
mötesplatser – exempelvis samlingslokaler, bibliotek eller andra kulturinstitutioner – en central
placering och en hög arkitektonisk gestaltning.
Eller skolor.

Fram till 2040 beräknas det behövas omkring
50 nya skolor runt om i Stockholm.
– Genom att satsa arkitektoniskt på de nya skolorna och ge dem en framskjuten lokalisering i
staden kan samhället signalera att utbildning är
något viktigt. Staden bör också vara noga med hur
man arbetar med upphandling. Varför inte engagera de arkitektkontor och byggaktörer som har
bra kunskaper om hur man designar pedagogiskt
goda skolmiljöer och ge utrymme för att skapa
vettiga utemiljöer? säger Ann Legeby.
Även om det inte blir något på Blasieholmen,
är inte planerna på ett Nobel Center i Stockholm
skrotade. Nobelstiftelsen för diskussioner med
Stockholms stad om en annan plats, menar Lars
Heikensten.
– För Stockholm och Sverige innebär Nobel
Center stora möjligheter. För Nobelstiftelsen
innebär det också ett stort åtagande. Det kan bara
göras med en central placering. Bara då kommer
verksamheten att fungera och ekonomin gå ihop.
Hittills har diskussionerna med Stockholms stad
gått bra. Men det gäller att hitta en bra plats som
vi tror på och att staden erbjuder oss platsen till
sådana villkor att det är realistiskt. Villkoren måste
vara lika bra eller bättre än förra gången.
– Förtroendet för Stockholms stad bland finansiärerna är lägre nu än vad det var tidigare. Ska vi få
in de pengar som krävs för att realisera detta krävs
det ett väldigt starkt engagemang från stadens sida,
säger Lars Heikensten.
Enligt arkitekt Thomas Sandell finns det massor
av intressanta lägen för ett framtida Nobel Center.
– Varför inte vid Slussen vid vattnet? Eller kanske vid Haga norra, kanten av Gärdet eller slutet
av Strandvägen i Nobelparken.

Innovation / Stadsbilden

Konserthuset, Hamburg

Hamburg
Elbphilharmonie
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Den schweiziska arkitektfirman
Herzog & de Meurons konserthus
invigdes 2017. Prestigebygget har
stått för stora rubriker dels på grund
av att det är byggt ovanpå ett
gammalt lagerhus, dels på grund
av sju års försening och skenande
kostnader.
– Man har höjt ribban för
arkitekturen genom bland annat
det nya konserthuset. Samtidigt
finns det i staden en levande 
sub- och motståndskultur som
är livsviktigt för att en stad ska
fungera.

Guggenheimmuseet
Museibyggnaden invigdes 1997.
Den ritades av Frank Gehry
och uppmärksammats för sin
djärva, originella arkitektur. I dag
är byggnaden i sig ett turistmål
och anses ha medverkat till en
ekonomisk uppgång i staden.
– En industristad som var lite
på dekis och som fick liv genom
bland annat ett Guggenheim
museum. Det är ett skolboksexempel på hur god arkitektur
kan skapa attraktion. Museet är
en fantastisk märkesbyggnad
som är placerad centralt utmed
floden. Det är nästan som att
man har gett staden ett nytt
hjärta och en ny själ, men inte
i motsättning till det som fanns
tidigare utan som en positiv
addition.
JACO B H A AS,
Vd ÅW L A r k i te kte r

Tre europeiska storstäder som på senare år har satt
sig själva på världskartan med hjälp av i vissa fall djärv
arkitektur och i andra omdebatterade byggprojekt.
AV M I K A E L B E RG LIN G

Helsingfors
Centrumbibliotek Ode
Invigdes 2018 och har planerats av
arkitektbyrån ALA som vann den
öppna internationella arkitekturtävlingen om centrumbiblioteket 2013.
Bygganden, som kostade nästan
100 miljoner euro att bygga, utsågs
till världens bästa nya allmänna
bibliotek 2019.
- Staden har tagit ledningen i vår
region. Man har bland annat byggt
ett fantastiskt nytt bibliotek mitt
emot riksdagshuset. Jag tror inte
Ode, som biblioteket heter, skulle
ha kunnat komma till i Stockholm.
Det är alldeles för djärvt.

Stadsbiblioteket Ode, Helsingfors

BILD: KUVIO
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Modiga
arkitekturstäder
Bilbao
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C ATHA RINA GA B RIEL S SON ,
D o cent i ar k i tektu r på K TH

Guggenheimmuseet, Bilbao

THO MAS SA NDELL ,
Chefs ar k i tekt
S andel l s andb erg

Innovation / Krönika

”STOCKHOLM
– EN FÖREBILD FÖR
FRAMTIDENS STÄDER”
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Stockholm-Uppsala har all
möjlighet att år 2035 vara en
av världens mest moderna och
dynamiska regioner. Och att bli
en region för andra att lära och
inspireras av, menar Claudia
Olsson, grundare av Stellar
Capacity.
I L LU STR ATIO N
A MA N DA BE RG LU N D

SOMMAREN 2019 publicerade Europeiska Kom-

regionen och bidra till att stadens mål att bli klimatneutralt till
2040 uppfylls. Samtidigt måste regionen vara ledande inom framtidslösningar – både kring nya transportsystem såsom Hyperloop
och livsmedelsförsörjning genom exempelvis vertikala odlingar.
2035 KAN huvudstadsregionen var en plats där människans väl-

befinnande står i centrum för nya initiativ, där ett datadrivet och
människocentrerat beslutsfattande möjliggör framsteg både i
stadsdesign, mobilitet, sjukvård och utbildning. Och en region där
mångfald gällande livsåskådningar, förutsättningar och behov är en
tillgång och gör Stockholm-Uppsala till en plats som är berikande
och meningsfull i alla livets skeenden.
FÖR ATT nå dit måste regionen ta vara på den accelererande tek-

nikutvecklingens möjligheter, och till fullo nyttja digitaliseringens
effektiviserande kraft. Det kan ta Stockholm-Uppsala till en position
som Europas mest moderna och dynamiska region.

2020

missionens högnivågrupp Industri 2030 en vision
för Europas näringsliv 2030. I gruppen identifierade vi ett antal viktiga steg för Europas konkurrenskraft, attraktionsförmåga och långsiktigt
hållbara och framgångsrika utveckling. En del av
visionen inkluderade möjligheten att skapa en
stad för andra länder att lära ifrån och inspireras
av, framförallt när det gäller förmågan att ta vara
på teknikutvecklingen. Stockholm-Uppsala har all
potential att vara den staden och positionera sig
långt fram vad gäller stadens attraktivitet, innovationskraft, hållbarhet och särskilt invånarnas
välmående och lycka.
Sverige och Stockholm har förutsättningar för
att gå först inom flera områden. Cleantech kan
till exempel bli en stark ekonomisk motor för

2020
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Stockholm Norvik Hamn kommer att ha
drygt åtta gånger så stor containerkapacitet
som Frihamnen.

15

METER DJUPT
KO M M E R D E T VA R A
VID KAJEN I DEN
N YA H A M N E N

STOCKHOLM
NORVIK HAMN

1 325
METER KAJ
HAR ANSLUTNING
T I L L B Å D E VÄ G
O C H J Ä R N VÄ G

500 000
C O N TA I N R A R P E R
Å R KO M M E R AT T
KUNNA HANTERAS
K A N TA E M O T D E
S T Ö R S TA FA R T YG E N S O M KO M M E R
IN I ÖSTERSJÖN

Stockholm Norvik Hamn, som den nya hamnen heter. Den öppnar i maj 2020 och ersätter då containerterminalen i Frihamnen
i Stockholm, där det så småningom ska byggas bostäder och kontor.
Den nya hamnen ligger strax norr om Nynäshamns oljehamn
och har både en djupare och mer direkt farled in från Östersjön än
Frihamnen i Stockholm.
– Inseglingen till hamnen kommer att bli mycket enklare. I dag
åker fartygen fem, sex timmar genom skärgården innan de kommer fram till Frihamnen. För att ta sig till hamnen i Norvik är det
bara att svänga vänster i farleden, säger Thomas Andersson, vd för
Stockholms Hamnar.
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ÖVER TIO miljoner ton berg har sprängts bort för att möjliggöra
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16,5

STOCKHOLM NORVIK Hamn kommer vara Sveriges

2020

näst största containerhamn när den är i full gång, med
kapacitet att hantera cirka 500 000 containrar per år.
Inseglingen
Frihamnens kapacitet är på cirka 60 000 containrar per
år, vilket gör den till Sveriges sjätte största.
till hamnen
Med automatiserade truckar och distansstyrda kra
k
ommer att
nar blir den nya hamnen betydligt effektivare än sin
bli mycket 
föregångare. Dessutom kan Stockholm Norvik Hamn
ta emot större fartyg, vilket är viktigt då nio av tio varor
enklare.
som vi konsumerar transporteras till oss via sjön och
storleken på både container- och roro-fartyg ökar av
såväl ekonomiska skäl som av miljöskäl.
Med den nya hamnen och nya industrijärnvägsspår som ansluter
till Nynäsbanan väntas Nynäshamn utvecklas till ett logistiknav
i den växande Stockholms- och Mälardalsregionen.
– Förutom att det innebär fler arbetstillfällen, ökar det möjligheterna att försörja regionen söderifrån, vilket inte minst är bra för
miljön då det leder till minskade körsträckor med lastbilar. Men det
kräver att det investeras i logistikparker och att kommunerna ställer
upp med mark för det, säger Thomas Andersson.

Innovation / Logistik

INSJÖN
BORLÄNGE

VÄ S T E R Å S

ESKILSTUNA
STOCKHOLM
FRIHAMNEN

HALLSBERG

STOCKHOLM
NORRVIK HAMN
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Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande
stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000
nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.

I SAMBAND med att Stockholm Norvik Hamn

Ambitionen är
att det ska bli en
naturlig del av
Östermalm och
cityområdet.

öppnar, stängs containerterminalen i Frihamnen
där det i stället ska växa fram en helt ny stadsdel.
Namnet till trots är hundraåringen Frihamnen
redan betydligt mer än en hamn. De gamla magasinen och lokalerna fungerar som kontor för en mängd företag i
en rad olika branscher. På sikt planeras det för att i området byggas
1 700 bostäder samt lokaler för upp mot 4 000 arbetsplatser.
Precis som i närliggande Värtahamnen, en annan del av stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden, kommer inte all fartygstrafik att försvinna. Färje- och kryssningstrafiken blir kvar i de
båda områdena, som på sikt kan väntas växa samman.
Hamn och stad ska utvecklas sida vid sida. Längst fram i planeringen – av de havsnära delarna av Norra Djurgårdsstaden – har
man kommit med Värtahamnen.
– Området kommer att bli en helt ny stadsdel. Samtidigt är ambitionen att det ska bli en naturlig del av Östermalm och cityområdet.
Det tar bara nio minuter att cykla från Värtahamnen till Stureplan,
säger Kristina Alvendal som leder arbetet inom Stadsutvecklarna
i Värtahamnen AB, ett bolag som arbetar med att utveckla den nya
stadsdelen och som bildats av fastighetsägare i området, Stockholms
Hamnar och Stockholms stads exploateringskontor.

2020

BYGGSTART I Värtahamnen är beräknad till 2021–2022. När området

är klart väntas det bland annat bestå av 5 000 bostäder och 10 000
arbetsplatser.
– Fartygstrafiken och dess alla miljoner resenärer innebär extra
stora möjligheter, en konstant rörelse av människor, liv och bra
underlag för affärer och attraktioner. Det måste vi utnyttja.
Under exploateringen är det, enligt Kristina Alvendal, viktigt att
värna och ta hänsyn till områdets sjöfartshistoria och själ.
– Många människor gillar och vill ha kvar hamnkänslan. Stadsdelen ska vara lite busig, inte så tillrättalagd.

NORRA
D J U R G Å R D S S T A D E N
O M FAT TA R O M R Å D E N A
H J O R T H A G E N , VÄ R TA 
HAMNEN, FRIHAMNEN
O CH LOUDDEN

12 000
N YA B O S T Ä D E R P L A N E R A S

35 000
N YA A R B E T S P L A T S E R
SKA TILLSAMMANS MED
D E N YA B O S T Ä D E R N A
R Y M M A S P Å E N Y T A A V
H A L V A S Ö D E R M A L M
AMBITIÖSA MILJÖOCH HÅLLBARHETSMÅL
F I N N S , E X E M P E LV I S I N O M
E N E R G I A N V Ä N D N I N G

ÅR 2021
F R A M T I L L Å R 2 0 2 8 VÄ N TA S
D E T BYG G A S KO N TO R O C H
B O S TÄ D E R I VÄ R TA H A M N E N

ÅR 2029
B E R Ä K N A S I N F LY T T N I N G
S K E I D E N YA B O S T Ä D E R N A
I FRIHAMNEN

FOTO: GETTYIMAGES
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SPRING
I BENEN

Djurgården
Södermalm, Stockholm

Att springa en runda på lunchen är
positivt både för kreativiteten och
hälsan på arbetsplatsen. Vi har listat
några av huvudstadsregionens bästa
ställen för en joggingtur.
AV JO H A N PE RS S O N

Djurgården är enkelt att nå från
centrala Stockholm – och en
grön oas med skogar och ängar.
Ett varv runt ön är cirka
10 kilometer.
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I Solna strax norr om Stockholm
erbjuds massor av vägar av
varierande längd genom vackra
landskap i Hagaparken. Slingan
runt Brunnsviken är cirka
11 kilometer.
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Hagaparken, Solna

Humlegården
Liten grön oas i centrala Stockholm som är perfekt för intervallträning. Längden anpassas
enkelt efter ork eller tid. Ett varv
runt hela parken är knappt 1,5
kilometer.

Kungsholmen
och Södermalm

Stadsskogens
naturreservat, Uppsala

Utsågs 2017 till Sveriges fjärde
bästa motionsspår. Ursviks
motionsområde i Sundbyberg
ligger nära Kista och erbjuder
fem olika spårlängder.

Stadsskogen i Uppsala är verkligen precis det som namnet
anger, en skog i en stad. Här
finns både gott om naturstigar
och 2,5 kilometer elljusspår.

Erbjuder fantastiska utsikter.
Såväl ett varv runt Södermalm
som Kungsholmen är av många
ansedda som både Stockholms
vackraste och snabbaste milslånga rundor.

Lill-Jansskogen

Nackareservatet

Fyrisån, Uppsala

En dryg kilometer norr om
Stureplan ligger naturområdet
Lill-Jansskogen. Här finns flera
joggingspår, bland annat ett
elljusspår som är tre kilometer
långt.

Lättillgängligt naturreservat med
massor av olika motionsspår
i både Stockholm och Nacka.
Bland annat Hammarbyrundan
som är 900 meter långt och är
upplyst under kvällstid.

Rakt igenom centrala Uppsala rinner Fyrisån. Här finns
möjlighet att springa längs ån
på grusväg i skön naturmiljö.
Längden anpassas enkelt efter
ork eller tid.

2020

Ursviks motionsområde,
Sundbyberg

Bruno Mangyoku

I L LU S T R AT I O N
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Karin Aase

Hemmafrun som ideal är borta sedan länge. Trots det är
det henne och hennes familj vi har byggt stadens bostäder för.
I alla fall fram tills nu. För framtidens boendeformer byggs
runt om i huvudstadsregionen, redan i dag.

dan har vi fortsatt att bygga lägenheter som består
av kök, vardagsrum, ett stort sovrum för föräldrarna och var sitt litet för barnen. Fram tills nu. Tellus
Towers är ett exempel, men runt omkring i huvudstadsregionen sker andra, mindre iögonfallande
förändringar hela tiden. I stadsdelen Rosendal i
Uppsala byggs och säljs råbostäder där de boende
köper tak och yttervägg men planerar och bygger
planlösningen helt själva. I Mälaräng i sydvästra
Stockholm planeras för byggemenskap där privatpersoner kan gå ihop och gemensamt planera
och skapa sitt helt unika boende. Och på många,
många fler ställen testas tankarna på co-living,
ett modernare ord för kollektivboende. Men inte
kollektiv à la 70-tal där ett antal personer flyttar
ihop i vilket hus som helst, utan det handlar om
specialbyggda lägenheter där alla boende har eget
rum men delar sociala ytor som kök och vardagsrum. Och det är inte de kollektivboende själva som
står för det hela, utan fastighetsutvecklare som
inte bara bygger lägenheterna utan också matchar
ihop hundälskare med andra hundälskare, pensionärer med pensionärer och småbarnsföräldrar
med morgonpigga.

F O L K Ä R H E LT
SLUT OCH DE
VILL INTE HEM
OCH JOBBA
U TA N D E V I L L
HEM OCH VILA.

CO-LIVING BEHÖVER emellertid

inte betyda att bo ihop med främlingar. Lika nyfiket tittar byggbolagen nu på generationsboendet,
där föräldrar och vuxna barn har varsitt boende
under samma tak.
– Vi lever i ett utmattningssamhälle, konstaterar
Viktoria Walldin.
– Folk är helt slut och de vill inte hem och jobba
utan de vill hem och vila. Samtidigt har vi gott om
pigga pensionärer som vill fortsätta göra nytta.
Då blir generationsboendet en plats där vi både
får social samvaro men också en möjlighet till
avlastning.

2020

känns det skönt att glida in i lobbyn där husets portier hälsar dig
välkommen hem. Strax står du i
hissen på väg upp till takvåningens pool, och när
du ligger där i vattnet funderar du på om du ska
orka laga mat i kväll, eller om du kanske skulle be
husets restaurang att göra ordning middag åt dig.
Ett lyxhus för de allra rikaste? Nej, bara en
bild från en möjlig framtida vardagskväll i Tellus
Towers. Här vid Telefonplan planerar bostadsutvecklingsföretaget SSM för 1 200 lägenheter, men
inga stora lyxvarianter utan små flexibla 1:or och
2:or för framför allt unga människor som inte vill
lägga alla pengar på sitt boende.
Och även om Tellus Towers med sina 78 våningar må vara extremt
är det en tydlig bild av att allt inte är som vanligt på Stockholms byggmarknad. I stället börjar byggherrar och fastighetsbolag på grund av
förändrade normer, trender och ekonomiska skäl att utveckla nya
sorters bostäder, anpassade mer för nutid än 50-tal.
– Stockholm har byggt likadana lägenheter för mamma-pappa-med-två barn alldeles för länge, konstaterar Viktoria Walldin,
antropolog på White Arkitekter.
– Det grundar sig på folkhemmets ideal, när hemmet skulle planeras för att underlätta för hemmafrun som jobbade där.

S tThHl LmMmmaaggaaz zi ni nee

TRÖTT EFTER en lång dag på jobbet

"

släppa det homogena bostadsbyggandet och i
stället börjat sniffa på andra former av boende?
Enligt Viktoria Walldin beror det på en lång radda
faktorer.
– Först och främst pengar. Många har inte råd
att hyra eller köpa nybyggda enfamiljslägenheter;
det har blivit tydligt att sådan är svårsålda i dag.
Men det handlar också om andra värden, inte
minst det faktum att Stockholm är bland de städer i världen som har flest ensamhushåll och där
känslan av ensamhet mitt i staden börjar bli otäckt
kännbar för många. Det i kombination med framväxten av delningsekonomin gör
att fler nu inte bara kan tänka sig
utan faktiskt också önskar bo tillsammans med andra.
– Frågar du människor 60+ så
är det lika otänkbart för dem att
dela boende som att dela bil, men
kommer du ner i åldrarna kan folk
tänka sig att dela ganska mycket.
Kanske inte säng och toalett, men
man ser att det kan finnas både
ekonomiska och sociala fördelar
med att dela resten.
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SÅ VAD beror det på? Varför har staden börjat
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MEN ÄVEN om det livsidealet försvann för länge se-
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STARTA DE
PROJEK T
Byggemenskap
i Bredäng
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– en byggemenskap är
en grupp privatpersoner
som i egen regi eller
tillsammans med en
byggaktör planerar och
genomför ett bostadsprojekt. Syftet är att
deltagarna i bygggemenskapen ska bygga
bostäderna för eget
boende och samtidigt
vara med och utveckla
stadsdelen.

Råbostäder
i Uppsala

I Uppsala byggs så kallade råbostäder som kan liknas
vid oinredda skal utan innerväggar och golv.

Samtidigt har digitaliseringen förändrat hur vi lever, och även
kärnfamiljen i sin villa behöver andra funktioner än 50-talets hemmafru. I en studie av framtidens boende som gjordes av antropologen
Katarina Graffman och företaget Movehome 2016 konstaterade man
att behovet av ett stort vardagsrum där alla ska samlas framför tv:n
i stort sett är borta. I stället är det köket som är hemmets hjärta. Det
är där vi möts, läser läxor, äter mat, dricker vin, för att sedan dra oss
undan till en vrå där vi kan ägna oss åt vår alldeles egna lilla skärm.
Kanske är det till och med så att vardagsrummet kommer att gå
samma öde till mötes som folkhemmets finrum?

2020

MEN ALLA de här förändrade behoven, betyder de att vi måste riva

allt och bygga nytt? Inte enligt Viktoria Walldin, som i stället ser ett
ökat intresse från byggherrar att bygga om det befintliga beståndet.
Göra om en stor villa till ett generationsboende, eller ta bort vardagsrummet i lägenheten till förmån för flera mindre sovrum för
varannan-veckas-familjen.
– Om man ska vara helt ärlig handlar det i grund och botten mycket
om ekonomi. De som har råd kan alltid välja; nöten som ska knäckas
är hur vi ordnar bostäder som gynnar alla och då måste vi våga tänka
nytt. Tänka normkritiskt, konstatera att alla inte vill bo mammapappa-barn och bygga ett boendeutbud som är lika varierat som
stadens befolkning.

"

N ÖT E N
SOM SKA
K N Ä C K A S
ÄR HUR VI
O R D N A R
B O S TÄ D E R
SOM
GYNNAR
ALLA.

– RAW innebär att de
boende får bestämma
planlösning, ytskikt,
interiör och ambitionsnivå i lägenheten. Det
enda som är fastställt
är ytterväggar och
badrummets placering,
i övrigt är det upp till
köparen hur hen vill
använda bostadens
kvadratmeter.

Flexibla
smålägenheter
i Tellus Towers
– lägenheter med flyttbara väggar och smart
inredning ska göra det
möjligt att leva ett rikt liv
på mycket liten yta.

Bo själv, lev
tillsammans
– Colive bygger lägenheter för 6–12 personer,
där alla har eget rum
och dusch men delar
på kök och umgängesytor. Målet är att ge ett
rimligare bostadspris
och samtidigt skapa
social gemenskap. Finns
på Söder, fler planeras
i olika storstadsområden.

Innovation / Smultronställen

TO M S S M U LT R O N S TÄ L L E N
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Tom Sjöstedt driver den
moderna Stockholms
klassikern Lilla Ego och
har varit chefskock för
Nobelfesten två gånger.
Här är hans smultron
ställen i huvudstaden.
BE R ÄT TAT FÖ R

10.15 Kaffe, Södermalm

JO H A N PE RS S O N
FOTO: MATTIAS BARDÅ
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”Jag äter sällan frukost ute,
men när jag gör det blir det
på Petrus. Det brukar bli när
barnen har sovmorgon. Deras
skola ligger nära så vi lyxar
till det med frukost här. Det
blir alltid samma beställning:
rågsurdeg med ost och skinka,
apelsinjuice och kaffe. Brödet
är väldigt gott.”

”Jag lunchar bara någon
enstaka gång om året. Men
Nybrogatan 38 är perfekt när
barnen är hos sin mormor och
morfar i Gävle. Då tar jag med
mig min fru hit och dricker ett
glas champagne till maten.
Här är stimmigt, stökigt och de
har enkel och god mat.”

”Trevlig personal, trevlig
stämning och många stammisar
som hänger här som jag börjat
heja på. Jag beställer alltid
dubbel macchiato. Jag har lagt
samma beställning sedan det
öppnade för typ tio år sedan.
Men jag har egentligen aldrig
förstått konceptet med fika.
Känns extremt menlöst och
mest en dålig ursäkt för att
moffa i sig sötsaker.”

”Ett härligt litet krypin som
passar mindre sällskap. God
och enkel mat. Jag äter det
mesta på menyn, dricker
gin tonic, vilket är den enda
drink jag dricker, och sedan
blir det rödvin. Det finns flera
härliga ställen i Stockholm.
Men vi har fortfarande lite
mindervärdeskomplex
gentemot Köpenhamn. Men
vi är väldigt nära dem nu.”
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