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NYA SLAKTHUSOMRÅDET

För drygt 100 år sedan invigdes nya slakthusområdet av
kungen. Nu är det på väg att bli
Stockholms coolaste stadsdel.

DE NYA UTVANDRARNA
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Nordea beslutade med buller
och bång att lämna Sverige
och Stockholm. Kommer fler
att lämna? Eller har strömmen vänt? Vi tar tempen på
”utvandrarna”.

Den prisade 18 våningar höga
bynaden bidrar till att göra
förorten mer tillgänglig.
”Den är ett strå till stacken som
nu berikats med många unga
myror”, enligt motiveringen.

55 HETA STOCKHOLMARE

De har tagit världen till
Stockholm, och Stockholm ut
i världen. Här är hetaste listan
just nu.

28
STORSTADENS NYA ANSIKTE

Här är fem bynader som är
på väg att förändra bilden av
Stockholm och Uppsala.
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BOSTADSBRISTENS OFFER

48
DE LÖSTE BOSTADSBRISTEN

Här är restaurangen som
inte kunde rekrytera rätt
sorts personal på grund av
bostadsbristen. Men de löste
problemet på ett ganska speciellt sätt – de köpte ett hus.

Möt människorna som drabbats
av Stockholms bostadskris. En
fotoutställning på Fotografiska,
som Stockholms Handelskammare står bakom, visar offren
för den stora bostadsbristen.

36
HEMLIGT LUNCHMÖTE

59
HEMLIGT FRUKOSTMÖTE

Ni möts på en neutral plan,
men vill inte att någon ska
kunna tjuvlyssna. Här är fem
bra lunchrestauranger för
hemliga möten.

Det kan bli nästa rekrytering,
men var ska ni ses? Här är fem
tips för pia morgonmöten.

50
SNABBAST TILL JOBBET

Bil, cykel, buss eller moppe?
Vad är bäst för att snabbast ta
sig till jobbet? Vi har testat
– och har svaret.

ILLUSTRATION: MIGUEL PORLAN
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34
TENSTA TOWER
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Uppsala är känt som en akademisk mittpunkt. Men nu är
Uppsala även är ett starkt centrum för teknik och utveckling.

Vad menar du egentligen? StigBjörn Ljunren, statsvetare
och krönikör, skriver om ord
som (oftast) ingenting betyder.

60

!

DEN OKÄNDA INDUSTRIN

80
STOCKHOLM I TOPP

Miljontals människor som omsätter flera miljarder kronor i
Stockholm – men nästan ingen
tänker på dem. Vi tittar närmare på den näst intill okända
färjeindustrin.

Nu finns det siffror som visar
att huvudstadsregionen placerar sig i Europatoppen. Bara två
huvudstäder lier före.

68

94
HEMLIGA MÖTEN I UPPSALA

NYA KAROLINSKAS REVANSCH

Här är fem tips på platser för
samtal som kräver lugn och ro
- men som samtidigt kan
krydda ditt möte.

STHLM magazine

TAX FREE KVITTO
Tax Free super store
Silja serenade

HenDRICK‘S Gin 100 CL
JAMESON 50 CL
Beluga gift pack
Hugo Boss Scent
Bacardi Mojito
Bassets Winegums
Fazer CHOCOLATE
BACARDI
TAITTINGER
GIORGIO ARMANI EDP 50 ML
KENZO EDP 50 ML
LEGO MINECRAFT
BOWMORE 100 CL
CARLSBERG 24X33 CL
ANTHON BERG 220G

SUBTOTAL
TAX
TOTAL

85
21
49.9
63.9
34,8
15,8
8,4
45,5
199
58.5
57.9
79
39.9
17
4.5

701
32.5

733,5

KR

11 miljoner färjeresenärer
passerar årligen genom hamnarna i
Stockholm. Lite i skymundan.
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ILLUSTRATION
ADAM SIMPSON

Den brittiske tecknaren Adam
Simpson har gjort illustrationerna på omslaget och
sidorna 38–47. Han räknas
som en av världens främsta
illustratörer och jobbar för
magasin som Business Week,
Condé Nast, Esquire, Financial
Times, Fortune, The Guardian, GQ, Havard Review, The
Independent, Los Angeles
Times, National Geographic,
New York Magazine, The New
Yorker, The New York Times,
Time Magazine, Wallpaper,
Wired, Washington Post. Nu
också STHLM magazine.

95
100 ÅR AV ÖSTERLEDER

Det är inte första gången Östlig
förbindelse inte blir av. Här är
en genomgång av otaliga förslag
– och besvikelser.

2019

Stefan Scheja,
Stockholms Hamnar

5

En total katastrof, på väg
mot kollaps – stämmer det
verkligen? Eller är nya Karolinska framtidens sjukhus, ett av
världens mest avancerade?
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1
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TECH-STADEN UPPSALA

66
VADÅ GIG-EKONOMI?
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Stockholm kan bli
bäst i Europa
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Kontakt
Stockholms Handelskammare
Brunnsgatan 2
Box 160 50
103 21 Stockholm
08-555 100 00
info@chamber.se
Ansvarig utgivare och vd
Andreas Hatzigeorgiou
ceo@chamber.se

VÅR HUVUDSTADSREGION KONKURRERAR med

några av världens mest kreativa städer och regioner. Jag tror att vi har goda möjligheter att kliva
högst upp på prispallen och bli bäst i Europa.
Magasinet som du nu håller i din hand fokuserar på
frågor som har stor betydelse för Stockholm-Uppsalaregionen.
Vi frågar oss varför företag – som Nordea – väljer
att flytta sitt huvudkontor härifrån. Men vi skriver
också om andra som stannar kvar eller återvänder.
Det stora sjukhusbygget Nya Karolinska Solna har väckt mycket debatt. Vi tittar närmare på
vad som ligger bakom kritiken och ställer frågan:
Funkar verkligen ingenting på det nya sjukhuset?
Från sjukhus till slakthus. I det gamla Slakthusområdet har kötthanteringen ersatts av
klubbar och restauranger. För att vår huvudstad
ska fortsätta ligga i framkant är jag övertygad om
att vi måste skapa en nöjesstadsdel som kan mäta
sig med motsvarigheterna i Köpenhamn, Berlin
eller kanske till och med New York. Men har vi
det som krävs?
Vi rankar 55 framstående stockholmare. Personer som tagit världen till Stockholm och Stockholm till världen. Se hela listan!
Huvudstadsregionen är förvisso landets tillväxtmotor men tyvärr har den börjat hacka. Sverige utvisar framstående experter samtidigt som
Stockholms bostadsmarknad hindrar företagen
att rekrytera. På detta läggs igenproppade gator
och överfulla tunnelbanor och pendeltåg. Det här
vill vi ändra på.
Bostadsmarknaden måste förändras i grunden
och det behövs fortsatta smarta, hållbara och långsiktiga investeringar i infrastruktur.
Vår region ska bli mer tillgänglig och sammankopplad med övriga riket och omvärlden. Arlanda
måste byggas ut och fler direktlinjer behövs till
viktiga internationella marknader.
Det är nödvändigt att på olika sätt locka talanger
från hela världen. Jag tycker att man bör införa
ett talangvisum för personer med examen från
världens 100 främsta universitet och för entreprenörer som kan bidra till näringslivets utveckling.
Stockholm är en av Europas snabbast växande
huvudstäder. Med modiga reformer kan vi också
bli Europas mest framgångsrika huvudstad.

STHLM magazine ges ut till
Stockholms Handelskammares
medlemsföretag, prenumeranter och ledande personer
inom politik, förvaltning,
organisationer, massmedier
och opinionsbildning.
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SLAKTHUSOMRÅDET Så skapas Stockholms nya kulturcentrum. 55 STOCKHOLMARE De har tagit världen
till Stockholm, och Stockholm ut i världen. NYA STORSTADEN Fem bynader som kommer att förändra
bilden av Stockholm och Uppsala. TENSTA TOWER 18 våningar som bidrar till att göra förorten
mer tillgänglig. HEMLIG LUNCH Här kan du ha möten utan att någon tjuvlyssnar.
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För 100 år sedan flyttades djurslakten
hit av hygieniska skäl. Nu ska Slakthusområdet bli

STOCKHOLMS NYA CENTRUM FÖR KULTUR,
MAT OCH NÖJEN . Men också rymma 4 000
bostäder, skolor och 10 000 arbetsplatser.
– Om tio år kommer man att åka hit från New York
för att se vad vi har hittat på för coolt, säger Linus
Kjellberg, affärsområdeschef på fastighetsbolaget
Atrium Ljungberg.
AV

Mikael Bergling
2019
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UNDER DE SENASTE decennierna har slakthusom-

råden runt om i världen förvandlats till attraktiva
kvarter och stadsdelar. Meatpacking district i New
York, Mattatoio i Rom, Köttbyn i Köpenhamn och
Teurastamo i Helsingfors är några uppmärksammade exempel. Nu har turen kommit till Slakthusområdet mellan Globen och Enskede, som enligt
planerna ska utvecklas från ett industriområde
till en modern stadsdel med allt från bostäder och
kontor till handel, mat, service, kultur, musikklubbar, skolor, parker, torg och dessutom en egen
tunnelbanestation.
Byggstarten är planerad till början av 2021. När
ombyggnaden är klar runt 2030 beräknas det bo
upp mot 10 000 personer i områdets 4 000 bostäder. Ungefär lika många väntas ha sina arbetsplatser i nya Slakthusområdet.
Majoriteten av bostäderna kommer att ligga i
de västra och södra delarna, längst med Enskedevägen som ska göras om till en esplanad eller
stadsgata och mot Enskede gård. Kontor, arbetsplatser och kultur ska framför allt lokaliseras till
områdets mer centrala delar och mot Globenhållet.
Husen i området föreslås ha mellan en och tolv
våningar, varav huvuddelen ska ligga i spannet fyra
till åtta våningar.
Många ser och hoppas att nya Slakthusområdet
ska bli en näringslivs- och kulturmotor för södra
Stockholm.
– Inte minst kulturverksamheten kommer att
fungera som en magnet som gör att människor
som inte bor i området drar dit för att handla,
äta, ta del av kulturen och mycket annat, säger
stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).
Vilka ska bo där?
– Något som tidigare stadsutveckling har lärt
oss, är att man inte kan bygga en ny stadsdel för
bara en viss kategori av människor. När Hammarby Sjöstad planerades hade man en vision om att
det skulle vara 50-plussare som flyttade dit. Så
blev det till viss del. Men dit flyttade också många
barnfamiljer och då behövdes det även skolor och
förskolor, vilket man inte hade tänkt på tidigare
utan fick bygga till i efterhand.
– Ett sådant misstag ska vi inte göra om. Därför gäller det att planera för att alla människor
ska kunna bo i Slakthusområdet. Det innebär en
blandning av upplåtelseformer, men också små

document8100664247282363633.indd 10

MAN KAN INTE
BYGGA EN N Y
S TA D S D E L F Ö R
BARA EN VISS
K AT E G O R I AV
M Ä N N I S KO R .

Ulf Johansson är en av flera
nöjes- och kulturentreprenörer
som hoppas kunna vara kvar i
Slakthusområdet.

12/5/2018 8:52:59 AM
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Sedan öppnandet för mer än 100 år sedan har
Slakthusområdet genomgått en rad förändringar.
I dag är till exempel mindre än hälften av företagen
i området verksamma i livsmedelssektorn.

lägenheter, stora lägenheter, studentliv, skolor, förskolor och annat
som skapar den dynamik som man vill ha i en stad.

ULF JOHANSSON ÄR en av flera nöjes- och kulturentreprenörer som

STHLM magazine
2019
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i dag har verksamhet i området. Tillsammans med kollegor driver
han bland annat konsert- och eventlokalen Kraken Stockholm.
– Vi köpte Bankgirots tidigare lunchrestaurang och byggde om
den till konsertlokal för cirka 1 000 personer. Tyvärr kommer huset
förmodligen att rivas, vilket innebär att vi måste vara härifrån senast
den sista december 2019. Men vi kommer inte att lämna området
helt. Vi har i dag även verksamhet i Slaktkyrkan, som är en fantastisk
nyrenoverad lokal från 1907 med sju meters takhöjd. Vid större evenemang, till exempel musikfestivaler, hyr vi in oss i den så kallade
Förbindelsehallen som även den är en mycket läcker byggnation.
– Jag hoppas mycket på området och gillar ambitionen att det
ska vara en integrerad stadsdel med skolor, arbetsplatser, bostäder,
nöjen och liknande. Det behövs fler verksamheter här.
Jakob Grandin, medgrundare till bland annat Stockholmsklubbarna Under bron och Trädgården och grundare till inspirationsfestivalen Gather Festival, säger att hans bolag i dag inte har någon
verksamhet i Slakthusområdet.
– Men vi är intresserade av området som har stor potential och
vi har tankar om vilka aktiviteter som vi skulle kunna ha där. Men
än så länge har vi inte bestämt något.
– När området nu ska utvecklas är det viktigt att man tar vara på
och slår vakt om den kultur som finns där – ateljéer, verkstäder,
nattklubbar och konsertlokaler – men även den unika arkitekturen. När det tas fram detaljplaner för området behöver man ge
möjlighet för liv, rörelser, ljud, boende och kontor på samma plats.
Hittar man också en ekonomi där inte varje kvadratmeter mäts i
guld kan vi få ett verkligt levande område.
Men ju mer attraktivt ett område är, desto högre blir hyrorna?
– Ja, så fungerar stadsutvecklingen. Man driver ut den mest utomstående, mest kreativa och uttrycksfria kulturen som inte klarar
av att betala marknadshyror. På sikt blir det förmodligen samma
sak i Slakthusområdet.
– Framför allt i början tycker jag att det är viktigt att det unga,
kreativa och uttrycksfria inte tas bort, även om det långsiktigt kan
blir svårt att hålla kvar det.
Vad tror du att fastighetsbolagen kommer att göra?
– Jag tror att de flesta kommer att försöka hitta aktörer som har
en bra och hög omsättning och som klarar att betala en hög hyra,
men fortfarande går i linje med den stil man vill sätta.
Hur gör man det?
– Kanske väljer man exempelvis någon av franchisekedjorna inom
dagligvaruhandeln som hyresgäster. De kan kännas lite ruffiga och

12/5/2018 8:53:25 AM
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En by nad som tidigare bland annat
innehöll ett tarmrenseri har omvandlats
till kulturhubben Slaktkyrkan. By naden
har nyligen restaurerats i enlighet med
över hundra år gamla originalritningar.
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H I T TA R M A N
OCKSÅ EN
E KO N O M I D Ä R
I N T E VA R J E
K VA D R AT M E T E R

Entreprenören Jakob Grandin säger att det är
viktigt att det unga, kreativa och uttrycksfria
inte försvinner från Slakthusområdet.

M ÄT S I G U L D
K A N V I FÅ

New York-aktiga. Men de är fortfarande franchisekedjor som vilka
andra som helst. Risken är att det blir urvattnat när inte uttrycksfriheten och kreativiteten får ta det största utrymmet.
– Bolag och verksamheter som drar till sig mycket folk, skapar
uppmärksamhet och tillför andra typer av kvaliteter till ett område
klarar ofta inte av att betala lika mycket i hyra som exempelvis ett
Wework som kommer till stan klarar. Samtidigt har fastighetsbolag
i allmänhet en aktiekurs och aktieägare att ta hänsyn till och då blir
det pengarna som pratar.
Arkitekten Björn Johansson på White Arkitekter betonar att
Slakthusområdet bör förändras successivt.
– Jag tycker att man kan lära sig mycket av hur området har utvecklats under de dryga 100 år som det har funnits och bygga vidare
på de verksamheter som redan finns där, och inte nöja sig med att
bara bevara byggnader.
– Genom en successiv förändring, där man gör ett tillägg i taget,
blir det möjligt för företag och andra som är verksamma i området
att anpassa sig och sin verksamhet till de nya förutsättningarna.
Stadsutveckling är en levande process där det inte går att i förväg bestämma, eller veta för den delen, vad som kommer att ske. Det är lite
som att släppa ner en ny fiskart i en sjö. Man får se vad som händer.

DEN 31 JANUARI 1912, samma år som det hölls sommar-OS i Stockholm

document8100664247282363633.indd 13

NYA SLAKTHUSOMRÅDET ÄR en del av den så kallade

Söderstaden, ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Tanken är att flytta ut innerstadens
gräns söderut över tullsnittet och på så sätt knyta
ihop delar av söder om Söder med resten av staden.
– Söderstaden består av fyra delområden – Slakthusområdet, Globenområdet, Gullmarsplan-Nynäsvägen och Södra Skanstull. Enligt visionen
ska Söderstaden bli Stockholms självklara evenemangs- och nöjesknutpunkt och sjuda av urbant
liv. Området ska kopplas ihop med omkringliggande
stadsdelar och öka orienterbarheten med fokus på
gående och cyklister. Slakthusområdet ska bygga
vidare på områdets unika tradition av mat och gastronomi, säger Elin Lundbäck som är stadsplanerare
på Stockholms stads stadsbyggnadskontor.
De mest konkreta resultaten hittills av visionen
är rivningen av Söderstadion och byggandet av Tele

2019

på den nybyggda Olympiastadion, invigde Gustav V Slakthusområdet drygt en halvmil söderut. En vecka senare infördes slakttvång i
Stockholm, vilket innebar att all slakt framöver skulle ske i det nya
området. En direkt orsak till beslutet var att myndigheterna ville
komma till rätta med dåtidens ohygieniska hantering av livsmedel.

STHLM magazine
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ETT VERKLIGT

Den nya anläggningen inrymde en rad byggnader specialutformade för olika ändamål. Här
fanns stallar och slakthallar för nöt, svin, hästar
och småboskap. I rensstugan sköljdes tarmar
rena och preparerades inför korvtillverkning.
Det fanns också kylhus, maskinhus och bostäder
för veterinärer och slaktare. Efter hand utökades
verksamheten, bland annat med industrier för
köttförädling.
Själva slaktdelen fick med tiden allt mindre
betydelse för att helt upphöra 1991.
Under de senare åren har verksamheten i Slakthusområdet breddats ytterligare och rymmer
i
dag aktiviteter inom de mest skiftande områden:
livsmedelsindustri, olika typer av grossister, skola, restauranger, nattklubbar, konstnärsateljéer,
arkitekter och kontor. Drygt hälften av företagen i
området är inte längre verksamma inom livsmedelssektorn.
Den del av den industriella livsmedelshanteringen som är kvar, men som inte anses passa in
efter ombyggnaden, väntas flytta till Stockholms
nya livsmedelscentrum som planeras att byggas i
Larsboda i Farsta.

12/5/2018 8:53:53 AM
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Ett antal kulturhistoriskt
värdefulla bynader kommer
att bevaras, medan andra rivs.

2 Arena. I utkanten av Hammarby sjöstad, mot Gullmarsplan, håller
det dessutom på att byggas ett höghus på 27 våningar.
– Längst har vi kommit med planeringen av Slakthusområdet.
Planarbetet med Södra Skanstull bedrivs i dagsläget inte aktivt
då Försvarsmakten utreder behovet av ett befintligt järnvägsspår
i området.
Enligt Försvarsmakten måste tågspåren finnas kvar och vara
tillgängliga för spårtrafik tills den samlade civil-militära totalförsvarsplaneringen är färdigställd för Stockholmsområdet, vilket
väntas dröja.

Även efter ombynaden
av ska det gå att läsa området historia och förstå
hur det har utvecklats.

2019

FÖR NÅGRA MÅNADER sedan tecknade fastighetsbolaget Atrium

Ljungberg och Stockholms stad en gemensam avsiktsförklaring gällande Slakthusområdet. Enligt den ska bolaget svara för en betydande
del av utvecklingen av området. Totalt handlar det om bygg- och
ombyggnadsrätter på cirka 200 000 kvadratmeter, varav cirka 40
procent väntas användas till kontor, 25 procent till bostäder och resten till bland annat kultur, handel, restaurang, hotell och utbildning.
– Vi vill skapa en öppen, kreativ och attraktiv mötesplats kring
mat, människor, kultur och nöje för alla i Stockholmsområdet. Även
om du inte bor i Slakthusområdet ska du känna att det är ett härligt
och fungerande vardagsrum som du är välkommen till, säger Linus
Kjellberg som är affärsområdeschef Atrium Ljungberg.
– Det finns en enormt fin kulturhistorisk känsla här som vi är
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TA N K E N Ä R AT T

SÖDERUT ÖVER
TULLSNITTET OCH
PÅ S Å S ÄT T K N Y TA
I H O P D E L A R AV
ILLUSTRATION: ATRIUM LJUNGBERG

S TA D E N .

Ambitionen är att
blanda nya och
äldre bynader.

2019
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mycket måna om att ta tillvara och utgå ifrån.
Kommer inte åtminstone en del av de verksamheter som bidrar till områdets attraktionskraft
tvingas flytta när hyrorna stiger i takt med att
området blir allt mer populärt?
– En av finesserna med att ta ett stort grepp över
ett område är att man kan låta en kärna kring kultur, klubb och musik ha en annan hyressättning
än andra verksamheter. Den aggregerade kalkylen
fungerar ändå. Så har vi gjort i en del andra projekt
med bra resultat.
– Den första frågan jag fick när jag började arbeta
med fastigheter för 20 år sedan, och skulle hyra ut
kontor, var hur många parkeringsplatser kontoret
kunde få tillgång till. Nu är frågan vad som finns
runtomkring, i vilket sammanhang kontoret ligger
och hur känslan är i området.
Linus Kjellberg säger att det för många företag
blir allt viktigare att kunna erbjuda en bra miljö
åt sina anställda.
– Att ha sitt kontor i en död företagspark där
allt släcks klockan 18.00 är allt mindre intressant,
för att uttrycka sig lite diplomatiskt. Att befinna
sig mitt i en urban pyttipanna blir däremot allt
mer attraktivt. Det gäller inte minst för techbolag
och människor som är verksamma i de kreativa
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näringar som i dag dessutom är en stor del av vår
totala ekonomi.
Vilka bolag kommer ni att hyra ut kontor till?
– Vi ser framför oss en stor blandning på företag
och verksamheter. Det blir coworking, små bolag
och stora bolag. Slakthusområdet kommer att vara
en del av Stockholms startup-scen. Jag tror att
många utvecklingsintensiva bolag mår bra av och
tycker att det är kul att sitta i en kreativt pulserande miljö kommer att vilja vara här.
Har ni någon internationell förebild?
– Det finns flera områden som vi kan lära oss
mycket av. Men vi ska inte härma det som man
har gjort med exempelvis Meatpacking district i
New York. Vi ska göra detta på vårt sätt. Slakthusområdet ska kännas som det bästa av Stockholm
nerkokat till en buljongtärning.
– I stället för att vi storögt åker och tittar på Meatpacking district så ska människor om tio år åka
från New York och titta på vad vi har hittat på för
coolt i Stockholm. Det är vår blygsamma ambition.
Ett annat fastighetsbolag med stor framtida
verksamhet i Slakthusområdet är Castellum som
framför allt sysslar med kommersiella fastigheter,
det vill säga kontor, butikslokaler och liknande.
Projektutvecklingschefen Maria Jonsson berättar att bolaget äger fyra tomträtter i de centrala
delarna av området, alldeles i närheten av en av
de tänkta tunnelbaneuppgångarna.
– Flera av fastigheterna är kulturhistoriskt intressanta och kommer att bevaras. Några kommer
helt eller delvis att rivas medan andra byggs på
eller utvecklas på annat sätt. Vi räknar också med
att kunna förtäta en del.
– Det är viktigt att behålla industrikänslan och
områdets själ. Vi tror därför mycket på att kombinera gammalt och nytt. Påbyggnader, tillägg och
liknande måste göras med finess.
Maria Jonsson säger att det bland fastighetsägarna i Slakthusområdet diskuteras hur områdets
speciella känsla ska kunna bevaras.
– En del av områdets attraktivitet är blandningen av gammalt och nytt och av olika verksamheter.
Jag tror att det finns en samsyn bland fastighetsägarna om att det är viktigt för Slakthusets varumärke att många av dagens verksamheter, inte
minst de kulturella, är kvar.
Har de råd med det?
– Genom att låta en del av fastigheterna förädlas
varsamt, kan investeringar och hyror hållas nere.
Vill vi som fastighetsägare skapa värde på längre
sikt får vi nog ta sådana hänsyn.

Den 31 januari 1912 invigde
Gustav V Stockholms nya
slakthusområde.

der ska bevaras, medan andra kommer att rivas.
– Området är i sig kulturhistoriskt värdefullt.
Vissa byggnader har den högsta skyddsklassningen, medan andra har lägre. Ambitionen är att man
även efter omdaningen ska kunna läsa historien
och förstå hur området har utvecklats. Därför vill vi
spara olika typer av hus och från olika tidsepoker,
säger stadsplanerare Elin Lundbäck.
Förutom byggnaderna som fanns vid invigningen 1912, till exempel de gamla slakthallarna, är
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SLAKTHUSOMRÅDET
KO M M E R AT T VA R A E N
D E L AV S T O C K H O L M S

document8100664247282363633.indd 17

I Slakthusområdet fanns
det vid öppnandet en rad
toppmoderna bynader
för rationell och hygienisk
slakteriverksamhet.
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F L E R A AV
FA S T I G H E T E R N A
Ä R K U LT U R HISTORISKT
I N T R E S S A N TA
O C H KO M M E R
AT T B E VA R A S .

2019

ambitionen att ett hus från varje årtionde och med
olika kulturhistoriska klassning bevaras.
– En av grundpelarna i omdaningen är att ha
kvar mångfalden och variationen för att på så sätt
göra historien levande. Bland det häftigaste med
området är att det blir en sådan blandning av nytt
och gammalt, småskaligt och urbant. När det gäller
kulturhistoriskt värdefulla miljöer har man lätt
att säga att ju äldre de är, desto värdefullare är de.
Men vad är värdefullt om 50 år?
Elin Lundbäck berättar att vid årsskiftet kommer de första konkreta uttrycken för omvandlingen av området att synas även för allmänheten.
– Då börjar rivningen av en stor lagerlokal, vilket krävs för att man ska komma igång med den
första byggetappen.
Under 2024 beräknas de första boende flytta in
i Slakthusområdet.
Atrium Ljungberg räknar med att bygga 600 bostäder, varav hälften kommer att vara hyresrätter
och övriga bostadsrätter.
– Det är viktigt att det finns hyresrätter i området så att man inte måste ha banken med sig för
att kunna flytta hit. För att få ner kostnaderna
försöker vi också hitta andra boendeformer än
traditionell hyresrätt, till exempel coliving (en
form av kollektivboende). Vi undersöker också
möjligheterna till olika former av longstayboende
(hotell för långtidsboende). I dag är det svårt för
företag och andra att hitta boende för människor
som kommer hit och arbetar under ett halvår eller
ett år. Att finna bra alternativ för den gruppen är
viktigt, säger affärsområdeschef Linus Kjellberg.
– En stor fördel med området är att man inte
behöver uppfinna dess själ. Det finns där redan
naturligt via historien och sitter i väggarna.
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Meatpacking district, New York.

A N D R A H Ä R L I GA
SLAKTHUSOMRÅDEN
Teurastamo, Helsingfors.

Meatpacking district,
Manhattan New York.
Tidigare centrum för New Yorks köttindustri. I dag består området bland annat av en
designad park, promenadstråk, kaféer, eleganta
barer och exklusiva butiker. Ett mindre kvarter
för styckning, packning och distribution av kött
och chark har bevarats. Området har gentrifierats i takt med att bostadspriserna har skjutit i
höjden.

Mattatoio i Testaccio, Rom
Dominerades tidigare av slakteriet Mattatoio
med tillhörande verksamheter. Idag är området
en viktig kulturell mötesplats med bland annat
en musikhögskola och konsthall. Roms universitet hyr lokaler i området. Butiker, barer och
kaféer är framträdande i stadsbilden.
Köttbyn, Köpenhamn
Tidigare slakthus för nötboskap. I dag bland
annat mat, barer, klubbar och gallerier. I Köttbyn
finns inga bostäder.
Teurastamo, Helsingfors

Köttbyn,
Köpenhamn.

Tidigare slakthusområde som är ombyt till ett
mat- och kulturområde. I området finns bland
annat kaféer, restauranger, bastu, grill och
festlokaler.
Källa: Slakthusområdet - en kulturlivsundersökning,
Stockholms stad.
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BRÖDERNA BROMAN
FOTOKONSTENTREPRENÖRER
Bröderna Jan Broman, vd för
Fotografiska International, och
Per Broman, vd för Fotografiska
Stockholm, tar nu fotokonsten
ut i världen då Fotografiska – en
av världens största samlingsplatser för fotografi – expanderar utomlands och öppnar en
franchise i New York och året
därpå i London.

No
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54.

PETER JÖBACK
MUSIKALSTJÄRNA
54
Den förste svensken någonsin att
uppträda på Radio
City Music Hall i New
York – under självaste
Tony Award-galan – med
titelspåret från ”Phantom of
the Opera”, där Jöback spelat
huvudrollen i såväl Londonuppsättningar som på legendariska
Broadway.

53.

52.

REBECCA FERGUSON
SKÅDESPELERSKA
Känd från amerikanska tv-serien ”Ocean Ave” tog denna
Stockholmstjej sig an utmaningen att spela mot självaste Tom
Cruise i ”Mission Impossible”-filFOTO: GETTY IMAGES

TEXT

Sofia Zetterman

52

FILIPPA KNUTSSON
GRUNDARE AV FILIPPA K
1993 grundade hon Filippa K
som i dag är en av landets
ledande modeföretag med
butiker i Skandinavien, Belgien, Holland, Tyskland,
Schweiz och USA. De
klassiska plaen
säljs även via över
650 återförsäljare i
hela världen.

50.

LAURENT LEKSELL
MEDICINTEKNISK
FÖREGÅNGARE
En av våra främsta entreprenörer grundade tillsammans med
sin far Elekta AB, ett medicintekniskt företag specialiserat
på behandling av cancer och
neurokirurgiska sjukdomar som
omsätter 11 miljarder. Har fått
flera medaljer för sina insatser
för samhälle och näringsliv och
blev ”Entrepreneur of the Year”
2007.

49.

LINUS SANDGREN
HYLLAD FILMFOTOGRAF
Förste svenske filmfotograf
att utses till Årets fotograf
på Hollywood Film Awards
2016. Året efter tog Sandgren
en Oscar för bästa foto med
filmen ”La La Land”. Har även
arbetat med Oscarsnominerade
”American Hustle” (2013) och
”Joy” (2015), samt vunnit guld för
sina reklamfilmer vid Cannes
Lions International Advertising
Festival och Clio Awards.

STHLM magazine

PELLE PETTERSON
SEGLARLEGEND
Om någon kan segla förutan
vind är det denne kappseglare
och designer som vunnit VMguld, OS-brons och OS-silver,
och därtill ritat över 85 000 båtar – som Maxi Racer, Monark,
Nimbus och Crescent-båtar.
Formgav även Volvo P1800 (och
blev hedersmedlem i Svenska
Volvo P1800-klubben!) och
emottog KTH:s stora pris för sin
livslånga designgärning.

51.

21

Vissa stockholmare
gör större avtryck än
andra. Inte bara i
Sverige – utan också
i världen. Om du
inte redan känner till
de här stjärnorna så
är det på tiden att du
lär dig deras namn.
Möt 55 stockholmare
som har tagit Stockholm ut i världen,
och världen till
Stockholm.

men ”Rogue Nation” samt den
senaste ”Fallout”. Men redan
2014 var hon nominerad till
Bästa kvinnliga tv-huvudroll för
rollen i ”The White Queen” vid
Golden Globe-galan.

Inspiration / Bästa Sthlmare
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55.

48.

CHRISTINA GUGGENBERGER
HBTQ-AMBASSADÖR
Internationellt hyllad för
sitt arbete med att lansera
Stockholm som en HBTQ-vänlig destination. Vann pris av
International Gay & Lesbian
Travel association, Stockholm
Gay Lifes hederspris samt blev
nominerad till Årets Hetero på
QX GayGalan.

47.
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BARBRO C. EHNBOM
POWERKVINNA
Svensk-amerikansk investeringsbankir och grundare av

2019

JURY
SOFIA ZETTERMAN,
MICHAEL JONSSON &
FREDRIK ÖHLANDER
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46

Mary i ”Mannen med den gyllene
pistolen”, ”The Night They Raided
Minsky's”, ”Get Carter” och brittiska
kultskräckfilmen ”Dödlig skörd”.
Tidigare gift med Peter Sellers,
i dag svensk Hollywoodfru.

22
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RIKARD GRÖNBORG
FÖRBUNDSKAPTEN
Efter två raka VM-guld lämnar
den Huddingefödde tränaren
med det yviga skä et Tre Kronor efter vårens hockey-VM.
Han tippas därefter bli förste
svenske headcoachen i NHL, och
har enligt uppgift redan intervjuats av ett antal NHL-klubbar.

45.

JOHN ELVESJÖ
UPPFINNARE
Uppfinnaren som grundade Tobii
Technology, det världsledande
företaget inom ögonstyrning
och blickmätning (eye tracking),
samt li er bakom fler än 15 patent och forskningspublikationer. Utsedd till Årets IT-förnyare
och Årets entreprenör och har
vunnit Miljöinnovationspriset.

44.

FILIP TYSANDER
DANIEL WELLINGTONGRUNDARE
Som student sålde den här
entreprenören plastklockor på
nätet för att få ihop startkapitalet till bolaget Daniel Wellington. Tre år senare hade han
sålt över en miljon klockor och
expanderat till stora delar av
Asien. 2016 utsågs Filip till Årets
Företagare.

2019

43.

BRITT EKLAND
BONDBRUD
Den första svenska blondinen
som blev känd sexsymbol i
Hollywood, som Bondbruden
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42.

ARON ANDERSON
ÄVENTYRARE
Rullstolen har aldrig hindrat
äventyraren och barncancerambassadören som i elva år var
med i landslaget i rullstolsfriidrott,
deltog i fyra Paralympics samt
tävlade inom segling och kälkhockey. Han har därtill bestigit
Kilimanjaro, simmat över Ålands
hav, armcyklat till Paris och
skidat till Sydpolen.

41.
46.

Stockholms störste spelare
i världens bästa hockeyliga.
Gabriel Landeskog har även två
VM-guld, 2013 och 2017.

STEFAN OLANDER
MARKNADSFÖRINGSGENI
Svensken som driver innovationerna som Vice President of
Global Digital Innovation på Nike
och är en av industrins ledande
digitala marknadsförare. Har
bland annat lanserat Nike+Runappen i samarbete med Apple.

40.

GABRIEL LANDESKOG
NHL-STJÄRNA
Som 19-åring blev den förre
djurgårdaren yngste lagkaptenen någonsin i NHL:s historia.
I dag är Colorado-stjärnan

Att få flytta och
spela i Kanada var en
dröm. Det var däremot inte lika populärt
hos min kära mor,
hon ville inte ens ta
diskussionen. Jag var
ju knappt 16 år.
Gabriel Landeskog
i magasinet King

MATTIAS KLUM
NATURFOTOGRAF
Den förste svenske naturfotografen att få omslag i National
Geographic – dessutom tolv
gånger (!) invald i Världsnaturfondens förtroenderåd, naturfilmare, författare, internationell
föreläsare och publicerad
internationella tidskrifter såsom
Wildlife Conservation, Der
Spiegel och New York Times.

38.

FREDRIK BERSELIUS
NY-KOCK
Tvåfaldigt Michelinstjärnebelönad kock som med New York
som bas har tagit den svenska
matkulturen över Atlanten.
Hans restaurang Aska är en
av tio restauranger med två
Michelinutmärkelser

37.

ILLUSTRATION: MIGUEL PORLAN
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Barbros Best and Brightest
som främjar kvinnors nätverksby ande i näringslivet, samt
Swedish American Life Science
Summit. Utnämd till Top Three
Financial Analyst in America, Årets Förebild och Årets
Läkemedelsprofil 2015, samt är
prinsessan Sofias mentor.

32

CECILIA
MALMSTRÖM
EU-KOMMISSIONÄR
Statsvetare, liberal politiker och
Sveriges EU-kommissionär som
arbetar för att stoppa sexuellt
våld mot barn på internet.
Tidigare EU-minister samt
ledamot av Europaparlamentet
och hedersdoktor vid Göteborgs
universitet.

36.

CAROLINE WINBERG
FOTOMODELL
Superfotomodell känd från
Vouges omslag, skådespelerska
som debuterade i ”Limitless” mot
Bradley Cooper och Robert De
Niro samt programledare för
”Top Model Sverige”. För modella
kan hon – bland annat var hon
med i Victoria’s Secrets välkända
Fashion Show sju år i rad.

35.

BERTIL HULT
AFFÄRSMAN
Affärsmannen som – trots sin
dyslexi – bidragit till att tusentals ungdomar lärt sig språk
genom att grunda utbildningsoch språkreseföretaget EF Education First, som i dag har över
35 000 anställda i 54 länder.
Den amerikanska ekonomiskriften Forbes rankar Hult som den
sjunde rikaste svensken och
världens 316:e rikaste. Utnämnd
till Årets svensk i världen 2006.
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MALIN ÅKERMAN
HOLLYWOODSTJÄRNA
Svenskan som numera har en
lika given plats i romcomkategorin som självaste Julia
Roberts. Känd från ”The
Watchmen”, ”The Proposal”
och ”The Heartbreak Kid” samt
tv-seier som ”Entourage”. Är
även modell och sångerska.

33.

BRÖDERNA AF JOCHNICK
ORIFLAMES GRUNDARE
Jonas och Robert af
Jochnick har gjort
världen lite vackrare
genom att grunda
29
skönhetsföretaget
Oriflame Cosmetics 1967. För detta
utnämndes de till
International Swede of
the Year 2003. Företagets över
3,6 miljoner säljkonsulter i 60
länder säljer för över 1,5 miljarder euro årligen och har gjort
bröderna till några av landets
rikaste.

31

31.
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29.

FREDRIK EKLUND
FASTIGHETSMÄKLARE
Ingen kan sälja som
fastighetsmäklaren
Fredrik Eklund, från
dokusåpan ”Million Dollar Listing
New York”. Först sålde han sig
själv som bögporrfilmstjärna,
sedan blev han Årets Nykomling
som fastighetsmäklare. I dag har
han sålt fastigheter för över två
miljarder dollar, bland annat till
Cameron Diaz och Daniel Craig.

28.

26

LASSE HALLSTRÖM
FILMPRODUCENT
Sveriges kommersiellt mest
framgångsrike regissör genom
tiderna började karriären med
att göra Abbas musikvideor. Slog
igenom internationellt 1985 med
Oscarsnominerade ”Mitt liv som
hund” och fick två Oscars och sju
nomineringar för ”Ciderhusreglerna” 1999. Och ingen glömmer
väl någonsin ”Gilbert Grape”?

27.

BJÖRN FRANTZÉN
STJÄRNBELÖNAD KOCK
Svenske kocken som tagit
svensk matlagning till en ny nivå
genom att bli förste svensk att
få tre stjärnor i Guide Michelin
för hans Stockholmsbaserade
restaurang Frantzén. Driver
även The Flying Elk, Catering
Frantzén, Salle de Banquet
samt Gaston vin och är skapare
av projektet ”Exceptionell råvara”
som strävar efter att lyfta
svenska råvaror till världsklass,
i samarbete med bland annat
VisitSweden.

26.

MINI ANDÉN
SUPERMODELL
LA-baserad supermodell för
bland annat Luis Vuitton, Gucci,
Donna Karan, Hugo Boss och

världen. Svenska Housemusikens supertrio Axwell,
Steve Angello och Sebastian Ingrosso har vunnit en rad utmärkelser och topplåten ”Don’t you
worry child” låg etta i Sverige,
Australien och Storbritannien,
samt topp-tio i de flesta andra
länder i världen.

23.

Victoria’s Secret, skådespelare
i bland annat ”Ocen’s Twelve”
och tv-serierna ”NCIS” och ”Ugly
Betty”, programledare för ”Top
Model Sverige”.

25.

ALEXANDER SKARSGÅRD
SKÅDESPELARE
Precis som pappa Stellan har
Alex tagit filmvärlden med
storm, bland annat som Tarzan
och vampyr i HBO-serien ”True
Blood”, rollen i ”Big Little Lies” gav
såväl en Emmy som en Golden
Globe Award. Nu väntar vi på
brorsorna Gustav och Bill...

EFVA ATTLING
DESIGNER
Sveriges mest kända smyckedesigner hann med en karriär
både som modell och popstjärna innan hon slog igenom
internationellt med det egna
smyckeföretaget som bär
hennes namn. I dag har hon
Madonna, Meryl Streep och
kronprinsessan Victoria på kundlistan och designar även glasögon, vinglas, parfymer och skor.
23

24.

SWEDISH HOUSE MAFIA
HOUSE-MUSIKSTJÄRNOR
Återförenade genier som gjort
svensk house-musik känd i

2019

EMIL ”HeatoN” CHRISTENSEN
E-SPORTCHAMPION
En av världens bästa CounterStrike-spelare och även en
föregångare som professionell
inom e-sporten. Har vunnit allt
man kan vinna inom e-sportens

ELSA HOSK
INTERNATIONELL
FOTOMODELL
Redan 2005 nominerades
denna Victoria Secret-ängel till
årets modell. I dag är hon given
på visningar för giganter som
Dior, Guess, Dolce & Gabbana
och Tiger, och har prytt omslag
på bland annat Elle, High
Fashion och Bon.

STHLM magazine

FIRST AID KIT
POPDUO
Stående ovation av Paul Simon,
över en miljon tittare på Youtube och vinnare av bland
annat Årets grupp, Årets
nykomling och Årets songwriter. Den rebelliska folkpopduon, bestående av systrarna
Klara och Johanna Söderberg,
turnerar världen över och har
medverkat i Graham Norton
Show, Ellen Degeneres Show
och The late show.

30.
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största sport ”Counter-strike”
och spelade i klaner som ”Ninjas
in Pyjamas” och ”SK-Gaming”.
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NINA STEMME
OPERASÅNGERSKA
Som Birgit Nilssons självklara
efterträdare är Nina Stemme
efterfrågad på scener över hela
världen. Det har regnat priser
över vår tids ledande operasångerska – nu senast utmärkelsen Årets svensk i Världen 2018
samt den klassiska musikens
största pris: The Birgit Nilsson
Prize.

21.

MAX TEGMARK
AI-EXPERT
Superfysikern som vill tygla
AI-forskningen och sprida liv
i universum är en av världens
mest citerade forskare. Men
också professor vid Massachusetts Institute of Technology,
USA, kosmolog och grundare av
AI-organisationen Future of life
institute.

STHLM magazine
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20.

MATS SUNDIN
NHL-LEGEND
Sollentunas store son spelade
18 säsonger i NHL, elva som
lagkapten i Toronto, gjorde flest
mål av alla svenskar någonsin
och vann tre VM-guld. I dag
stöttar han Svenska Ishockeyförbundet i en arkitekttävling
för att skapa en ny isanläning
i Stockholm.

FOTO: GETTY IMAGES
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TINNE WILHELMSSON
OS-RYTTARE
Få sitter lika säkert i sadeln som
denna Upplands Väsby-ryttare
som efter fyra VM, nio EM,
sju världscupfinaler och sju
olympiska spel är Sveriges mest
internationellt segerrika dressyrryttare. Nästa OS gör henne till
den svensk som deltagit i flest
OS genom tiderna.

18.

ZARA LARSSON
SÅNGERSKA
Vårt senaste internationella
stjärnskott på artisthimlen är
denna sångerska och feministiska förebild vars låt ”Lush Life”
inte bara var den mest spelade
låten i Sverige 2015, utan även
sålde platina i grannländerna.
Låten ”Never Forget You” låg
topp fem även i Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien
och Finland.

18

17.

14

JOEL KINNAMAN
SKÅDESPELARE
Skådespelaren som fick sitt
stora genombrott – och titeln
Bästa manliga huvudroll 2011 – i
”Snabba Cash” har sedan dess
tagit Hollywood med storm.
Har synts i bland annat ”The Killing”, ”Safe”, ”Robocop”, ”Suicide
Squad” och ”House of Cards”.

16.

HANS ”DOLPH” LUNDGREN
ACTIONHJÄLTE
Muskelmannen som slog igenom
då han som den ryske boxaren
Ivan Drago slog ner Sly Stallone
i ”Rocky IV”. Blev sedan universums härskare ”He-Man”, dejtade
Grace Jones och gjorde sin
regidebut med ”The Defender”.
60 år gammal har han medverkat i över 40 filmer – och han är
fortfarande lika stark.

2019

15.
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ANNIKA SÖRENSTAM
GOLFGURU
Hela 86 segrar gjorde detta
proffs till en av världens främsta
kvinnliga golfspelare genom
tiderna (och en av de rikaste
med över 194 miljoner kronor i
prispengar). Hon har 50 rekord,
bland annat för den lägsta
scoren någonsin under en
golfrunda (59 slag) och är invald
i World Golf Hall of Fame.

14.

HANS BLIX
DIPLOMAT
Den tidigare generaldirektören i IAEA (Internationella
atomenergiorganet) blev en
omdiskuterad ordförande för
FN:s inspektionskommission,
och fann aldrig några massförstörelsevapen i Irak. Ledde
den Bush-kritiska Blixkommissionen som utvärderade USA:s
angrepp på Irak och blev Årets
svensk i världen 2009. Fick i
år regeringens prestigefyllda
medalj Illis Quorum.

13.

MARKUS PERSSON
MINECRAFTS UTVECKLARE
Spelutvecklaren bakom det
kreativa dataspelet Minecraft
som med 154 miljoner sålda
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MAX MARTIN SANDBERG
STJÄRNPRODUCENT
Sveriges störste musikproducent
och låtskrivare med 22 listettor
på Billboard åt artister som
Britney Spears, Celine Dion,
Bon Jovi, Backstreet Boys, A-ha,
NSYNC, Usher, Pink, Katy Perry,
Pitbull, Justin Bieber och
Ariana Grande. Tidigare involverad i musikhitfabriken Cheiron.

11.

”Det var inte
förrän jag kraschade
helt som jag började
göra framsteg.”

JAN-OVE ”J-O” WALDNER
PINGISMÄSTARE
Världens genom tiderna bästa
bordtennisspelare – har vunnit
OS-guld samt dubbla VM-guld i
singel, fyra VM-guld i lag och sju
Europa Top 12-segrar. Korades
som tredje bäste svenske
idrottsmannen genom tiderna
och är i Kina megakänd under
namnet Cháng Qīng Shù, ”Det
evigt gröna trädet”.

ROBYN
VÄRLDSARTIST
Stockholmstjejen som sedan
debutalbumet 1995 har
gått sin egen väg –
rakt mot toppen av
hitlistor världen över
med sin egen mu3
sik. De internatio-

ILLUSTRATION: MIGUEL PORLAN

nella utmärkelserna
har regnat över
Robyn och med den
nysläppta plattan är hon
tillbaka som världsstjärna.

7.
7

CHRISTER FUGLESANG
ASTRONAUT
Den ende svensk som tagit sig
ända ut i rymden – 2006 åkte
rymdfärjan Discovery med
Fuglesang ombord 27 000
kilometer i timmen runt jorden.
Är numera inte bara rymdfarare
och docent i partikelfysik, utan
även barnboksförfattare.

6.

STEFAN PERSSON
MODEENTREPRENÖR
Ingen har tagit svenskt mode ut
i världen som Stefan Persson.
Sonen till H&M:s grundare
Erling Persson har sedan 1982
bidragit till att expandera klädjätten till över 4 500 butiker i
över 60 länder – och på köpet
blivit världens 32:a rikaste person.

DANIEL EK
SPOTIFYS GRUNDARE
Innovatören och entreprenören
som av tidningen Forbes kallas
”musikbranschens viktigaste
man” grundade online-musiktjänsten Spotify, och har förärats en plats i Swedish Startup
Hall of Fame.

3.

BENNY
ANDERSSON
ABBA-FENOMEN
Tog svensk pop ut
i världen genom
Abba, en av världens
mest populära popgrupper genom tiderna. Har följt
upp popsuccéerna med bland
annat musikalen ”Kristina från
Duvemåla” och musikal- och
filmsuccéerna ”Mamma Mia!”.
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NIKLAS ZENNSTRÖM
SKYPES GRUNDARE
Mannen bakom Skype, den
världsledande aktören inom
internetbaserad röstkommunikation med fler än 309 miljoner

8.

4.
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10.

Robyn i New York Times

BJÖRN BORG
TENNISLEGEND
En av världens bästa tennisspelare genom tiderna och
grundare av varumärket Björn
Borg, anses fortfarande av
många vara en av historiens
största idrottsmän. Invald i International Tennis Hall of Fame
och utnämnd till Århundradets
svenska idrottsman tack vare
sina segrar under karriären: 63
singel- och fyra dubbeltitlar.

4

2.

VICTORIA
KRONPRINSESSA
Få svenskar gör så mycket PR
för Sverige internationellt sett
som kungafamiljen och vår blivande drottning sopar mattan
med de övriga, tillsammans
med pappa kungen.
2

FOTO: KUNGAHUSET.SE

användare, har även, tillsammans med Janus Friis, grundat
internetvideotjänsten Joost och
online-musiktjänsten Rdio.

Inspiration / Bästa Sthlmare

spel och 91 miljoner spelare
varje månad är det näst största
dataspelet någonsin (efter
tråkiga Tetris).

5.
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SARAH SJÖSTRÖM
SIMSTJÄRNA
Världens just nu överlägset
bästa kvinnliga simmare med 15
världsrekord, 21 VM- och EMguld samt guld, silver och brons
i Rio-OS 2016. Utsedd till Europas
bästa kvinnliga idrottare 2017
av all världens olympiska kommittéer.
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ANNE-MARIE
E K LU N D LÖW I N D E R

2019
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T E X T M Å RT E N FÄ RLIN

SJU UTVALDA NYCKELBÄRARE har tillträde till internets största

hemlighet. Den svenska nätsäkerhetsexperten Anne-Marie Eklund
Löwinder är en av dem.
Två gånger om året reser Internetstiftelsens säkerhetschef
Anne-Marie Eklund Löwinder till ett datacenter utanför den lilla
staden Culpeper i närheten av Washington DC. Då i rollen som kryptoofficer. Med sig har hon alltid en liten träask snidad av hennes son, i
vilken hon förvarar en fysisk nyckel.
Den används, i korta ordalag, för att säkra internets fortsatta
existens.
– Det är ett hedersamt uppdrag som känns otroligt viktigt och
högtidligt, berättar hon.
Nyckeln använder hon i samband med en ceremoni i ett litet kvadratiskt rum, först efter att ha passerat fyra säkerhetsskikt med två
ögonscanners och rigorösa kontroller. Där blir hon insläppt i en
stålbur för att låsa upp ett kassavalv som innehåller tre nyckelkort.
Dessa används i sin tur för att aktivera en ny ”rotnyckel” – det vill
säga den kod som styr hela internets domännamnsystem (DNS).
Det är den som ser till att du kommer till rätt plats när du skriver en
domän i adressraden och som säkerställer att dina mejl hamnar rätt.
De som har hand om rotnyckeln och som sköter hela ceremonin
heter Icann, en fristående organisation som förhåller sig till ett råd
med representanter från hundra regeringar.
– När man uppfann DNS på 1980-talet insåg man tidigt att det fanns
allvarliga sårbarheter i systemet. Eftersom det gick att manipulera
informationen i DNS fanns det inget sätt att garantera att du kom till
rätt plats när du skrev in ett domännamn eller att mejlet kom till rätt
mottagarsystem. Därför tillförde vi en säkerhetsfunktion, ’DNSSEC’,
som använder rotnyckeln, förklarar Anne-Marie Eklund Löwinder.
Den som styr rotnyckeln har alltså makten över internet. Därför
är det viktigt att makten ligger i rätt händer, och att människor med
stort förtroende förnyar koden. Som Anne-Marie.
– Att vi ständigt förnyar den handlar om vanlig kryptohygien. Man
ska helt enkelt inte exponera en nyckel för länge.

FA KTA

Anne-Marie Eklund
Löwinder, säkerhetschef,
ISS
→ Ålder: 61.
→ Bor: Stockholm.
→ Karriär: Maskinskrivare
på Stockholms tingsrätt,
utredare vid Statskontoret
i Stockholm och sedan
2001 säkerhetschef vid
Internetstiftelsen. 2013 blev
Anne-Marie Eklund Löwinder
den förste svensken att bli
invald i Internet Hall of Fame.
→ Utbildning: Systemvetenskaplig examen, Stockholms
universitet.
→ Familj: Man, fyra barn, två
barnbarn och katt.
→ Motto: ”Säg aldrig nej. Man
får bara en chans. Säger man
nej har man missat den. Det
värsta som kan hända om
man har sagt ja, är att man
misslyckas.”
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Den nya
staden

Inspiration / Nybyg gen
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Huvudstadsregionen växer och moderniseras i
allt snabbare takt. I Uppsala bys till exempel
en helt ny stadsdel på ett fält, granne med två
universitet. I Stockholm får en gammal gasklocka
ge plats åt ett toppmodernt 90 meter högt
bostadshus samtidigt som en nersliten trafikplats rivs och ersätts av en ny. Välkommen till
nya huvudstadsregionen.
TEXT

2019

Mikael Bergling
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2018. Bostadshuset 79&Park
med fasad i cederträ och
glas är ett av Stockholms mer
spektakulära byprojekt
under senare år.

29
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GÄ RD E T

1927. Gärdet i
Stockholm med
uppställning av
Telegrafverkets
stolta vagnpark,
bland annat den
helt nya bilen ÖV4
från nystartade
tillverkaren Volvo.
Genom åren har
Gärdet annars varit
militärt övningsfält
och i början av
1900-talet flygfält.

Huset, med 168 bostäder,
kommersiella lokaler i bottenplanet och en fasad i cederträ
är byt så att merparten
av glaspartierna vetter mot
Gärdet.
Stadsdelen Ladugårdsgärdet, som är Gärdets officiella
namn, bildades 1926 genom
en delning av stadsdelen
Östermalm.
Dess historia är dock
betydligt äldre än så. Under
flera hundra år, från slutet
av 1600-talet till början av
1900-talet, fungerade området
till och från som ett militärt
övningsfält.
Grönområdet har även
tjänat som flygfält, demonstrations- och festivalplats och
är i dag till viss del en del av
Nationalstadsparken.

2019
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I utkanten av Gärdet och
granne med Kampementsbadet har ett nytt bostadshus
med det New York-klingande
namnet 79&Park precis blivit
färdigt.
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GAS K LO C K A N
I Norra Djurgårdsstaden,
mitt emot Lidingö, har en av
Hjorthagens stora gasklockor rivits för att ersättas av
ett 90 meter högt hus med
320 bostäder, förskola och
butikslokaler.
En annan av gasklockorna i
området ska byas om för att
kunna användas till kulturverksamhet. En skulpturpark
är tänkt att anläas i direkt
anslutning.
Värtagasverket i Hjorthagen
producerade under åren 1893
till 2011 gas till Stockholms
gasnät och såg på så sätt till att
ljus spreds från såväl stadens
gatlyktor som hemmens spisar.
Det bydes genom åren
sammanlagt fem gasklockor i
området med olika tekniska
lösningar och gestaltning.
Norra Djurgårdsstaden är
ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsprojekt.
Totalt planeras det för minst
12 000 nya bostäder och 35 000
nya arbetsplatser. De första
nya bostäderna i området var
klara för inflyttning 2012.
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2022. På platsen
där en av de gamla
gasklockorna stod
håller det på att byas
ett nytt flerbostadshus.

FOTO: OSCAR BLADH
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1920. Gasverket i
Hjorthagen. Bobergs
gasklockor stod klara
1900, och var då
världens största.
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NORRA
TO R N EN
På Norra stationsområdet,
i gränslandet mellan
Stockholm och Solna,
växer Hagastaden fram.
I den nya stadsdelen, med
Nya Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet som viktiga beståndsdelar, ska life science vara i
fokus. När Hagastaden är klar
beräknas området ha vuxit
med 6 000 nya bostäder
och ha 50 000 arbetsplatser.
Tunnelbanans (nya) gula linje
kommer att få en station i
Hagastaden.
Områdets landmärke är de
spektakulära bynaderna
Norra tornen vid Torsplan på
Stockholmssidan. De båda
husen, varav ett redan är klart,
blir med sina 125 respektive
110 meter innerstadens högsta
bostadshus. Tvillingtornen ska
innehålla sammanlagt cirka
320 lägenheter i varierande storlekar plus butiker i
gatuplan.

1947. Norra stationsområdet,
bangården fullpackad med tåg.

2019
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Här rustas
Gasverkets gamla
industriområde upp
och byggs om till en
levande stadskärna
med restauranger,
butiker, gallerier och
kulturscener.

Inspiration / Nybyg gen

2020. Om drygt ett år
väntas den andra av de
gigantiska bynaderna,
”Helix”, vara klar för inflyttning. I höstas stod
den första bynaden,
”Innovationen”, klar.
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1936. ”Livliga bataljer på
Rosendalsfältet i Uppsala”, är
rubriken till bilden där Upplands Regemente I8 och Göta
livgardes stridsvagnsbataljon
har gemensam stridsövning.

STHLM magazine

ROS E N DA L
Uppsala är en av Sveriges
mest snabbväxande städer.
I dag bor det drygt 220 000
invånare i kommunen. 2050
väntas antalet ha ökat till
340 000.

ILLUSTRATION: WHITE ARKITEKTER
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2025. Nya fastigheter i trä.
By andet av den nya stadsdelen Rosendal i Uppsala
väntas pågå under flera år.

2025. När nya
Slussen är klar ska
det återigen gå att
säkert promenera
över slusstorget
mellan Söder och
Gamla stan.

2019

Ett av Uppsalas största och
mest spännande stadsbynadsprojekt är utvecklingen
av Rosendalsfältet. Under de
kommande åren kommer
en helt ny stadsdel att växa i
ett tidigare mer eller mindre
obebyt område. Rosendal
lier på bara några minuters
cykelavstånd från centrum,
granne med bland annat två
universitet och Akademiska
sjukhuset.
Tanken är att området ska
innehålla en mix av bostäder,
handel, kontor, skolor, parker,
service och universitetsanknuten verksamhet av campuskaraktär.
4 500 bostäder planeras att
byas i området, bland annat
Uppsalas första flerbostadshus
med trästomme.
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1912. Dåvarande
Slussen, med Karl
Johans torg i mitten.
Trafiken var på den
tiden gles och bestod
mest av spårvagnar
och hästkärror.

S LU S S EN
2016, efter år av diskussioner,
började ombynaden av
Slussen. 2025 är det tänkt att
arbetet ska vara klart. Den
totala kostnaden beräknas till
12 miljarder kronor.

STHLM magazine

1925. Gamla Slussen,
som revs i början av
1930-talet, påminner
till viss del om nya
slussen som bys nu.

33

5

Den allra första Slussen invigdes
1642. Den bydes för att underlätta för sjöfart och handel
till och från Mälardalen.
Den version av Slussen som
nu bys om stod klar 1935.
Ett av syftena med den nya
anläningen då var att minska
trafikproblemen och att underlätta för den ökande biltrafiken.
Efter 80 år var anläningen i så
dåligt skick att den måste rivas
och byas om från grunden.
Förutom att Nya Slussen ska
vara bättre anpassad för dagens
trafikflöde och ge mer utrymme
åt kollektivtrafik, gående och
cyklister än dess föregångare,
blir det möjligt att tappa ut
dubbelt så mycket vatten från
Mälaren, vilket minskar risken
för översvämningar.

2019
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TENSTA

Den pixelmönstrade
18 våningar höga
by naden mitt i
Tensta innehåller 243
lägenheter, som hyrs
ut till studenter från
universitet i Stockholm och Uppsala.
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Det 18 våningar höga Tensta Torn rymmer
243 studentlägenheter. Nu tilldelas huset Stockholms
Handelskammares Stadsmiljöpris.
”Tensta Torn går bortom signalpolitiken. Det är ett stort strå
till stacken som nu berikats med många unga myror”,
enligt motiveringen.
TE XT VIN C EN T KO C H

2019
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NYLIGEN TILLDELADES den pixelmönstrade
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Därför fick
TENSTA TORN
Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris

M

Tensta Torn går bortom signalpolitiken. Det är ett stort strå till
stacken som nu berikats med
många unga myror. Gradvis
förskjuts så bilden av Tensta
såsom något speciellt till att bli
en stadsdel bland alla andra.
Det Handelskammaren
i första hand vill lyfta fram
med Stadsmiljöpriset är Åke
Sundvalls dådkraft. Genom att
våga satsa på studentbostäder
i ett oprövat läge har staden
blivit både vackrare och mer
mångsidig.

E

2008

AB Industricentralen
och Nitty Gritty
2009
Lydmar Hotel
2010
Bibliotek i tunnelbanan
2011
Förskolan Paletten
2012
Perennparken och
stadsradhusen i Mursmäckan
2013
Ingen värdig vinnare
2014
Folkhem AB som byt
världens högsta trähus
2015
Amanda Larsson
2016
Rinkebystråket
2017
Den tillfälliga saluhallen
på Östermalmstorg

E
T

R

2019

document4704526295398805260.indd 35

Senaste projekten som
belönats med Handelskammarens Stadsmiljöpris
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byggnaden Stockholms Handelskammares
Stadsmiljöpris, vilket gladde Johan Lins och
Rahel Belatchew.
– Det är otroligt kul och en fin bekräftelse på att vi har skapat något som förhoppningsvis leder till något positivt för området,
säger Johan Lins.

9

35

gammalt kommunkontor i Tensta skulle rivas som
byggföretaget Åke Sundvall erbjöds att skapa något
på den tomma platsen.
– Ytan som vi fick tillgång till var inte större än en
villatomt. Vi visste tidigt att vi ville bygga ett högt hus
och hade sedan länge velat bygga studentbostäder.
Den rivna byggnaden var sex våningar, men vi ville ha tillåtelse för
maximal höjd, säger Johan Lins, vid Åke Sundvall och projektledare
för Tensta Torn.
Tillsammans med arkitekterna på Belatchew Arkitekter och Stockholms stad arbetade Johan Lins fram en detaljplan där de efterfrågade
maximal höjd, som ingen överklagade.
– Alla var eniga om att det var en bra idé att befolka platsen, oavsett
politiskt parti. Även de boende i området var positiva. Tensta Torn
bidrar med liv och rörelse, vilket ger en trygghet till hela närområdet,
säger Johan Lins.
I och med husets höga höjd och faktumet att byggnaden blir ett landmärke, har det lagts stor vikt vid tornets visuella gestaltning. Arkitekten
Rahel Belatchew berättar att de valt att smycka fasaden med färger från
omgivningen.
– I Tenstas närområde finns det många öppna fält. Vi har tagit färgerna
som karaktäriserar området och vänt upp dem vertikalt i form av pixlar.

I n s p i r a t i o n / Te n s t a t o r n

DET VAR EFTER att Stockholms stad bestämt att ett
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Inspiration / Lunchmöten

H E M L I GA L U N C H M ÖT E N

Du vet redan i
förväg att affärssamtalet ni ska ha
på lunchen inte
passar för tjuvlyssning – men var ska
ni ses? Vi har listat
några av Stockholms bästa ställen
för hemliga samtal
där maten får dig
att ta notan i ren
glädje.

1

2

Miss Voon

3

Brasseriet

4
Tak

5

Den som gillar escargot
och råbiff i kombination
med en stimmig brasseristämning ska boka
Balzac för den konfidentiella lunchen. Färgerna,
pelarna och bardisken
för tankarna till kosmopolitiska Balthazar i New
York och precis som där
finns bås att boka för att
skapa förutsättningar för
spännande samtal.

Med sin lågmälda
framtoning med mörka
färger, dov belysning
och nästan cirkulära soffor, är restaurangen som
inredd med tanke på
diskretion. Och lunchen
bestående av asiatisk
cross over med europeiska influenser, som
utöver smaken är vacker
för ögat, är populär så
se till att boka i tid då
borden snabbt tar slut.

Det är väl ingen tillfällighet att det känns som
att sitta i en teaterloge
när man tar plats i de
runda fördjupningarna längs Brasseriets
vä. Restaurangen
med sina takmålningar,
heltäckande mattor och
sammetsklädda möbler
lier i anslutning till
Operan och kan utgöra
en dramatisk backdrop
till nästa rekrytering.

Högt över Stockholms
takåsar, på en av stans
mest centrala adresser,
förenas det nordiskt stilrena med det japanskt
eleganta. Med design
av Gert Wingårdh kan
du föra diskreta samtal
omsluten av väar som
för tankarna till japanska
solfjädrar, samtidigt som
du avnjuter en trerätters affärslunch eller en
chicken ramen.

Nära Centralstation och
Norra Bantorget kan du
slå dig ner i soffor eller
bås perfekta för hemliga
affärssamtal. Lunchmenyn på Cloud Nine består av rätter som poke
bowls, bimbimbap eller
en trendig kimchi och
att restaurangen har fått
omdömen som nytänkande och passionerad
kan säkert inspirera till
kreativa arbetsluncher.

Meny: Dagens 140 kr, samt á
la carte med sallad, sashimi
och hummertacos från 130 kr
och uppåt.
Adress: Sturegatan 22.

Meny: Dagens 155 kr, inkl. soppa samt á la carte-meny med
rätter som blodpudding, 195 kr
och Biff minute, 230 kr.
Adress: Strömgatan 14.

Meny: Sushi från 175 kr,
räksallad från 195 kr och en
affärslunch 450 kr.
Adress: Brunkebergstorg 2–4.

Meny: Hawaiian poke från
145 kr, bimbimbap 155 kr och
en vegetarisk sushi för 130 kr,
affärslunch 195 kr, varmrätt
och dessert.
Adress: Torsgatan 1.

Brasserie Balzac

2019

12.05 Brasseriet, Stockholm

TE XT TH E R E S E H E D LUN D

Meny: Dagens lunch 120 kr,
affärslunch 375 kr, samt á la
carte-meny. Moules Frites
155 kr.
Adress: Odengatan 26.
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UT VANDRARNA Företagen lämnar, men det finns de som går mot strömmen. HUS TILL PERSONALEN Vad gör man
när bostadsbristen stoppar rekrytering av ny personal? Jo, köper ett hus. SNABBAST TILL JOBBET Bil, cykel, buss
eller moppe? Här är svaret. BOSTADSBRISTENS OFFER En fotoutställning som visar människorna bakom
siffrorna. HEMLIG FRUKOST Här är fem tips. OKÄNDA INDUSTRIN Färjetrafiken till Sverige.
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SPELET
BAKOM
NORDEAS
FLYTT – OCH
VARFÖR
STOCKHOLM
RASAR
I RANKNINGEN
TEXT

Lena Lidberg
I L LU S T R AT I O N
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Svek och girighet – eller ett tecken på
en havererad svensk näringspolitik?
Nordeas beslut att flytta huvudkontoret
från Stockholm till Helsingfors skapade
ilska. De blev symbolen för ”utvandrarna”,
företag som väljer att lämna Sverige.
Men vad låg egentligen bakom beslutet?
Och kommer fler bolag att följa efter?
Vi granskar spelet bakom Nordeas flytt,
Stockholms ras i näringslivsrankningen
och hur andra stora företag tänker.

P o p u l aAt ivodne l/n U
i ntgv a/nVdirnajrentat
40
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NORDEA
DET ÄR MÅNDAG morgon, den 19 novem-

ber 2018, och Nordeas Sverigechef Martin
A Persson sitter i en taxi på väg mellan
Kastrups flygplats och ett av bankens
kontor i Köpenhamn.
När vi når honom på mobilen är det
exakt sju veckor sedan Nordeas administrativa säte flyttades från Stockholm till
Helsingfors.
– Vad jag vet i dag är att två personer har
flyttat – Casper von Koskull, vår vd och
koncernchef, och Matthew Elderfield, vår
compliance-chef, säger Martin A Persson.
Så ser det ut – hittills.
Hans egen minnesbild är att Nordeas
koncernledning började diskutera en
eventuell flytt för ganska länge sedan.
Bakgrunden var att Nordea allt mer
började bli en storbank av europeiskt snitt
och därmed fick ett ökat intresse av att få
tillgång till EU:s bankunion. Bara ett av de
nordiska länderna kunde erbjuda en sådan
lösning – nämligen Finland.
– För att kunna konkurrera med de
största bankerna i exempelvis Tyskland
och Frankrike behöver vi stabila lagar, regleringar och beskattningsvillkor. Genom
att flytta vårt legala säte till Helsingfors kan
vi nu bli en del av den viktiga bankunionen,
framhåller Martin A Persson.
Den första medieuppgiften om Nordeas
flyttplaner fanns med i Svenska Dagbladet den 26 september 2013, då tidningen
kunde avslöja att bankens ledning under
en längre tid hade funderat på att omlokalisera huvudkontoret.
”Bakgrunden till Nordeas analyser är
just den allt tuffare bankregleringen i Sverige, och i dess kölvatten allt högre kapitalkrav. Det är ingen hemlighet att det till
och från också har varit frostigt mellan vd
Christian Clausen och finansmarknadsminister Peter Norman”, konstaterade Svenska Dagbladets reporter med hänvisning till
den dåvarande alliansregeringen. Bara ett
par dagar tidigare hade den svenska staten
dessutom sålt sina sista aktier i Nordea.
Våren 2016 aviserade den då S-ledda
regeringen tillsammans med Vänsterpartiet ett förslag om att företag inom
finanssektorn borde betala mer i skatt.
Åtta månader senare lämnades även en
statlig utredning i ärendet till finansminister Magdalena Andersson (S). Huvudförslaget var att banker, finans- och
försäkringsbolag borde betala en särskild
skatt utifrån lönekostnaderna, en sorts
extra arbetsgivaravgift. Utgångspunkten
var att finanssektorn har en fördel i jämförelse med andra branscher eftersom den
är undantagen från moms.
I februari 2017 meddelade dock S, MP
och V att framtiden för den så kallade
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Lämnar Sverige.
Nordeas beslut att
flytta huvudkontoret
till Finland upprörde
många. Är flytten ett
tecken på brister i
näringspolitiken?
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JAG FÖRSTÅR OM FOLK
ÄR FRUSTRERADE OCH
FÖRBANNADE. UTAN SVENSKA
SKATTEBETAL ARES INSATSER
SÅ HADE DEN HÄR BANKEN
ÖVER HUVUD TAGET INTE
FUNNITS.

2019
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S T E FA N LÖ F V E N , S TAT S M I N I S T E R

bankskatten var osäker och ännu inte förenlig med EU-rätten. I stället föreslogs miljardhöjningar av den avgift som bankerna
betalar till den statliga resolutionsreserven,
alltså Riksgäldens krisfond för banker och
finansinstitut.
Drygt ett halvår senare tillkännagav
Nordeas styrelse officiellt sina planer på
att flytta huvudkontoret från Sverige till
Finland. Vid en pressträff i Gävle den 7
september 2017 var statsminister Stefan
Löfven märkbart irriterad.
”Jag förstår om folk är frustrerade och
förbannade. Utan svenska skattebetalares
insatser så hade den här banken över huvud
taget inte funnits”, sa han till Aftonbladet
med en syftning på de statliga räddningsaktioner som genomfördes i dåvarande
Nordbanken under 1990-talets bankkris.
Några veckor efter flyttbeskedet gjorde
fackförbundet Kommunal verklighet av sitt
hot om att avsluta sina kundförbindelser
med Nordea. Vid tillfället hade Kommunal
över en miljard kronor placerade i banken.
Redan innan dess hade två andra LO-förbund, Handels och Transport, bestämt sig
för att lämna Nordea.
”Nordea har valt en utpressningsmetod
och lämnar nu landet. Vi motsätter oss
kraftigt det agerandet och därför vidtar vi
de här tuffa åtgärderna”, sa Kommunals
ordförande Tobias Baudin.
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Samtidigt visade en undersökning av
opinionsinstitutet Inizio på uppdrag av
Svenska Dagbladet att över en miljon
svenska Nordea-kunder nu övervägde att
byta bank.
I Nordea-högkvarteret på Mäster Samuelsgatan i Stockholm arbetade kommunikatörerna febrilt för att lyfta fram budskapet om att bankens dagliga verksamhet i
Norden ska förbli oförändrad, att Nordea
fortsätter att vara en stor skattebetalare
på alla sina fyra hemmamarknader, att
banken totalt sysselsätter 32 000 personer – varav cirka 7 000 i Sverige – och att
endast ett begränsat antal medarbetare påverkas av den juridiska omlokaliseringen.
– Som vi ser det finns det ingen dramatik
i flytten. Det är inget som förändras gentemot
kund, och i Stockholm fortsätter vi att vara
stadens tredje största arbetsgivare, säger
Martin A Persson strax innan han ska kliva
ur sin taxi i Köpenhamn.
Han påpekar också att det var hela 97
procent av Nordeas aktieägare som röstade
ja till omlokaliseringen på den bolagsstämma där det formella beslutet togs i mars i år.
Mellan raderna går det dessutom att
utläsa att han i kulisserna har tagit emot
en del kommentarer från andra näringslivsrepresentanter som, precis som han
själv, anser att debatten blev skev.
Vissa röster i offentligheten har också
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varit inne på samma linje och tycker
att Nordea-flytten, om något, borde ses
som en symbol för en havererad svensk
näringspolitik.
På Twitter har Carl Bildt rasat mot
”regeringens idiotiska Nordea-logik” och
i intervjuer har Liberalernas Jan Björklund
betonat att de rödgröna partierna ”inte
förstår företagandets villkor”.
Samtidigt har flera bedömare oroat sig
för att Stockholms ställning som Nordens
finansiella centrum nu försvagas. Organisationen Aktiespararna – vars rekommendation till medlemmarna var att rösta
nej till Nordeas flytt – har genom sin vd
Joacim Olsson konstaterat att Nordea satte
fingret på nackdelarna med det svenska
banksektorklimatet.
Många har också framhållit att det är
en stor prestigeförlust för Sverige när ett
av de största företagen väljer att flytta sitt
huvudkontor ut ur landet.

Drar till USA? Spotifys
grundare har varnat för
att de kommer att satsa
i New York i stället för i
Stockholm.

VID SIDAN AV Nordea finns det ett annat
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OM ETT FÖRETAG SOM
SPOTIFY SKA KUNNA
VÄXA VIDARE I SVERIGE
MÅSTE FÖRÄNDRINGAR
SKE SNABBT.
D A N I E L E K O C H M A R T I N LO R E N T ZO N
G R U N DA R E S P OT I F Y

2019

mycket uppmärksammat svenskt tjänsteföretag som häromåret sjöng ut sina åsikter
om det svenska affärslivets baksidor.
I april 2016 skrev de båda Spotify-grundarna Daniel Ek och Martin Lorentzon ett
öppet brev till svenska politiker på såväl
riks- som lokalplanet och varnade för att
tusentals jobb inom bolaget kan hamna i
USA i stället för Sverige. ”Vi måste agera
eller bli omsprungna!” löd den uppfordrande rubriken.
Eks och Lorentzons budskap var att de
älskar Sverige och vill att Spotify ska kunna
fortsätta utvecklas på hemmaplan, men att
det finns brister i samhället som genast
behöver åtgärdas.
Duon pekade framför allt på tre skriande
behov: fler hyreslägenheter i Stockholm,
satsning på programmering redan i grundskolan och bättre villkor för personaloptioner så att Spotifys medarbetare lättare
kan bli delägare i företaget.
”Vi har under de senaste åren haft massor
med kontakt med politiker från Stockholms
stad, riksdag och regering. Bemötandet har
varit positivt, men samtidigt har inga reella
förändringar skett. Om ett företag som vårt
ska kunna växa vidare i Sverige måste för-
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ändringar ske snabbt”, skrev Daniel Ek och
Martin Lorentzon.
I april i år, två år efter det öppna brevet,
kunde Spotify fira sin entré på börsen.
Noteringen av Sveriges största tech-bolag
skedde dock inte vid Nasdaq OMX Stockholm, utan vid prestigefyllda New York
Stock Exchange.
STHLM Magazine har sökt Spotify för att
höra hur grundarna i dag resonerar kring
sina etableringsval, men har inte lyckats få
kontakt med företagets presstjänst.

13%
13 procent av de svenska
företagen hade flyttat
verksamhet utomlands
mellan åren 2009 och 2011.
SCB, 2009–2011

SCANIA
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SAMMA MORGON SOM Nordeas Martin

A Persson besöker Köpenhamn har lastbilstillverkaren Scanias mångårige medarbetare Hans-Åke Danielsson startat sin
arbetsvecka på huvudkontoret i Södertälje.
Från kontorslandskapet på andra våningen har han utsikt över både Saltskogsfjärden – i folkmun kallad Scaniasjön – och
”Marcusplatsen”, det lilla torg som är uppkallat efter företagets legendariske styrelseordförande Marcus ”Dodde” Wallenberg.
Under sina snart 30 år på Scania har
Hans-Åke Danielsson framför allt varit
presschef, men nyligen har han fått en roll
som senior rådgivare. Det hindrar dock
inte att han tjänstvilligt tar sig tid att förklara för journalister varför Scania i alla år
har valt att behålla sin hemvist i Södertälje.
– Ett av skälen är att vi alltid har haft
ett nära och bra samarbete med politiker
på alla nivåer. Om ett företag som vårt ska
kunna finnas och utvecklas behövs det till
exempel en långsiktig energipolitik, en bra
infrastruktur och en pålitlig kompetensförsörjning, säger Hans-Åke Danielsson.
Med stolthet berättar han bland annat
om Mälardalens Tekniska Gymnasium,
som Scania driver tillsammans med industrikollegan AstraZeneca och kommunala
Telge Energi.
Skolan är Stockholms läns populäraste
teknikgymnasium och har som regel två
sökande till varje plats, vilket är ovanligt.
– Utbildningen avslutas med sex månaders praktik, och efter det brukar vi suga
upp de flesta eleverna. Många blir maskinoperatörer, men det går också att läsa vidare
på universitet eller högskola. Den möjligheten kommer nu att öka – i januari öppnade
KTH ett campus i Södertälje, med fokus
på produktionsteknik och hållbarhet. För
oss är det jätteviktigt att ha nära band till
akademin, så vi är väldigt glada över den
här satsningen.
KTH Södertälje har tagit plats i Snäckviken, det industriområde där Astra en gång
grundades och där läkemedelsbolagets huvudkontor fanns fram till fusionen med
brittiska Zeneca år 1999. Några år senare
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Tillbaka till Sverige. Det finns tecken
på att allt fler bolag i det tysta återvänder efter några år utomlands.

hamnade Snäckviken lite på skuggsidan,
men i dag har det i stället börjat uppstå
lokalbrist i kvarteren.
– Nu sjuder området av liv igen. Ett
annat tecken på det är att våra kolleger
inom Traton Group, Volkswagens dotterbolag för tunga lastbilar och bussar, har
valt att lägga huvudkontoret för gruppens
internationella forskning och utveckling
här, påpekar Hans-Åke Danielsson.
När han började på Scania 1989 hade
företaget totalt 25 000 anställda runt om
i världen, varav cirka 7 000 i Södertälje.
I dag består koncernen av 52 000 medarbetare och drygt 15 000 av dem finns
i Södertälje. Till den gruppen hör bland
annat nyckelfunktioner som företagsledning, forskning och utveckling, inköp och
marknad.
– Södertälje fortsätter att vara vår
bas, men vår organiska tillväxt gör att vi
expanderar mer utomlands än i Sverige.
Vår globala försäljnings- och serviceorganisation växer.
Hans-Åke Danielsson pekar även på
andra skillnader jämfört med slutet av
1980-talet. Under dåtidens högkonjunktur
var Scania ett bolag som präglades av hög
personalomsättning och höga sjuktal. Rekryteringsproblemen ledde till uppvaktningsturnéer i såväl Danmark som Norge.
– Med facit i hand går det att säga att vi
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I STOCKHOLM HAR VI FÖR
SÄKERHETS SKULL ÖPPNAT
EGEN KOLLEKTIVTRAFIK.
H A N S -Å K E DA N I E L S S O N
S E N I O R R Å D G I VA R E S C A N I A

Cirka 3 procent hade under samma
period valt att ta tillbaka någon del av
verksamheten.
De senaste åren finns dock många tecken
på att återvändandet har börjat öka. I den
exportbarometer som Svensk Exportkredit presenterar två gånger per år finns
det ett trendbrott i statistiken från och
med sommaren 2017. För första gången
sedan 2013 gjorde då de svenska exportföretagen större investeringar i Sverige
än utomlands.
Per Hilletofth, professor i logistik vid
Tekniska högskolan i Jönköping, konstaterar att skälen för en återflytt av produktion
kan vara många.
I en färsk studie har han och hans kolleger
noterat att det finns hela 117 faktorer som
spelar in vid företagens lokaliseringsbeslut.
– Även vår tidigare forskning visar att
utflyttningarna inte alltid blev så lyckade
som företagen förväntade sig. Ofta uppstod
det dolda kostnader kring till exempel frakter och logistik, kvalitetsbrister, språkförbistring och rättighetsproblem, säger han.
I bakgrunden fanns i vissa fall bristfälliga kalkyler, eller en lite ängslig ”följa
John”-effekt. Men även bland de företag
som hade gjort sin hemläxa fick många
erfara att världen snabbt förändrades och

2019

tisk ”stannfågel” i den svenska företagsfaunan så finns det gott om exempel även
på motsatsen.
I början av 2000-talet startade den utlokaliseringsvåg som framför allt innebar
att en rad svenska industriföretag valde att
förlägga produktion i låglöneländer.
Snart fick de sällskap av bygg- och tjänsteföretag och funktioner inom bland annat
forskning, IT, ekonomi, administration och
ledning. Vanligast var att flytta enheter till
ett annat EU-land, till Kina eller Indien.
Den senaste större rapporten från Statistiska Centralbyrån (SCB) är från 2013
och visade att 13 procent av de svenska företagen hade flyttat verksamhet utomlands
mellan åren 2009 och 2011.

VÅRA ANSTÄLLDA BOR
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inte kunde erbjuda tillräckligt intressanta
och stimulerande arbetsuppgifter. Vändningen kom när vi besökte Toyota och bestämde oss för att införa ett nytt arbetssätt,
där mer ansvar och befogenhet delegeras
till individen. Det här har varit en lång
resa, men den har gett fantastiska resultat,
sammanfattar Hans-Åke Danielsson.
Under 1990-talets början visade statistiken att personalen på fabriksgolvet i genomsnitt tillverkade 1,7 lastbilar per anställd
och år. Numera ligger den siffran på åtta.
– Nyckeln är att jobba med ständiga förbättringar för att öka effektiviteten, det vill
säga jobba smartare. Om produktiviteten
kan öka på hemmaplan finns det ingen anledning att flytta tillverkning utomlands.
Den svenska företagskulturen har många
fördelar, till exempel i samarbetet med
fackförbunden.
I dag tillverkas 25 procent av alla lastbilar inom Scanias europeiska produktion i
Södertälje. Närheten till FoU-avdelningen
ger korta och snabba beslutsvägar. Men
det är inte bara internt som Hans-Åke
Danielsson upplever att det finns fint flyt
i kommunikationen.
Kontakterna med både tjänstemän och
politiker i kommunen och regionen är täta
och fruktbara.
– Det gäller allt från bygg- och miljöfrågor till utbildningssatsningar och tillgång
till vård. För att underlätta för vår personal
finns det till exempel en landstingsdriven
vårdcentral inne på Scanias område.
– Det som i så fall är mindre bra har med
transporterna att göra. Broar över kanalen
går sönder, och pendeltågen är ofta försenade. Eftersom många av våra anställda
bor i Stockholm har vi för säkerhets skull
öppnat egen kollektivtrafik till Södertälje.
Varje morgon kör vi bussar från Cityterminalen och Liljeholmen.
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NÄR ETT AV BÖRSENS
STÖRSTA BOL AG FLYTTAR
SITT HUVUDKONTOR SÄNDER

företag flyttar hem produktion till Sverige.
Det är ett trendbrott och ett styrkebesked,
säger närings- och innovationsminister
Mikael Damberg (S).
I handlingsplanen ingår satsningar på
till exempel robotik, klimatsmart industri
och en uppvärdering av gymnasieskolans
yrkesprogram.
Bland annat ska ett ”robotlyft” sprida
kunskap om hur små och medelstora industriföretag kan effektivisera sin produktion
genom nya automationslösningar.

SWEDBANK

DET TYDLIGT NEGATIVA
SIGNALER OM STOCKHOLM.
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A N D R E A S H AT Z I G E O R G I O U ,
V D S TO C K H O L M S H A N D E L S K A M M A R E

att kostnads- och löneläget tog fart även
utomlands.
I takt med att automatiseringen har ökat
har det samtidigt blivit billigare än tidigare
att bedriva tillverkning på hemmaplan.
– Tre av de tyngsta motiven för ”reshoring” är att företagen vill öka kundanpassningen, förbättra flexibiliteten och minska
tiden från beställning till leverans. Det blir
möjligt när forsknings- och utvecklingsavdelningarna kan arbeta nära tillverkningen, så att det blir lätt att testa nya idéer. En
annan drivkraft är att företagen vill stärka
sin hållbarhetsprofil och sitt ”Made in
Sweden”, påpekar Per Hilletofth.
En av barriärerna för en återflytt är
ibland att den företagsledning som en gång
har satsat på outsourcing kan ha svårt att
backa från sitt beslut, även av prestigeskäl.
Det gör att återvändandet i vissa fall smygs
in i samband med andra, mer övergripande
organisationsförändringar.
I december 2017 presenterade regeringen handlingsplanen ”37 nya åtgärder för en
svensk industri som vänder hem”. Den är
en fortsättning på nyindustrialiseringsstrategin Smart industri som lanserades
året innan.
– De senaste åren har vi sett att allt fler
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OMLOKALISERINGAR AV verksamhet pågår

inte bara över nationsgränserna, utan också
lokalt. I länet konkurrerar kommunerna
om viktiga företagsetableringar.
Frågan om hur företagarnas tillvaro
kan förbättras är ett ämne som engagerar
Sharif Pakzad, sedan tolv år näringslivschef
i Sundbybergs stad.
När Svenskt Näringsliv i oktober presenterade sin årliga rankning kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner återfanns
Sundbyberg på plats 11 i riket och på plats 3 i
Stockholms län, strax efter Solna (som toppar
rikslistan) och Sollentuna (plats 5 i riket).
Sundbybergs stad är en av Sveriges mest
expansiva och snabbast växande kommuner. Det var något som även Swedbank tog
fasta på när banken för några år sedan bestämde sig för att lämna Brunkebergstorg i
Stockholms city och i stället bygga ett nytt
huvudkontor för 3 000 anställda.
Bankens sökande efter mark och rätt
placering pågick brett i Stockholms län.
Efter noggrann research visade det sig att
Sundbyberg bäst uppfyllde kraven.
– När vi fick veta att Swedbank letade
lokaler tog vi fram våra bästa argument. Vi
kunde erbjuda central mark och en trygg
och levande stadskärna, där det till exempel
finns gott om lunchplatser. En annan fördel
är att vi har bra infrastruktur, med både
t-bana, pendeltåg och kort avstånd till city,
säger Sharif Pakzad.
Han är också stolt över hur kommunen
snabbade upp sina beslutsprocesser.
– Från plan till bygglov tar det vanligen
två år. Nu tog det åtta månader, och i maj
2014 kunde Swedbank-kontoret invigas. Vi
var väldigt effektiva: både i politiken och i
tjänstemannaorganisationen prioriterades
den här frågan mycket högt.
Sharif Pakzad tycker att en av styrkorna med Sundbyberg är just närheten till
politikerna. Staden har en helhetssyn och
fungerar som en samlande kraft.
– Samtidigt är vi förstås ingen egen ”ö”,
vi är mycket beroende av tillväxten i regionen i stort. Det som är Stockholms problem är även våra problem, konstaterar
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MICROSOFT
DE KVARTER I Stockholms city som Swed-

STOCKHOLMS
HANDELSKAMMARE

STOCKHOLMS STAD PLACERAR sig på plats

3%
3 procent av företagen valde
under perioden 2011–2013
att ta tillbaka någon del av
den verksamhet som de
tidigare flyttat utomlands.
SCB, 2009–2011

2019

123 på den kommunala rankningen över
näringslivsklimat som Svenskt Näringsliv presenterar varje år. Det är ett tapp på
drygt 100 placeringar på fyra år. Stockholms Handelskammare ser fallet på listan
i kombination med Nordeas flytt som en
problematisk utveckling.
– Nordeas huvudkontorsflytt var symboliskt mycket allvarligt och har kastat
stora mängder grus i maskineriet när det
gäller arbetet med att stärka Stockholm
som finansiellt center i Norden.
– När ett av börsens största bolag flyttar
sitt huvudkontor så sänder det tydligt
negativa signaler om Stockholms attraktivitet för huvudkontor generellt och det påverkar tyvärr ekonomin, jobben och bilden
av Sverige negativt, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.
År 2104 var Stockholms stad Sveriges
22:a bästa kommun i näringslivsrankningen.
Tre år senare hade Stockholm tappat 101
placeringar och positionerade sig på plats
123 på listan. Även i 2018 års rankning
ligger Stockholm 123:a.
Av undersökningens nedbrytningar
framgår det att företagen rankar attityden
från Stockholms politiker gentemot företagande på plats 265 av 290 kommuner.
Tjänstemännen placerar sig på plats 263.
Jämfört med 2012 års undersökning är det
en försämring för kommunpolitikernas
attityd till företagande med nästan 200
placeringar.
– Det behövs krafttag för att öka Stockholms konkurrenskraft och attraktivitet.
Bostadsfrågan måste lösas och vi måste få
bukt med trafiksituationen genom färdigställande av ringleden. Dessutom måste
Stockholm få bättre flygförbindelser och
stärka sin förmåga att locka fler globala
talanger, säger Andreas Hatzigeorgiou.

STHLM magazine
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Även om Microsoft Sverige snart lämnar
Västerort för Stockholms city utgår Therése Treutiger från att banden med Akalla
består.
– Under våra år där har vi haft förmånen
att medverka i fantastiska lokala evenemang, till exempel Järvaveckan och kodstugor med programmering i skolorna. Det
hoppas vi kunna fortsätta med.
– Intresset för de öppna visningarna av
vårt kontor har varit stort, totalt har vi haft
över 100 000 besökare genom åren. Förhoppningsvis kommer vårt nya kontor att
bli lika uppmärksammat. Målet är att bygga
en intelligent arbetsplats där människan,
tekniken och miljön är i symbios.
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bank lämnade för drygt fyra år sedan håller
som bäst på att omvandlas och marknadsförs nu under samlingsnamnet ”Urban
Escape”.
Mellan Brunkebergstorg, Regeringsgatan och Hamngatan genomför AMF
Fastigheter det största stadsutvecklingsprojektet i Stockholms innerstad på flera
decennier. Runt Gallerian, hotellen At
Six och Hobo och restaurang Tak ska ett
bostadshus och fyra kontorsfastigheter
länkas samman.
En av hyresgästerna blir Microsoft Sverige, som efter 28 år i Akalla gör sig redo
för att flytta in till stan. I september 2019
ska företaget vara på plats i sitt nya, 3 000
kvadratmeter stora kontor.
– Det blir otroligt spännande att byta
arbetsmiljö. Urban Escape är en pulserande plats som öppnar för nya sätt att arbeta
och mötas, framhåller Microsoft Sveriges
ställföreträdande vd, Therése Treutiger.
Bland de nya grannarna finns företag
som Kindred, EQT, Nordic Tech House,
Wework och Netlight. Therése Treutiger
räknar med en innovativ grannsamverkan.
– Vi tror mycket på att nya idéer föds i
möten och kulturer som drivs av energi
och engagemang. Därför ser vi fram emot
att arbeta nära andra drivna företag, både
nationella och globala.
När Microsoft började se sig om efter
nya lokaler fick en intern arbetsgrupp
ansvar för att hålla kontakt med olika
fastighetsägare. Viktiga faktorer i processen var att se till medarbetarnas behov
och att eftersträva närhet till kunder och
partnernätverk.
– En central placering underlättar våra
kommunikationer och tillgången till kollektivtrafik. Dessutom har vi prioriterat
hållbarhetsfrågorna i stort – eftersom
Microsoft sedan 2013 är koldioxidneutralt
har vi sökt efter en miljöcertifierad fastighet, förklarar Therése Treutiger.
Svenska Microsoft har cirka 600 anställda och alla kommer att rymmas på
kontoret i Urban Escape. Däremot får
medarbetarna själva välja om de vill vara
på kontoret i Stockholm, Göteborg eller
Linköping, eller om de vill jobba hemifrån
eller på resande fot.

– Vi ser inte arbetet som en plats, utan
något som man gör. Ett sätt eller en plats
att jobba på passar inte alla. Våra interna
undersökningar visar att medarbetarna är
nöjda med den här flexibiliteten, där man
med teknikens hjälp kan hitta individuella
lösningar.
Den internationella miljö som Microsoft
verkar i leder ofrånkomligen till jämförelser mellan städer, regioner och länder. Vad
ser Therése Treutiger som Sveriges och
Stockholms styrkor i det sammanhanget?
– Under Microsofts 32 år i Sverige har
mycket hänt inom teknik- och startup-världen. I dag kan vi med glädje se att Sverige
och Stockholm ligger i framkant vad gäller
tech och innovativa bolag. Dessutom: globalt tittar Microsoft mycket på vilka förmåner och villkor som erbjuds på de olika
arbetsmarknaderna, och där är Sverige en
av förebilderna. Betald föräldraledighet är
ett exempel på vad Microsoft har infört för
alla sina anställda runt om i världen.

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

han i språnget, precis innan ett av dagens
företagsbesök.
Sedan ska han tillbaka till stadshuset för
att ta sig an ett par nya etableringsärenden:
– Just nu är det två andra, stora företag
som också är på gång att flytta hit. Det är
hemligt än så länge, men blir nog klart till
årsskiftet, säger han hoppfullt.
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DE KÖPTE
ETT HUS
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– för att kunna rekrytera
pizzabagare från Neapel

Paul Anderlind

2019

Gustav
Öhnfeldt
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Italienska är språket i
Meno Males kök, då
blir det naturligt att
också ha personalmöten på italienska.
Ägarna Paul Anderlind
och Gustav Öhnfeldt
får det översatt, här
tillsammans med
några av de napolitanska pizzabagarna. Från
vänster: Adil, Paul,
Giuliano, Gustav, Stivi
och Nicolas.

FOTO MAT TIAS B ARDÅ

pizzabagare från pizzans hemstad Neapel. Ja, det har restaurangägarna Gustav Öhnfeldt
och Paul Anderlind.
– Italienare är de som gör
den bästa pizzan, och de jobbar
bäst tillsammans, säger Gustav Öhnfeldt.
För två år sedan öppnade han och Paul Anderlind den första restaurangen Meno Male i Vasastan
i Stockholm.
– Vi ville göra den bästa pizzan, och då är det
mot Italien och Neapel man måste vända sig, där
pizzan kommer ifrån.
De jämför med hamburgarens resa från Sibyllakrog till exklusivare hamburgerrestaurang.
– På den tiden vände man sig till USA för att få
den bästa hamburgaren.
– Det handlar om spetskompetens. Italienarna
gör den bästa pizzan, förklarar Paul.
För att expandera och bli bättre kom duon fram
till att de måste göra det möjligt för pizzabagarna att komma direkt från Italien. Det är bara ett
problem – den stora bostadsbristen i Stockholm.
Så de köpte ett hus där pizzabagarna får bo.

STHLM magazine

TE XT JES SIC A JOSEFS SO N

ETT HUS FULLT med hetlevrade
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I Italien finns många
pizzabagare, men
få jobb. I Stockholm
finns jobb, men inga
bostäder.
Restaurangägarna
Paul Anderlind och
Gustav Öhnfeldt, som
ville servera världens
bästa pizza, tvingades
till en unik lösning.
– Vi köpte ett hus
där våra pizzabagare
kan bo, säger de.

I ITALIEN FINNS det många pizzabagare som går

NYFIKEN

Vilken är världens
bästa pizza?
Napolitansk margherita.
Varför?
Den första pizzan,
pizzornas pizza, bakades
enligt myten 1889 till drottning
Margherita av Italien med den
italienska flaans färger.
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Vad innehåller den?
Pizzadeg, Fior di latte-mozarella,
San Marzano-tomater, basilika.

utan jobb. På restaurangen är det en person som
ansvarar för rekrytering och som lägger ut platsannonser på italienska.
Men det är ett risktagande.
– Det är inte busenkelt att hitta kompetenta
pizzabagare, en del säger att de är bättre än de är,
och så kommer de hit, säger Paul.
– Nackdelen är ju att vi inte kan göra en anställningsintervju på plats, säger Gustav.
Så pizzabagarna som vill jobba på Meno Male
måste köpa en returbiljett, och får de jobbet så får
de helt enkelt pengarna tillbaka.
Det kan också bli kulturkrockar mellan Italien
och Sverige.
– Många av pizzabagarna saknar kontonummer.
De är vana vid att få lönen kontant varje fredag, och
så kommer de till Sverige där allt är byråkratiskt.
– En del av lönen ska ju också gå till skatt, och
det är det inte alla som vill, säger Gustav.
När vi pratar med Paul Anderlind och Gustav
Öhnfeldt är det fem italienska pizzabagare som
bor i huset. Och nu, efter att ha öppnat sin tredje
restaurang, på Östermalm, är planen att uppgradera ytterligare ett steg.
– Vi vill köpa ett nytt hus närmare city, säger
Paul.
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S N AB B AST
TILL JO BBE T
Vissa trängs på tunnelbanan,
andra trampar envist på sin
cykel och somliga sitter
tålmodigt i bilköer.
Men vilket färdmedel går
egentligen snabbast i rusningstrafiken? Vi har testat.
Att ta sig från Stockholms förorter in till stadskärnan är något som väldigt många ägnar sig åt
varje morgon. Det tillhör vardagsrutinen. Risken
med rutiner och vanor är att man så småningom
glömmer att ifrågasätta dem.
Vi har undersökt vilket transportmedel som
går snabbast i rusningstrafiken klockan åtta en
vardagsmorgon – och kanske kommer resultatet
få dig att ifrågasätta ditt val av transport.

Nockeby

50

(Nockebybanans slutstation)
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TE XT VIN C EN T KO C H

City
Rådmansgatan

Cykel

Kollektivt

Bil

Elmoped

45 minuter
Förutsättningarna var inte de
bästa; dimmig novembermorgon, temperatur på sju grader,
och ett dåligt pumpat framdäck.

32 minuter
Det kanske vanligaste valet av
transport till jobbet. Den eminenta tunnelbaneåkaren läer
omkring 9 000 kr på SL-kortet
per år.

28 minuter
Det var skonsamma köer denna
morgon, vilket resulterade i en
förvånansvärt bra tid.

+

+

”Det är väldigt bekvämt att ta
bilen. I stället för att stå och
trängas får du en stund för dig
själv, en stund som jag värderar
högt.”

23 minuter
Var en förhandsfavorit som
levde upp till förväntningarna.
På ett nästan provocerande
smidigt sätt glider mopeden
förbi bilköerna i en maxhastighet på 45 km/timmen.

”Träning är bra säger de, och
träning får du om du väljer att
ta cykeln till jobbet.”

2019

-

”När kollektivtrafiken håller sig
till tidtabellen är den svårslagen. Övergången från spårvagn
till tunnelbanan in mot stan i
Alvik är väldigt smidig.”

-

”Som orutinerad cyklist kan
det vara svårt att alltid veta var
gångvägen och cykelbanan skiljer sig. Konsekvensen av det fick
jag erfara då jag blev knuffad
och barskt tillrättavisad av en
herre som visste skillnaden.”

”Efter en fridfull resa på
Nockebybanan blev det desto
mindre fridfullt på tunnelbanan. Där möttes jag av väldigt
mycket folk.”

VIN CEN T KO C H

A P R I L C A ARP H
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+
-

”Det är omständligt att hitta
parkering och det är dyrt att stå
i stan. Bilköerna är egentligen
ingenting som bekymrar mig.”
RUB EN SC H ILDT

+

”Det är miljövänligt och går
snabbare än både bil och kommunalt. Billigt är det också, då
drivmedlet är i stort sett gratis.”

-

”Ser ingen nackdel. Om någon
skulle det vara att man är
lite extra utsatt i trafiken på
moped.”
N IKL AS WALLENBERG

ILLUSTRATION: MIGUEL PORLAN, FOTO: FREDRIK ÖHLANDER

Sträckan är på 9,5 Km
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TA K ÖV E R
HUVUDET

Eric, 31, är bostadslös och har
tvingats flytta in på ett härbärge.
I fotoutställningen ”Tak över huvudet” möter vi bostadskrisens offer,
människorna bakom siffrorna.

51
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Eric, 31.
Eric har hela livet framför sig. Men efter att ha
blivit bostadslös har inte kommunen lyckats
hitta ett boende åt Eric, vilket har lett till att
han har fått söka sig till härbärget som drivs av
organisationen Hela Människan, som hjälper
människor i akut bostadsbrist. Detta innebär
att Eric delar rum med både alkoholister och
narkomaner, något som kanske inte är den
bästa starten på ett vuxet liv.
– Jag letar både jobb och boende just nu.
Men utan bostad får man inget jobb - och
utan jobb får man ingen bostad.

FOTO

Civilian Act / Stefan Bladh
/ Pieter ten Hoopen
2019
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Människorna
bakom siffrorna
I fotoutställningen ”Tak över huvudet – bostadskrisens ansikte”, som visats på Fotografiska,
berättas människors historier och bostadsöden
i Sverige i dag.
Fotografer från Civilian Act visar människors
begränsade möjligheter, utmaningar och de
konflikter som präglar vardagen för alltför
många – på grund av den bostadssituation som
de befinner sig i.
Stockholms Handelskammare tillsammans
med Fastighetsägarna har valt att bidra till Fotografiskas arbete för att illustrera bostadskrisens
konsekvenser.
Sveriges bostadspolitik är i behov av ett
omtag, skriver Stockholms Handelskammare i
presentationen att fotoutställningen.
På de här sidorna möter vi människorna
bakom siffrorna.

Daniel Kiros, 26 år
och Beilul Teklay, 26 år.

2019

– Vi möttes under våra högskolestudier
i Eritrea och blev ett par. Nu studerar
vi i Stockholm och vill bya vårt nya
liv här, men det är svårt när vi inte kan
etablera oss någonstans på grund av
bostadsbristen, säger Daniel.
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Yodit Waldeghebrid, 44 år
och maken Medhane Silase,
43 år med sönerna Aman, 8 år,
Abel, 5 år och Aklilu, 2 år.
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På knappt tjugo kvadratmeter lever,
äter och sover familjen Silase. De har
bott i denna studentlägenhet i snart
tio år och hittar ingen annan bostad.
Rummet rymmer två bäddsoffor, ett litet bord och en tv. I hallen finns toalett,
dusch och litet pentry.
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Lars, 54 år.
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Lars hade fru, barn, hus och jobb.
Sen gick frun ifrån honom och det blev mer
och mer jobb. Han träffade en ny partner
och blev sambo på nytt. Förra vintern
råkade han ut för en trafikolycka samtidigt
som den nya relationen kraschade, vilket
ledde till att Lars blev både arbetslös och
hemlös samtidigt. Han letar nu febrilt
bostad, men tvingas ofta sova utomhus,
i garage eller i trappuppgångar.

Aidan Gärdlund, 22 år, Haninge.
Aidan har fast jobb på en restaurang söder
om Stockholm, men bor kvar i sitt pojkrum
hos sin mamma. Han letar hyreslägenhet
samtidigt som han sparar till en kontantinsats
för att kunna köpa en bostadsrätt.

Helen Teklu, 40 år.

2019

Helen försöker sova med
sina två barn, 8 och 6 år
gamla, nerbäddade bredvid sig i bäddsoffan. På
andra sidan rummet sover
hennes man. Det är trångt
och luften står stilla i det
lilla rummet på knappt
20 kvadratmeter.
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De flesta är hemlösa
i mer än ett år
De flesta som är akut hemlösa, drygt två av tre
personer, har saknat ett eget boende i mer än ett
år, enligt Socialstyrelsens kartläggning 2017. Män
är fortfarande i majoritet bland de personer som är
i akut hemlöshet, 62 procent. Antalet kvinnor har
ökat och är fler jämfört med kartläggningen 2011.
Nästan var femte person har hamnat i akut
hemlöshet till följd av att ha blivit avhyst från sin
bostad. Försörjningsstöd är den enskilt vanligaste inkomstkällan för personer i akut hemlöshet.
Nästan en av tio har lön från regelbundet eller
tillfälligt arbete.

Åke, 64 år, Stockholm.
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Åke är 64 år och utbildad
gymnasielärare i franska och
engelska. I tre år har han varit
hemlös och febrilt letat efter en
lägenhet. I brist på boende har
han bott på ett vandrarhem i
centrala Stockholm.

2019

Rune, 80 år, Stockholm.
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Rune har varit hemlös väldigt
länge. Han sover ibland i en park,
ibland på en nattbuss och då och
då hos någon vän.
– Jag har ingen behandlingsplan, eftersom jag varken super
eller har några andra diagnoser.
Då är man hänvisad till bostadskön. Men att komma fram där
tar många år, och då är jag nog
redan död. Det är inte värdigt för
en gammal människa att behöva
leva så här.
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Ghaywit Ghebyhwet, 24 år, med sonen
Radevan, 7 månader, samt vännerna Eseyas
Tewelje, 24 år och Kokob Gde, 19 år.
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– Jag vill gärna bo i Stockholm på grund av de sociala
kontakterna som är viktiga för mig. Jag har ingen familj
här som kan hjälpa mig, då min man är i Egypten. När
kontraktet löper ut här vet jag inte hur jag ska göra. Men
jag försöker tänka framåt och vill utbilda mig till undersköterska eller kock.
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Kamilla Zetterlund, 24 år, Skarpnäck.
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Kamilla har fast jobb på en skola men bor kvar hemma
hos sin mamma. I fyrarummaren i Skarpnäck bor också
mammans sambo samt två bröder. Hon står i bostadskön
sedan flera år, men det kommer ta lång tid innan någon
lägenhet blir tillgänglig.
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Du har äntligen
fått till ett frukostmöte med personen du vet kan bli
din bästa rekrytering någonsin
– men vart ska ni
gå? Här är några av
Stockholms bästa
ställen för ett pit
morgonmöte.

Po pu l at i o n / Fr u ko s t m öte n

H E M L I GA F R U KO S T M ÖT E N

07:30 Paraden, Stockholm

TE X T TH E R E S E H E D LUN D

1

Paraden

2

Berns asiatiska

3

Lydmar hotell

4

Strandvägen 1

5

Den mysiga känslan
från de svunna åren
som biograf präglar den
intima atmosfären på
kvarterskrogen Paraden,
något som förstärks av
inredningen i mörka
färger, sammet och
mässing. En given plats
för enskilda samtal där
du kan avnjuta frukosträtter med namn som
triar både gom och
kreativitet.

Att äta frukost i en anrik
sekelskiftesmiljö som
inspirerat många storheter genom tiderna,
är ett perfekt upplä
för hemliga samtal och
affärsmöten. Den vackra
salongen gör det lätt att
sitta avskilt, och öppnar
för ostörda samtal.
Särskilt internationella
gäster lär imponeras av
de stora kristallkronorna
och takhöjden.

Sköna fåtöljer, välfyllda
bokhyllor och avspänd
vardagsrumskänsla med
kontinental atmosfär är
Lydmar hotells signum,
perfekt för ett möte som
du vet kan dra ut på
tiden. Med sitt fantastiska läge med utsikt över
Stockholms ström och
den goda maten, är det
en inspirerande plats för
både svenska och internationella kontakter.

Med sitt fina läge mitt
i Stockholm är Strandvägen 1 en perfekt plats
för ett bra frukostmöte,
med bord på pratbart
avstånd. Den vackra utsikten över Nybroviken
och skärgårdsbåtarna
bidrar till en exklusiv
upplevelse medan ni
njuter av ett frukostutbud för alla smaker i
den helt nyrenoverade
restaurangen.

Mitt på Sveavägen lier
coolt inredda Urban
Deli med sin internationella touch, där du
ackompanjerad av en
dignande, hälsosam
och trendig frukostbuffé
hittar avskilda bås där
många kreativa möten
och affärssamtal har
hållits genom åren. Även
om borden är lite väl
breda, så ger bås-väggarna diskretion.

Meny: Á la carte-rätter till
rimliga priser, som fyllda croissanter, kvarg med päron, chia
och ingefära och yoghurt
med pumpa.
Adress: Valhallavägen 147.

Meny: Klassisk hotellfrukost
med allt som ska finnas av
chiapudding, färskt bröd och
bakelser.
Adress: Näckströmsgatan 8.

Meny: Klassisk frukostbuffé
med mycket av allt, samt viss
á la carte.
Adress: Södra Blasieholmshamnen 2.

Meny: À la carte med allt från
Es benedict till gröt och
pannkaka.
Adress: Strandvägen 1.

Meny: Smoothies, chia, kallgröt, färskt bröd med allsköns
tillbehör och allt annat fräscht
du kan önska.
Adress: Sveavägen 44.
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11 miljoner färjeresenärer passerar
årligen genom hamnarna i Stockholm. Lite
i skymundan innebär färjetrafiken stora
intäkter för staden.
– Färjetrafiken är en stor tillgång, som
många kanske inte tänker på, säger Stefan
Scheja på Stockholms Hamnar.

Gustav Karlsson
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DET ÄR NOG INTE
MÅNGA SOM TÄNKER PÅ
MÄNGDEN BESÖKARE
SOM FAKTISKT KOMMER
TILL STOCKHOLM MED
FÄRJA UNDER ETT ÅR

AVGÅNG
HELSINGFORS
En typisk weekendresa, från Helsingfors till Stockholm.
F R E DAG 1 7.0 0

F R E DAG 2 3 .0 0

AVGÅNG
Silja Symphony eller Serenade
lämnar Helsingfors.

CASINO
I anslutning till den stora
underhållningsbaren finns en
casino-avdelning för den som
vill pröva lyckan.

F R E DAG 1 7.1 0

STHLM magazine

62

MÅNGA STOCKHOLMARE HAR någon gång stött på

en ström av människor på väg av en färja, antingen
vid Stadsgårdskajen eller Värtahamnen. Men det är
nog inte lika många som tänkt på hur många besökare som faktiskt kommer till Stockholm med färja
på ett år – eller hur mycket pengar de gör av med.
Stockholms Hamnar har gjort en undersökning
av just detta.
Den visar att elva miljoner resenärer passerar
in och ut genom hamnarna. Då samma resenärer
ofta passerar för både in- och utresa ligger antalet
unika resenärer betydligt lägre.
På plats i Stockholm är konsumtionen från
besökarna hela fem miljarder kronor årligen.
– Det är väldigt imponerande siffror, säger
Stefan Scheja, marknadsansvarig för färjor och
kryssningstrafik på Stockholms Hamnar.
Besökarnas konsumtion motsvarar så mycket
som 4 100 årsarbeten. Då ungefär hälften av dem
bor över på hotell så kan man säga att drygt sju hela
hotell står fulla dagligen, tack vare färjetrafiken.
Utöver de passagerare som undersökningen
visar transporteras också en stor mängd gods med
färjorna.
– Skulle man räkna med även godset och dess effekter skulle mängden arbetstillfällen öka ännu mer.

HY T TEN
En bra idé är att gå direkt till
hytten när man kommit ombord, för att lämna väskorna
och kanske göra sig i ordning.

F R E DAG 2 3 . 3 0

NAT TKLUBB
För den partysugna. Söndag–torsdag 21.00–03.00 och
fredag–lördag 21.00-04.00.

F R E DAG 1 7. 3 0

TAXFREE
Öppet 17.00–22.00 varje dag.
F R E DAG 1 8 .0 0

SPA
För den som vill slappna av
finns en relaxavdelning på tolfte
våningen.
F R E DAG 2 0.0 0

MIDDAG
På färjorna finns flera olika
typer av restauranger, från den
klassiska buffén till lite mer
exklusiva alternativ.

LÖ R DAG 8 .0 0

FRUKOST
Öppet 07.00–09.30. Precis som
vid middagen finns olika alternativ, från buffé till lite lyxigare.
LÖ R DAG 9.1 5

BILDÄCK
Öppnas och stängs en halvtimme efter och före avgång.
LÖ R DAG 9. 4 5

ANKOMST
Lämnar färjan, nu väntar
Stockholm.

F R E DAG 2 2 .0 0

UNDERHÅLLNING
Finns olika alternativ, från
pianobar till föreställning med
akrobater. Öppet 16.30–01.00
söndag–torsdag och 16:30–
02.00 fredag–lördag.

HELSINGFORS

2019

STOCKHOLMS HAMNAR GENOMFÖR just nu en ny

undersökning och hoppas kunna presentera den
någon gång under hösten 2019. Stefan Scheja spår
dock inte några stora förändringar sedan den förra
undersökningen, som gjordes 2013.
– Vi kommer ha ett liknande passagerarantal
för 2019 och intäkterna för staden kommer också
spegla förra undersökningen i stort. Det ska bli
spännande att se resultatet.
Vid sidan av färjorna är kryssningstrafiken
växande.
Resenärerna kommer då främst från USA och
Tyskland, men även Storbritannien står för en stor
del av besökarna. Sedan 2014 har antalet kryssningspassagerare ökat från 467 000 till 619 000 i
år. Under 2019 räknar Stockholms Hamnar med
fler än 670 000 passagerare.
– Kryssningarna ökar för varje år som går. Det
finns ett jättestort intresse för Östersjön som
resmål, och där ingår Stockholm som en av de
fem stora destinationerna. Vi har en otroligt fin
stad att visa upp, och utanför den en fantastisk
skärgård som också är väldigt uppskattad av dem
som besöker oss.
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Finland: 38%

Sverige 21%

Estland 9%
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Härifrån kommer
besökarna

1 200

125 Boeing 737-flygplan
Lika många passagerare
transporterar Tallink Silja
till och från Stockholm
varje dag.

TA X F R E E S H O P P I N G

Så många arbetstillfällen bidrar enbart
Tallink Silja med.

SPA BEHANDLING

Lettland 9%

Ryssland 8%

Polen 2%

63

Övriga Europa 8%
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Övriga Världen 5%

TAX FREE
KVITTO
Tax Free
super
Silja sere store
nade
2 HenDRICK
‘S Gin 10
0 CL
1 JAMESON
50 CL
1 Beluga
gift pack
1 Hugo Bo
ss Scent
2 Bacardi
Mojito
3 Bassets
Wi
4 Fazer CH negums
OCOLATE
1 BACARDI
2 TAITTING
ER
1 GIORGIO
AR
1 KENZO ED MANI EDP 50 ML
P 50 ML
1 LEGO MI
NECRAFT
1 BOWMORE
10
1 CARLSBER 0 CL
G 24X33 CL
1 ANTHON
BERG 220G
SUBTOTAL
TAX
TOTAL

85
21
49.9
63.9
34,8
15,8
8,4
45,5
199
58.5
57.9
79
39.9
17
4.5

701
32.5

733,5

2019
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Under sin vistelse gör den genomsnittliga Stockholmsbesökaren av med totalt 2 405 kronor. En vistelse kan se
ut ungefär så här.

LÖ R DAG 1 0. 3 0

LÖ R DAG 2 2 . 3 0

SHOPPING
Kläder, skor och accessoarer är
en allmän shopping-utgift bland
besökarna. Ett besök på NK
är ett vanligt stopp för många
turister i Stockholm.

TAXI
Det kan vara skönt att slippa gå,
eller vänta på bussen, när man
ska tillbaka till hotellet.

LÖ R DAG 2 0.0 0

UNDERHÅLLNING
En av de populäraste föreställningarna just nu är Peter
Jöbacks ”Med hjärtat som
insats”. Kostar från 300 till
1 200 kronor.

Boende: 18%

S Ö N DAG 1 3 .0 0

CAFÉ
På Biblioteksgatan lier fina
Wienercaféet. På sommaren
kan en glass med utsikt vara
passande på Fjällgatans kaffestuga.

Resor: 8%

Nöje: 7%

S Ö N DAG 1 6 . 4 5

ÅTERRESA
Färjan går 16:45, men man bör
vara ombord en timme innan.
Måndag 10.30 är färjan framme
i Helsingfors.

Turistmål: 5%

Övrigt 5%

276 milj.kr
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302 milj.kr

702 milj.kr

821 milj.kr

Miljoner
svenska
kronor

Besökarnas totala
konsumtion under
ett år.

187 milj.kr

RESTAURANG
Stockholm är i dag ett paradis
för den som vill äta riktigt gott.
Bäst, enligt Michelinguiden,
trestjärniga Frantzén. På foodcourten K25 finns flera mer
prisvärda restauranger.

MUSEUM
Entré till Vasamuseet, ett
måste för alla historieintresserade, kostar 130 kronor. Eller
Fotografiska, kostar 155 kronor.

t

LÖ R DAG 1 8 .0 0

S Ö N DAG 1 1 .0 0
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SL-RESOR
En 24-timmarsbiljett med SL
kostar 125 kronor.

Restaurang: 20%

219 milj.kr

LÖ R DAG 1 5 .0 0

HOTELL
Stockholm är fullt med mysiga
hotell. Vill man ha ett budgetalternativ finns populära hostelbåtar på Söder Mälarstrand.

Ö

LUNCH
Ofta ett prisvärt sätt att äta
riktigt gott på bra restauranger. Varför inte Gondolen
vid Slussen, med utsikt över
Gamla stan? Eller Gretas i gamla
Pub-huset?

Shopping: 37%
LÖ R DAG 2 3 .0 0

m
ål

LÖ R DAG 1 2 .0 0

Så här spenderar
besökarna sina pengar

1 489 milj.kr

Population / Kr yssningsindustrin
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MILJARDER
Så mycket konsumerar färjepassagerarna
i Stockholm.

65
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10:30

7

HOTELL

Så många fylls varje
natt året runt av
färjepassagerare.

Så bor besökarna under
besöket i Stockholm
Hotell 47%
Hos släkt/vänner 35%
Annat betalt boende (vandrarhem, camping) 9%
Annat boende, 9%

document5287245664246073328.indd 65

11:00

VA S A M U S E E T

2019

Källa: Stockholms Hamnar, undersökningen: ”Färjepassagerarnas betydelse för stockholmsregionen”
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NÄR DE NYA ARBETSKAMRATERNA pratar fotboll

NYORD SOM
(OFTAST) INGET
BETYDER

2019

Alla grupper försöker skaffa ett eget språk.
Ord är makt. De är tribalismens passkontroll,
ett schibbolet-test.
Tillägna dig språket om du vill vara en
i teamet (gänget).
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och du vet nada (är okunnig) så försök inte killgissa genom att – som den väl spridda anekdoten berättar – säga något om att ”Bajen är bäst i
Hammarby”.
Det kommer att ta åratal att reparera ditt varumärke (rykte).
Nya ord kommer ibland prematurt (för tidigt).
Ta ”cyber” som på 50-talet beskrev de nätverk
som datoriseringen skulle skapa. Men ”det kybernetiska samhället” fastnade inte förrn fyrtio
år senare när verkligheten kommit ikapp. Och då
som ”cyber”, inte ”kyber”.
Att byta ut svenska ord mot utrikiska är ett tecken på att vara i framkant.
Således säger vi ”gigekonomi” i stället för ”frilans” och definitivt inte det ursprungliga ”småskuttare” som låter 1900-talstöntigt.
Vi säger också ”PR” i stället för det ursprungliga
”propaganda” som låter fult.
Det låter också skämmigt när branschföreträdare önskar sig statliga subventioner, bättre
då att efterlysa ”en nationell strategi”.
Ibland är det utländska ordet mer träffsäkert.
Bootstrapping, för egen finansiering, låter bättre
än ”stövelstroppslyftning”.
Men varför gör vi en ”poddradio” och inte
”nätradio” rakt av? Eller säger ”irl” när vi menar
”i verkligheten”.
Vi slänger in ord ibland för att visa att vi inte
är en ”normie”, nån som är normal, således ”en
vanlig Svensson”. Därför ”teambuilder” i stället
för gruppchef/klassvakt.
Och kidsen på orten har ersatt ”hembygdens
ungdom”.
Ibland tillför dock det nya ordet en smula nyans.
Vi brukar översätta ”cringe” med ”pinsam”, men
det är ett försök att återupprätta pinan i pinsam,
alltså det fysiskt smärtsamma.
Nyans ger också ”dejt” i stället för ”träff”. Då
har vi sannolikt busat med haffet.
”Hangry” är dock föga bättre än ”hungerilska”, för att inte tala om ”transparens” i stället för ”genomskinlig”.
Men SJW – kort för ”Social justice
warrior” – är möjligtvis lite mindre
nedsättande än ”pisshumanist” som det
hette förr.
Och varför heter det ”talman” när
det egentligen är nån som jobbar som
demokratins sumprunkare?
AV STIG - B JÖ RN L JUNG GREN
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NYA KAROLINSKA Är allt katastrof? Vi granskar Sveriges modernaste sjukhus. HETA STOCKHOLM Nu finns det
siffror som visar huvudstadens placering. TECH-STADEN UPPSALA Ett starkt centrum för teknik och utveckling.
NYA STORSTOCKHOLM År 2050 är vi 3,4 miljoner människor. Hur ska det gå? HEMLIGA MÖTEN Fem
Uppsalatips. FÖRBIFARTERNA Drygt 100 år av förslag som ännu inte blivit av.
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Måns Berg

2019

Nattsvarta rubriker har förmedlat bilden av
NYA KAROLINSKA SJUKHUSET som på
randen till kollaps. Nu är verksamheten igång
och för framväxandet av Hagastaden har NKS
blivit det bultande hjärta som behövs för att
lyckas med visionen att bli ett världsledande
kluster för utvecklandet av de ”smarta”
lösningar som krävs för att möta
framtidens vårdbehov.
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S CHEN
EFTER
KRITIKEN
– NU RESER
SIG
FRAMTIDENS
SJUKHUS

2019
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DET FÖRSTA MAN ser när man stiger in genom

entrén på Eugeniavägen 3 är Andreas Erikssons
gigantiska verk Stenbrottet som tronar likt en
altartavla mellan trapporna och drar blicken till
sig. De 71,5 kvadratmetrarna – 6,5 meter gånger
11 – är troligen Sveriges genom tiderna största
målning och den täcker hela hisschaktet inne i
entrén. Vandrar man fram till den går man förbi
Cecilia Levys In fusion – contemplation pieces
– små skulpturer gjorda av gamla boksidor som
transformerats till medicinalväxter och placerats
ut i montrar längs sidorna.
Konsten är nog det enda som undsluppit massiv
kritik när det kommer till Nya Karolinska Sjukhuset. I enlighet med den så kallade en-procentregeln avsattes 118 miljoner kronor för samtidskonst, den hitintills största satsningen på konst i
offentlig miljö i Sverige. Samlingen har imponerat
och genomgående fått bra kritik; det enda som det
möjligen knotats över är att konstbudgeten inte
följde med när kostnaderna drog iväg.
Resten har i princip uteslutande handlat om
katastrof, skandal, ett haveri, absolut ingenting
fungerar, golven lutar fel, fönstren går inte att
öppna, personalen springer runt med visselpipor
för att tekniken havererat, konsulter göds medan
läkare och sjuksköterskor flyr.
Men är NKS verkligen en katastrof? NKS skulle
också kunna beskrivas som ett högspecialiserat
sjukhus utrustat med den absolut senaste tekniken
där patienterna bor i enkelrum med egen toalett
och dusch, vilket ökar både patientens integritet
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2008

Landstingsfullmäktige
fattar beslut om att
bya ett nytt sjukhus i
Hagastaden.

Konsten på NKS är
den största satsningen på konst
i offentlig miljö i
Sverige någonsin.
Signaturverket är
Andreas Erikssons
”Stenbrottet” som
dominerar entrén.

2009

Uppdraget att uppföra
och driva NKS går till
Skanska och brittiska
Innisfree enligt ett så
kallat Offentlig-PrivatSamverkansavtal (OPS).
Bynaden utformas av
White Tengbom Team,
ett samarbete mellan
Tengbom arkitekter och
White arkitekter.

2010

I september tar kronprinsessan Victoria
första spadtaget för det
nya byet – dock inte
med en spade – hon
utlöste en sprängladdning.

2016

I november invigs de
första avdelningarna och
de första patienterna tas
emot.

2018

De sista avdelningarna
flyttas och det nya sjukhuset är i full drift.

och minskar infektionsrisken. Det är byggt för
att underlätta införandet av nya arbetssätt där
personalen organiserar sig kring patienten, i stället
för att patienten skickas runt till olika kliniker. Och
när Universum i sina årliga barometrar undersöker
drömarbetsplatser bland dagens studenter, ja då
toppar Karolinska listan för både sjuksköterskeoch läkarstudenter, och har gjort så i många år.
Förfrågningarna för att göra studiebesök på
NKS sedan det öppnade har varit så många att
kommunikationsavdelningen var tvungen att inrätta en speciell besökskoordinator, och grupperna
kommer både från Sverige och utlandet. Bara i
år har delegationer från Belgien, Nederländerna, Danmark, Norge, Finland, Japan, Singapore,
USA och Ryssland besökt sjukhuset. Fler står i
kö. Samtidigt har NKS och Karolinska institutet
blivit en magnet i den framväxande Hagastaden
som lockar företag, startups och entreprenörer
inom life science-sektorn. I april flyttar ett av världens ledande life science-företag, tyska Bayer, sin
svenska verksamhet till Campus KI.
– När vi gick ut med det fick vi mycket uppmärksamhet internt och externt, i positiv bemärkelse.
Både Karolinska och Stockholm har bra anseende
globalt, alla känner till dem, inte minst på grund av
Nobelprisen, och vi är mycket förväntansfulla, säger
Joseffa Moritz, kommunikationschef på Bayer.
Bayers flytt till Campus KI har beskrivits som
en symbol för det paradigmskifte som vård- och
hälsosektorn står inför. Det handlar om att klara
framtidens sjukvård och insikten om att det kom-
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Bayer, ett av världens
ledande Life-Science
företag, är på väg att flytta
till Hagastaden. ”Förväntningarna är höga”, säger
Joseffa Mortiz, kommunikationschef.

”
N K S H A R KO S TAT
P E R K VA D R AT M E T E R
Ä N B O S TÄ D E R N A
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mer kräva förändring och framför allt tajtare samverkan mellan akademi, industri och vårdgivare i
framtagandet av nya metoder och tekniker.
– Det är ingen slump att vi har hamnat här, det är
klart att vi ser fördelar med att ligga så nära sjukhuset och institutet, säger Paul Beautus, grundare och
vd på startup-hubben H2HealthHub som samlar
cirka 35 startups inom hälsa och medicin i utkanten
av Hagastaden. Paul Beautus har sin bakgrund som
molekulärbiolog och forskare på KI och vet allt om
utmaningen som ligger i att omvandla forskningsupptäckter till marknadsfärdiga tekniker eller produkter och kommersialisera dem. Många forskare
startar företag, men att bygga ett företag kräver
helt andra strukturer, kontaktnät och kunskaper,
vilket hubben kan bistå med. När det kommer till
den massiva kritikerstorm som NKS hamnat i tror
han att det, utöver prislappen, delvis handlar om
bristande kommunikation i kombination med
människans inneboende rädsla för förändring.
– All förändring är plågsam, och människor är
olika rustade för att hantera förändring. Kanske
kan man säga att NKS inte lyckats så bra med att
förmedla visionen för det nya sjukhuset och i kommunikationen med verksamheten. Varför man
gör saker som man gör? Självklart kan man ha
åsikter om kostnaderna, men det kostar att bygga
sjukhus. Nu får man en bild av ett sjukhus med för
få sjukhussängar, men lösningen på framtidens
sjukvård kommer inte avgöras av antal sängar på
ett sjukhus, tvärtom, den kommer handla om teknik som möjliggör att mer vård kan ske i hemmet
och på dagkliniker. Hagastaden har goda möjligheter att ta ledningen i den utvecklingen. Det är en
geografiskt ganska liten yta med många startups,
stora företag, och nära till forskning och vård – en
oslagbar kombination, säger han.

S O M VÄ X E R U P P
RUNT OMKRING.

DET ÄR SANT att den gigantiska entréhallen, med
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Molekulärbiologen Paul Beatus har lämnat sin forskarkarriär på KI och basar nu på H2HealthHub som samlar cirka 35
start-ups inom health- och medtech.
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sin takhöjd på tre våningsplan, konsten, de många
bänkarna, med matställen som Naked Juicebar,
en Vete-Katten-filial och en restaurang med det
passandet namnet LIVET! inte direkt signalerar
sjukhus, snarare kanske flygplats, men samtidigt
finns det kanske en poäng i det. NKS är inte byggt
för att vara som sjukvård alltid varit, det byggdes
med en vision om hur framtidens sjukvård kan
komma att se ut. Det blev dyrt.
Att det funnits brister i upphandlingen och i fi-
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nansieringen av NKS är det väl ingen som betvivlar
men, Stefan Fölster, nationalekonom och chef för
Reforminstitutet, påpekar att det förmodligen inte
är så många som hört talas om att NKS faktiskt
blev billigare att bygga än Sveriges tidigare stora
sjukhusprojekt, Huddinge sjukhus, omräknat till
dagens förhållanden och med hänsyn till skillnader
i storlek.
– I själva verket har NKS kostat mindre att bygga
per kvadratmeter än till exempel de nya bostäder
som växer upp runt omkring i Hagastan. De stora
svenska medierna har översköljt läsaren med artiklar om skenande kostnader och misslyckanden.
Ofta finns det korn av sanning i artiklarna men
också felaktigheter, säger han och efterlyser det
saknade perspektivet: ”Vilka fördyrningar och
förseningar blir det normalt när sjukhus byggs i
offentlig regi?”
Fördyrningar tycks vara norm. När Region Skåne
2015 började planera för att utöka Universitetssjukhuset i Malmö talade man initialt om en byggkostnad på sex miljarder. Men i våras, redan innan
de första spadtagen tagits, hade de budgeterade
kostnaderna räknats upp till 12,3 miljarder när det
står klart 2024. Det innebär att det ser ut att bli nästan dubbelt så dyrt som NKS per kvadratmeter och
vårdplats. Spolar man tiden tillbaka ännu längre,
till 1972, då Huddinge sjukhus invigdes inser man
att historia har en tendens att gå igen. Huddinge var
minst lika utskällt och fick mediala nicknamn som
”Huddingeskandalen” och ”Sjukhusskandalen”
– kostnaderna hade skenat iväg och Norra Europas största sjukhusbygge väckte både fascination
och farhågor. På den tiden handlade det även om
farhågor kring hur automatisering och stordrift
riskerade att avhumanisera vården med bilder av
hur patienter rullades fram till läkaren som tog
emot på löpande band. Bilden av Huddinge sjukhus,
som 2004 slogs ihop med dåvarande Karolinska,
vände dock ganska snart. Mängder av studiebesök
togs emot de första åren och snart blev sjukhuset
en förebild för andra svenska sjukhus.
– Man måste komma ihåg att svenska sjukhus
i alla tider dragits med stora organisationsproblem, jag brukar rekommendera omläsning av PC
Jersilds ”Babels hus”. Ofta anas också en politisk
agenda bakom rubrikerna. Slentrianmässigt byggs
inslag på några missnöjda anställdas berättelser
eller pressklipp från ett parti. Ytterst sällan behandlas vårdens organisation analytiskt, säger
Stefan Fölster.

DE
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högt när det kommer till antal läkare per invånare, men lågt om man räknar antal läkarbesök per
invånare. Samtidigt ökar kostnaderna för vården,
och vårdköerna växer. Vi lever dessutom längre,
vilket i sin tur ökar efterfrågan på vård. Att vården
på något vis måste organiseras mer effektivt, är
svårt att argumentera mot. Och upprördheten på
NKS handlar inte heller bara om flytten till en ny
byggnad. Parallellt har Karolinska universitetssjukhuset implementerat en ny organisationsmo-
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dell, som bland annat tydligare syftar till att sätta
patientens behov i fokus.
– Vad som nu pågår är dels att vi introducerar
ett sätt att arbeta som tydligare sätter patientens
behov i centrum, dels att verksamheter lämnar
lokaler som byggdes i mitten av förra århundradet
och flyttar till en helt ny sjukhusbyggnad. Visserligen kan man ifrågasätta det kloka i att göra båda
dessa förändringar samtidigt, men nu är vi där vi är
och båda förändringarna är mycket nödvändiga för
att utveckla sjukhusets vård och forskning, säger
Lars Björndahl, överläkare vid Anova, Karolinska universitetssjukhuset och representant för
Moderaterna i landstingsfullmäktige 2010-2018.
Han menar att det stundtals höga tonläget
riskerar att skymma den viktigaste frågan: Hur
Karolinska i praktik och i tanke arbetar med patienten i centrum och därmed lägger grunden till
att vara ett världsledande sjukhus som kan utreda
och behandla sjukdomar för att minska lidande
och för tidig död.
Även om svensk sjukvård ligger långt fram i fråga
om vårdkvalitet är vi långt ifrån toppklass när det
kommer till patientbemötande och vårdprocesser,
vilket är just det som NKS försöker bemöta med
den nya organisationsmodellen. Lars Björndahl
tror att kritiken till viss del speglar något som uppstår vid alla stora förändringar –motstånd – vilket
getts mycket utrymme i media. Men, Karolinska
universitetssjukhuset har cirka 16 000 anställda,
av vilka cirka hälften är på NKS, och en liten grupp
kritiker representerar inte alla som arbetar vid
sjukhuset.
Att förändring är nödvändig speglar fler olika
samtidsfaktorer. Om invigningen av Huddinge
sjukhus överskuggades av farhågor kring automatisering, är det i dag digitaliseringen och ny
teknik som väcker såväl farhågor som öppnar möjligheter. Sjuk- och hälsovård är en av världens
största branscher, och det är inte bara i Sverige
som sektorn brottas med stigande kostnader, en
åldrande befolkning och tuffa arbetsförhållanden.
Revisionsfirman Deloitte beskriver problematiken i 2018 Global Health Care Outlook: ”Läkare och kliniker har ofta haft svårt att koordinera

På åttonde våningen lier
Neonatalavdelningen, med
utrustning för högspecialiserad vård av Karolinskas allra
minsta patienter.
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möten och procedurer, dela testresultat och att
involvera patienten i hans eller hennes behandlingsplan. Med andra ord, vårdgivare arbetar hårt
men arbetar de 'smart'? Hur flyttar sjukvården
gränsen från sjukhusets väggar? Vad intressenter
världen över letar efter är innovativa och kostnadseffektiva vägar för att kunna erbjuda patient-fokuserad, högteknologisk, 'smart' vård, både inom
sjukhusets väggar och utanför.”
Det är just där som Hagastaden, med NKS som
sitt bultande hjärta, vill bli till svar – målet är att
bli världsledande för utvecklandet av ”smarta”
lösningar för att klara av framtidens vårdbehov.
För att lyckas krävs samverkan över discipliner
med olika kulturer och intressen.
– Hälso- och sjukvårdssektorn är av tradition
en rätt konservativ bransch som kommer revolutioneras. Antingen gör den det på egen kraft,
eller så kommer det ske av brutal kraft utifrån,
säger Stefan Vlachos, verksamhetschef på Innovationsplatsen vid NKS, och fortsätter:
– Ta en aktör som Kry, till exempel, och hur nätläkare förändrar vår relation till vården. Det är bara
ett första steg, men om vi tittar på andra branscher
kan vi konstatera att nästan alla aktiviteter i vårt
dagliga liv har transformerats radikalt de senaste
25 åren. Det handlar om hur vi sköter våra bankärenden, hur vi organiserar vår fritid, hur vi ser på
tv, hur vi håller kontakt med vänner och bekanta
via WhatsApp och Messenger. Varför skulle då
den största branschen som finns klara sig utan att
transformeras? I dag förväntar sig medborgare att
bli självbetjänade från en plats som passar dem
bäst. Vill man ha kontakt med vården? Varför inte
ta den kontakten när man sitter på bussen?
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I BÖRJAN AV november 2018, har det mesta av verk-

samheten flyttat in i de nya lokalerna. För att hitta
till Innovationsplatsen måste man dock ta bussen
förbi NKS till ändhållplatsen och gå in genom entrén till den gamla sjukhushuvudbyggnaden. Det
skiljer bara några hundra meter men skillnaden i
känsla är slående – om NKS för tankarna till rymd
och öppenhet – är entrén här ganska trång och
mörk. För övrigt drog även gamla KS över budget
när det invigdes den 28 september 1940, med nästan 20 procent.
Nu ligger korridorerna öde och att vandra genom dem ger en lätt känsla av spökhus där endast
kvarvarande skyltar vittnar om vad som en gång
var. Förlossning. Intensivvård. Handskrivna pilar
visar vägen till Innovationsplatsen som än så länge,
trots att den representerar allt det som NKS vill
stå för, blivit kvar i de gamla lokalerna.
Innovationsplatsen samlar NKS verksamhet för
att driva samarbeten mellan näringsliv, forskning
och sjukvård, både i Sverige och internationellt.
Målet är att få fram de tekniker och produkter
som världen suktar efter – de som Deloitte beskriver som patient-fokuserade, högteknologiska,
och ”smarta”. Tanken är att de innovationer som
tas fram ska skalas upp och spridas till så många
patienter som möjligt – inom Stockholms läns
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landsting och Sverige men även globalt. Målen
är högt satta.
– Målet är att vi år 2035 ska kunna nå en miljard
människor med vård från Stockholm, så man kan
säga att tillväxtmöjligheterna är enorma. Den tekniska utvecklingen ger stora möjligheter att bygga
tjänster som bidrar till en högkvalitativ, jämlik
vård för en global marknad, säger Stefan Vlachos.
För att lyckas krävs delvis nya tankesätt. Han
nämner telekombolaget Ericssons tidiga framgångar som byggde på en nära samverkan mellan
KTH, dåvarande Televerket och Ericsson, där man
utvecklade ny teknik i samverkan kring forskning,
utveckling och implementering och med ett tydligt
fokus på kundnyttan.
– Traditionellt har man inte arbetat så inom
vården men nu bryts samarbetslinjerna och det är
klart att det också skapar en viss oro. Det handlar
dels om samverkan med näringsliv i utvecklande
av tjänster men också om hur sjukvården organiserats. Sjukhus har traditionellt varit organiserade
som universitet, efter specialitet snarare än efter
den nytta som man faktiskt ska leverera. Det har
gett oss duktiga specialister, men patienten har
tappat kontinuitet och vården för den enskilde
blivit fragmenterad, säger Stefan Vlachos.
Han ger bilden av när man servar sin bil, då åker
man inte till en stor hangar där man blir pekad till
vänster för att kolla däcken, och sedan slussad till
en annan kö för att få vindrutetorkaren justerad,
för att sedan komma tillbaka tre dagar senare för
att kolla motorn. Ändå är det lite så som vården
fungerar i Sverige där patienter slussas mellan
olika specialister och ofta behöver upprepa sin
sjukdomshistoria om och om igen.
Ett konkret resultat från Innovationsplatsen är
en ny avancerad 3D-navigationsteknik som bygger
på så kallad augmented reality och som användes
för första gången förra året under en ryggradsoperation. Tekniken, som utvecklats inom ramen för
ett samarbetsavtal med Philips, förbättrar planeringen av ingreppet, styrningen av instrumenten
under operation blir mer exakta och dessutom
minskar risken för komplikationer. Resultatet
kan kontrolleras direkt i operationssalen utan att
patienten måste flyttas till en röntgenavdelning.
Tekniken möjliggör minial-invasiva ingrepp och
utvecklas nu vidare för andra kirurgiska områden
som operationer på hjärna och ortopedi. Den har
redan sålts vidare till tio länder.
– Det är det partnerskap vi kommit längst med
och här var vi först i världen. Hade vi inte suttit i
samma korridor hade det inte hänt, säger Stefan
Vlachos.

KAROLINSKA HAR, GÅNG på gång, utvecklat teknik

som revolutionerat vården. 1958 genomfördes
världens första pacemaker-operation på KS och
förra året fick den första svenska patienten en
ny sorts trådlös pacemaker som halverar risken
för komplikationer under det första halvåret. De
nya operationsrummen på NKS är utrustade med
teknik som gör det möjligt att utföra operationer
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Diplomaten. Som vd
på Stockholm Science
City Foundation ska
Ylva Williams bya
broar mellan akademi,
näringsliv och forskning.

lokalt med expertstöd från Karolinska. Det gäller
till exempel ERCP (endoskopisk retrograd kolangio-pancreatikografi) där experter på Karolinska
kan guida kirurger på distans vilket betyder att
vissa operationer kan genomföras på det lokala
sjukhuset och patienten slipper resa. De nya hybridsalarna för kirurgi på NKS har både operationsutrustning och röntgen, och gör det möjligt,
till exempel för en hjärtkirurg och en kardiolog att
operera samtidigt.
NKS är norra Europas modernaste sjukhus med
möjlighet att utföra de allra mest avancerade ingreppen. Det är nytt, fräscht och även estetiskt
vackert. Patientnöjdheten ligger på höga 91 procent. Flytten har skett i omgångar men nu är det
mesta klart. Och, säger Anne-Charlotte Knutsson,
informationsdirektör på NKS, många av sjukhusets
anställda har varit förväntansfulla och positiva till
att flytta in i nya lokaler. Samtidigt är det en enorm
påfrestning att flytta en så stor verksamhet samtidigt som man har ansvar för människor på liv och
död. Det har tärt på krafterna, inte varit smärtfritt
men hon känner inte igen sig i bilden som stundtals målats upp i media av att personalen flyr NKS.
– Vi är inte färdiga, för det finns en massa utmaningar kvar och allt är inte löst, men vi jobbar
vidare. Vi har personal som jobbar tuffa arbetspass
och gör ett fantastiskt jobb men det är klart att
arbetsglädjen blivit lidande när den mediala bilden
är så ensidigt negativ, säger hon.
NKS har en hög personalomsättning, men den
ligger under många andra landsting. Svensk sjukvård lider generellt av sjuksköterskebrist, inte
minst specialistsköterskor, vilket påverkar alla
landsting.
– Det är en utmaning för alla sjukhus att rekrytera personal. Mycket, både i samhället och sjukvården håller på att förändras och vi är mitt i den
förändringen. Vi arbetar med att förstå den nya
tidens krav, samtidigt som vi vill ta hand om våra
medarbetare så bra som möjligt och skapa en bra
arbetsmiljö, säger hon.

2019

EN PARADOX NÄR man talar om framtidens sjuk-

vård är detta att spränga sjukhusets väggar. Inte
undra på att personalen blir nervös. Men den tid
som en patient spenderar på sjukhus blir allt kortare med ett ökat fokus på dagkirurgi. Tack vare ny
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– Nu är även det nya sjukhuset på plats och det
är en enorm tillgång för klustret i Hagastaden, och
för hela Stockholm, säger hon.
Inte heller Ylva Williams är speciellt orolig för
att den kritik som omgärdat NKS ska få en långsiktig negativ inverkan på Hagastadens möjligheter.
– Det ligger i sakens natur att förändring är jobbigt, och det sker mycket nu på så många plan för
att vi är i ett teknikskifte. Vården står inför stora
utmaningar. Jag tror att man ville hitta monstret,
och på något sätt har NKS blivit det monstret. Men,
jag ser goda förutsättningar för att lyckas, inte
minst för att Sverige, och Stockholm, har förutsättningar som inte är så enkla att kopiera. Svenskar är
teknikvänliga, de bejakar och anammar ny teknik,
och 5G är på ingång. Livet är så mycket enklare
i dag när så mycket kan skötas via mobilen. Om
några år kommer vi se tillbaka på den förändring
som sker inom vården i dag och undra varför vi
var så nervösa, säger hon.
En del av framtidens nätbaserade tjänster kommer sannolikt att utvecklas på H2HealthHub. Redan har hubben fött fram bolag som Werlabs, som
erbjuder provtagning via nätet, och Imaginecare,
som utvecklat en lösning där patienter med kroniska sjukdomar kan mäta EKG, blodtryck och vikt
hemma och sedan mata in resultaten i mobilen.
Om något inte stämmer kommer en varningssignal tillbaka. I dag rymmer hubben cirka 35 bolag
i olika steg av utveckling, representerande 26 nationaliteter, men de försöker hålla 20-25 procent
av utrymmet ”ledigt” för att ha plats för medlemmarna att växa.
– Inte minst så har mobilsmarttelefonen drivit
på utvecklingen och öppnat för möjligheter att
bygga sjukvård utanför den traditionella sjukvården, säger Paul Beautus.
På frågan om vad som behövs för att få Hagastaden att nå sin fulla potential svarar han:
– Det är redan är så bra som man kan hoppas.
Om man ser till vad som behövs handlar det om
klassiska saker, som billiga bostäder för att locka
talanger, inte minst från andra delar av världen.
Den största farhågan som kan äventyra klustermiljön är att vården blir än mer sluten, eller att man
inte ger utrymme och mandat till samarbete. En
entreprenör som bygger en tekniklösning måste
kunna koppla ihop den med ett arbetssätt och om
de som levererar vård behåller sina gamla arbetssätt kommer inte det att ske.
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teknik är många ingrepp mycket mindre invasiva
än vad de en gång var, och många patienter uppskattar att snabbt kunna återvända hem.
Sjukvård utanför sjukhuset, hemsjukvård,
nät-sjukvård, app-sjukvård och även svar på frågan: ”Hur håller vi oss så friska att vi slipper kontakt med sjukhus?” är en av de starkare trenderna
som driver utvecklingen av Hagastaden till ett Life
science-kluster. Bayers flytt till Hagastaden kan
inte underskattas i det perspektivet.
– Vi är det första stora life science-företag som
flyttar in på Karolinska Campusområdet och därmed får vi forskare, kunder och samarbetspartners
som våra närmsta grannar – det är otroligt spännande. Det kommer aldrig bli helt sömlöst, men vi
hoppas på ökad samverkan och på att kunna vara
med och utveckla nya innovativa lösningar, men
även på mer engagerade medarbetare genom att
vi kommer vara i en inspirerande och dynamisk
miljö där det bubblar, säger Joseffa Moritz.
Samverkanstanken går som en röd tråd genom
visionen om Hagastaden och även här görs satsningar för att skapa mötesplatser. Ylva Williams är
vd på Stockholm Science City Foundation, beläget
invid KI och NKS, en stiftelse för samverkan med
KI, KTH, Stockholms universitet, Handelshögskolan, Stockholms stad, Stockholms läns landsting,
Solna stad och med privata stiftelser i ryggen. Uppgiften är att stötta utvecklingen av Hagastaden,
bland annat genom att koppla ihop entreprenörer,
forskare och industri.
– Det handlar om aktörer med olika drivkrafter
som kommer från olika kulturer med olika språk.
Om man då ska jobba och hitta gemensamma mål
och win-win-situationer krävs det ofta någon som
förstår båda sidornas utmaningar. Det vi bidrar
med är fördjupad förståelse. Hur ska man som
entreprenör eller företag formulera sig så att klinikern förstår vad hen får ut av samarbetet?
Ylva Williams ser sin roll som tolkens, eller diplomatens. Det handlar om att hitta ett språk, bygga
förtroenden och förståelse och om att skapa forum
för öppna samtal.
– När man arbetar multidisciplinärt delar man
utmaningar och mål, men har olika drivkrafter,
och då uppstår lätt friktioner, men det är också
där som spännande lösningar växer fram.
När hon började arbeta på SSCF för nio år sedan
fanns det 59 life science-bolag i Hagastaden. I dag
är de över 120 och antalet växer.
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S TO C K H O L M – E N AV
E U R O PA S H E TA S T E
H U V U D S TÄ D E R
Stockholm är Europas tredje mest framgångsrika
huvudstadsregion, visar siffror från Eurostat.
– Stockholm utmärker sig som en dynamisk region
med ett konkurrenskraftigt näringsliv, säger Stefan
Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.
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DEN HEDRANDE TREDJEPLATSEN bland EU:s
huvudstadsregioner avser BNP per capita, den
totala ekonomiska aktiviteten.
– Stockholm lier i framkant när det gäller
IT, digitalisering, automatisering och annan ny
teknik, säger Stefan Westerberg. Användandet
av ny teknik har över tid bidragit till en allt högre
produktivitet.
– Stora delar av Stockholms näringsliv har också
en hög grad av internationalisering som gynnas av
närheten till Arlanda.
Vad har ettan Luxemburg och tvåan Dublin som
Stockholm inte har?
– Luxemburg har en osedvanligt hög koncentration av banker som driver landets tillväxt.
– Dublin har väldigt många huvudkontor inom
IT-sektorn, som Facebook och Google, som bidrar
till ett högt produktionsvärde i förhållande till
befolkningen.
Vad krävs för att Stockholm ska bli nummer
ett?
–Strukturella tillväxtfrämjande och näringslivsutvecklande reformer, säger Stefan Westerberg
som ger fyra exempel:
Partiöverskridande överenskommelse som
förbättrar bostadsmarknaden i grunden.
Fyra järnvägsspår på hela sträckan mellan Stockholm och Uppsala.
Fler direktlinjer till nya framväxande hubbar i
fjärran länder.
Framåtlutade åtgärder för att attrahera och
behålla internationella talanger.

STHLM magazine
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Alla känner till att Uppsala
är en akademisk mittpunkt.
Faktum är att Uppsala
även är ett väldigt starkt
centrum för teknik och
utveckling. Med satsningar
som Testa Center och
Base10 får etableringar
inom life science och
tech-startups möjlighet att
utveckla produkter och
stanna i staden.
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SOM STUDENT VAR Kristofer

Klerfalk hänvisad till studentrummet i Uppsala för att jobba
med sin startup. I staden fanns
då ingen naturlig plats för företag att utveckla sina produkter.
– Jag gjorde en ”mental note”
att om jag kan hjälpa till att starta ett ställe att jobba på i framtiden, så ska jag se till att göra
den skillnaden, säger Klerfalk.
Stjärnorna stod rätt 2016. Tillsammans med brittiske kollegan
Jason Dainter etablerade Klerfalk
då Base10, en mötesplats för tech-talanger att utveckla sina produkter på. En community där unga
företag kan dra nytta av varandra. Från att ansöka om medlemskap till att bli godkänd tar det en
vecka. Efter det kan en nykläckt
startup hyra in sig på hubbens
Base10
tusen kvadratmeter centralt i
Center och mötesplats på 1 000
Uppsala. I lokalerna finns även
kvadrat på Klostergatan i Uppsala
ytor där det går att sitta gratis
där nya startup-företag kan hyra in
för att jobba och nätverka.
sig, nätverka och utvecklas. ÖppFörutsättningarna finns alltså
nade 2017. Base10 har i dagsläget
för talanger att ta första steget
cirka 500 medlemmar.
för att bli nästa miljardföretag
med rötterna i Uppsala, efter
giganter som Skype och Klarna.
– Vi hade tidigare en tech-scen i staden som var
splittrad. Många drog vidare till Stockholm. Med
Base10 kan vi samla Uppsalas tech-scen under
ett tak. Feedbacken vi får är att alla tycker det här
är bra. De fysiska mötena är väldigt viktiga, säger
Klerfalk.
SEDAN BASE10 SLOG upp dörrarna 2017 har lokalerna varit fullsatta. Bolagen växer och flyttar ut,
nya flyttar in. Ett nytt avtal med Uppsala kommun och region Uppsala på tio miljoner kronor
ger verksamheten en skjuts att fortsätta utvecklas
även de närmsta åren.
– Det är väldigt kul att Uppsala visar att de tror
på det här och att de vågar gå före många andra
städer med satsningen, säger Klerfalk.
Uppsala har flera fördelar som tech-stad menar
Klerfalk, som har ett antal tech-företag bakom sig
som han drivit upp.
– Dels har vi ett universitet i världsklass som
attraherar och producerar talang. Dels har vi
närheten till Arlanda och Stockholm. Lägg till att
boendesituationen här är helt annan än i Stockholm.
Du har närheten till naturen. Möjligheten att bo
på landet och ändå bo i staden, säger Klerfalk som
även sitter i regionskommittén för Stockholms
Handelskammare.
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Kristofer Klerfalk,
grundare av Base10
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12/5/2018 8:55:59 AM

Innovation / Uppsala
2019

document6343286850116576004.indd 83

STHLM magazine

Lotta Ljungqvist,
vd för Testa Center
och GE i Norden.
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TESTA CENTER ÄR en annan satsning för att stödja
tillväxt av företag i regionen. I Testa Center, som
öppnade hösten 2018, kan både akademiska grupper och företag inom området life science – det
vill säga bioteknik och läkemedelsföretag som
utvecklar produkter för att förbättra människors
hälsa – verifiera sina innovationer i autentisk miljö.
Ambitionen är att centret ska bidra till att Sverige
ska fortsätta vara en global ledare inom utveckling,
forskning och produktion av biologiska läkemedel.
Företag inom life science har generellt varit starka
i Uppsala, men många har haft svårt att få tillväxt
och fått söka sig utomlands. Testa Center gör det
enklare att stanna kvar samt ta steget att komma
upp på en industriell och kommersiell miljö.
– Det är roligt med en satsning på både produktion och innovation i Uppsala. Vi drar nytta
av förutsättningarna i regionen
med slagkraftiga bolag och akademisk forskning. Testa Center
Testa center
Ett 2 500 kvadratmeter stort
blir som en språngbräda för bocentrum och testbädd för life
lag i regionen, säger Lotta Ljungscience-företag och akademiska
qvist, vd för GE i Norden och för
grupper att utveckla och verifiera
Testa Center.
biologiska läkemedel. Testa Center
Uppsala är redan i dag en välkan tillhandahålla både lokaler,
digt stark metropol inom teknikutrustning och personal. Öpputveckling och forskning. Så vad
nade hösten 2018. Testa Center
kan bli bättre ur ett framtidsperfinansieras av statliga verket för
spektiv? Kompetent arbetskraft
innovationssystem Vinnova samt
är en förutsättning, menar Lotta
GE Healthcare.
Ljungqvist.
– Där är Testa Center en del
i att stärka utbildningen inom
området. Sedan kan man säga att kompetens även
innebär rörlighet. Vi behöver bra förutsättningar för att kunna pendla för att dra nytta av storstadsregionen. Det är en viktig fråga för framtiden.
Många storstadsregioner växer. Vi konkurrerar
med dem och behöver hänga med, säger Ljungqvist.
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GÖTEBORG
85

Stockholmsregionen
väntas växa med 1,2
miljoner invånare fram
till 2050. Det är fler
människor än vad det i dag
bor i städerna Göteborg,
Malmö och Uppsala.
Tillsammans.

STHLM magazine

MALMÖ

Stockholm är en av
Europas snabbast växande
storstadsregioner.
Fram till 2050 väntas antalet
invånare i länet öka med 1,2
miljoner människor, vilket
bland annat kräver mer än
en halv miljon nya bostäder
och kraftigt utbyggd infrastruktur.
TEXT

Mikael Bergling
2019

document6842359181364548636.indd 85

12/5/2018 8:57:38 AM

Innovation / 2050

3,4

2050

miljoner
stockholmare
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Snart är vi 3,4 miljoner stockholmare
– nu måste 600 000 bostäder byggas

STHLM magazine

bostäder står och faller med ett par kommuner. I dag vill de flesta kommuner bygga
mycket. För att underlätta byggandet krävs
det dock en del regeländringar.
I TAKT MED att befolkningen ökar behöver

ENLIGT DEN NYLIGEN antagna regionplanen

2019

2040

för Stockholms län, ”RUFS 2050”, beräknas
antalet invånare i länet år 2050 ha vuxit med
1,2 miljoner, från dagens 2,2 till 3,4 miljoner.
Antalet bostäder behöver under samma
period öka med åtminstone 600 000. Det
innebär att det bör tillkomma drygt 20 000
nya bostäder per år, vilket är betydligt fler
än snittet för de senaste åren.
Enligt utvecklingsplanen är bostadsbristen ett av de absolut största hindren för en
positiv långsiktig utveckling av Stockholmsregionen.
– Vi är en framgångsrik region med ett
fantastiskt näringsliv och innovationsmiljöer i världsklass. Vi har goda möjligheter att
växa snabbt. Men vi kan inte bli 3,4 miljoner
invånare om det inte byggs väldigt många
bostäder. Vi har redan en stor bostadsbrist,
säger Gustav Hemming (C) som är tillväxt-,
samhällsplanerings- och skärgårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting.
Men alla kommuner vill inte bygga mycket.
– Det finns några kommuner som har lägre byggambitioner. Men det är inte så att
möjligheterna att få fram tillräckligt med
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kollektivtrafiken byggas ut precis som den
tekniska infrastrukturen, till exempel el-,
vatten- och avloppssystem.
– Även i internationell jämförelse har vi
i Stockholmsregionen stora problem med
trängsel i transportinfrastruktur. Det är en
trängsel som leder till samhällsekonomiska kostnader för regionen på 7–8 miljarder
kronor per år. Vi kan inte växa utan fler bostäder, men inte heller utan utbyggd infrastruktur, säger Gustav Hemming.
Det samma gäller för förskolor, skolor,
vård- och omsorgsinrättningar och mycket
annat, enligt den regionala utvecklingsplanen.
Som ett resultat av stigande medellivslängd väntas andelen äldre i Stockholmsregionen öka kraftigt. Gruppen 85 år och äldre
beräknas växa från cirka 45 000 personer i
dag till 134 000 år 2050.
Samtidigt som både antalet och andelen
äldre ökar, tros även andelen yngre stiga
tack vare högt barnafödande och en positiv
nettomigration.
Om 30 år väntas var fjärde arbetsplats i
Stockholms län finnas inom vård, skola och
omsorg.

Gustav Hemming

RUFS
→ Gemensam regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen.
→ Planens vision är att Stockholmsregionen ska vara
Europas mest attraktiva
storstadsregion.
→ Den regionala utvecklingsplanen lier till grund för
bland annat kommunernas
strategiska planering, regionala strukturfondsprogram
och infrastrukturplaner.
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till både Nacka och Barkarby.
– Tunnelbanan är stockholmarnas mest
attraktiva trafikslag. Den är pålitlig och dessutom är det en miljövänlig kollektivtrafik
som kan ta mycket stora mängder resenärer,
säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk
expert på Stockholms Handelskammare.
– De stationer som är på väg
att byggas kommer att bidra
till att det byggs fler bostäder,
vilket är välkommet. Men den
nu pågående utbyggnaden
räcker inte. Tunnelbanan behöver byggas ut ytterligare de
kommande decennierna. Det
behövs bland annat fler tvärförbindelser längre ut i systemet.
Daniella Waldfogel
Handelskammaren har tagit
fram en vision för hur Stockholms tunnelbanesystem skulle kunna byggas ut (se karta
på följande sidor). Förslaget på nya linjer
sträcker sig tvärs över regionen, från Huddinge i söder till Arninge i norr, Viksjö i väst
och Gustavsberg i öst.
Enligt beräkningar av experter vid konsultföretaget Tyréns skulle det i anslutning
till de nya stationerna kunna byggas åtmins-
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H Ä R Ä R N YA
STOCKHOLM

OM NÅGRA ÅR ska det gå att åka tunnelbana

tone 200 000 nya bostäder utöver de cirka
250 000 bostäder som redan ligger i kommunernas långsiktiga planer.
– Tunnelbanan är en viktig förklaring till
att Stockholmsregionen ser ut som den gör
i dag, rent fysiskt. Det är i närheten av stationerna som man ofta har planerat för och
byggt bostäder och arbetsplatser. På samma
sätt bör vi agera framöver, säger Daniella
Waldfogel.
– En tunnelbaneutbyggnad öppnar upp
för nya möjligheter i lägen som få byggherrar
eller bostadsköpare är intresserade av i dag
på grund av alltför dåliga kommunikationer.
Utan tunnelbanan hade stadsdelar som
Hökarängen och Högdalen förmodligen inte
funnits. 1946 bodde det till exempel 45 personer i Hökarängsområdet. 1950 öppnade
Stockholms första tunnelbanelinje som gick
mellan Slussen och Hökarängen. Två år senare hade antalet invånare i Hökarängen
vuxit till 16 000.
Det går att styra hur samhällen och områden utvecklas med hjälp av tunnelbanan?
– Absolut. Men det är viktigt att från början samplanera byggandet av nya områden
där man kan bo, leva och arbeta med byggandet av ny infrastruktur. Att bygga ut tunnelbanan är lönsamt där resandeströmmarna är
stora. Och resenärerna blir allt fler i ett växande Stockholm, säger Daniella Waldfogel.
fö– Vi ser nu dessutom hur fler och fler fö
retag gärna placerar sig i närheten av just
tunnelbanestationer för att kunna attrahera
och behålla kompetens.

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

Utbyggd tunnelbana – hemligheten
för att lyckas med nya Stockholm

Därför är tunnelbanan avgörande
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Konsultföretaget Tyréns har tagit fram en modell för att beräkna
möjligheterna att exploatera och bya bostäder i de nya lägen som
skulle uppstå vid en utbynad av tunnelbanenätet. Modellen bygger på hur exploateringen i Stockholms län generellt ser ut och räknar
fram exploateringsmöjligheter på ytor som i dag inte är bebyda.
Vattenområden och områden med markrestriktioner är undantagna.
Marken har indelats i 250-metersrutor, där exploateringsmöjligheterna är störst närmast en tunnelbanestation och avtagande ut till ett
avstånd på två kilometer från tunnelbanestationen.
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En utbynad av tunnelbanan i de norra och västra delarna av
Stockholm kan ge nya bostäder för upp mot 270 000 nya invånare,
visar nya beräkningar.

Norra Stockholm växer med sju städer
I Kymlinge–Järva kan det
byas 9 200 bostäder åt
20 240 nya invånare. Det är
ungefär lika många som det i
dag bor i Karlshamn, där det
bland annat finns:
Personbilar: 17 359
Grundskolor: 7
Gymnasieskolor: 2
Sjukhus: Ja
Idrottshallar: 4
Fotbollsplaner (elvamanna): 10
Ishallar: 1
Fritids- och ungdomsgårdar: 9
Böcker i bibliotek: 151 307

VIKSJÖ

NYA LANDSKRONA
(KYMLINGE/JÄRVA)
+20 240 NYA INVÅNARE

I Viksjö kan det byas
15 000 bostäder åt 33 000
nya invånare. Det är ungefär
lika många som det i dag bor
i Landskrona, där det bland
annat finns:

Invånare

NYA SANDVIKEN

UL

I
JÄ NGE
RV /
A
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EN
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NT

OR

P

KY

Personbilar: 18 977
Grundskolor: 14
Gymnasieskolor: 1
Sjukhus: Ja
Idrottshallar: 8
Fotbollsplaner (elvamanna): 20
Ishallar: 1
Ridhus: 3
Böcker i bibliotek: 98 400
Konsthallar: 1
Kulturhus:
Museum: 2
Teatrar: 1

ST

A

(SÖRENTORP)
+25 080 NYA INVÅNARE

HJ
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Personbilar: 21 347
Grundskolor: 9
Gymnasieskolor: 2
Antal idrottshallar: 7
Fotbollsplaner (elvamanna): 11
Ishallar: 1
Antal fritids- och ungdomsgårdar: 1
Böcker i bibliotek: 180 000

NYA KARLSHAMN

VI

KS

JÖ

(VIKSJÖ)
+33 000 NYA INVÅNARE

I Sörentorp kan det byas
11 400 bostäder åt 25 080
nya invånare. Det är ungefär
lika många som det i dag bor
i Sandviken, där det bland
annat finns:

NYA ÖRNSKÖLDSVIK

2019

(BROMSTEN-NÄLSTA)
+31 900 NYA INVÅNARE
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I Bromsten–Nälsta kan det
byas 14 500 bostäder åt
31 900 nya invånare. Det är
ungefär lika många som det
i dag bor i Örnsköldsvik, där
det bland annat finns:
Personbilar: 31 839
Grundskolor: 13
Gymnasieskolor: 4
Sjukhus: Ja
Idrottshallar: 5
Fotbollsplaner (elvamanna): 26
Ishallar: 3
Fritids- och ungdomsgårdar: 11
Böcker i bibliotek: 173 882
Konsthallar: 1
Museum: 1
Teatrar: 2
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I Danderydsberg kan det byggas 24 200 bostäder åt 53 202
nya invånare. Det är ungefär
lika många som det i dag bor
i Trollhättan, där det bland
annat finns:
Personbilar: 27 821
Grundskolor: 21
Gymnasieskolor: 5
Sjukhus: Ja
Idrottshallar: 12
Fotbollsplaner (elvamanna): 26
Ishallar: 2
Fritids- och ungdomsgårdar: 8
Ridhus: 5
Böcker i bibliotek: 162 000
Konsthallar: 1
Kulturhus: 3
Museum: 1
Teatrar: 3

NYA SUNDSVALL
(TÄBY-ARNINGE)
+55 440 NYA INVÅNARE

TÄBY CENTRUM
I Täby-Arninge kan det byas
25 200 bostäder åt 55 440
nya invånare. Det är ungefär
lika många som det i dag bor
i Sundsvall, där det bland
annat finns:

NYA TROLLHÄTTAN
DANDERYDSBERG

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

ARNINGE

(DANDERYDSBERG)
+53 202 NYA INVÅNARE

89

Personbilar: 51 198
Grundskolor: 21
Gymnasieskolor: 9
Sjukhus: Ja
Idrottshallar: 21
Fotbollsplaner (elvamanna): 30
Ishallar: 4
Fritids- och ungdomsgårdar: 13
Böcker i bibliotek: 285 415
Kulturhus: 1
Museum: 2
Teatrar: 5
Fängelser: 1

STHLM magazine

MÖRBY C

NYA ÖSTERSUND

DANDERYDS SJUKHUS

(LIDINGÖ)
+53 900 NYA INVÅNARE

På Lidingö kan det byas
24 500 bostäder åt 53 900
nya invånare. Det är ungefär
lika många som det i dag bor
i Östersund, där det bland
annat finns:
Personbilar: 32 442
Grundskolor: 20
Gymnasieskolor: 4
Sjukhus: Ja
Idrottshallar: 9
Fotbollsplaner (elvamanna): 28
Ishallar: 3
Fritids- och ungdomsgårdar: 7
Böcker i bibliotek: 272 923
Museum: 3
Teatrar: 1
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Södra Stockholm växer med nio städer

FRUÄNGEN

I Örby kan det by as 4 500
bostäder åt 9 900 nya
invånare. Det är ungefär lika
många som det i dag bor i
Älmhult, där det bland annat
finns:

NYA ÄLMHULT

LÅNGSJÖ

I Långsjö kan det by as 11 300
bostäder åt 24 860 nya invånare. Det är ungefär lika många
som det i dag bor i Falkenberg,
där det bland annat finns:

NYA ÖREBRO

(HUDDINGE, SNÄTTRINGE)
+114 180 NYA INVÅNARE
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BY
ÖR

(LÅNGSJÖ)
+24 860 NYA INVÅNARE

VS

NYA FALKENBERG

JÖ

(ÖRBY)
+9 900 NYA INVÅNARE

ÄL

Personbilar: 65 842
Grundskolor: 56
Gymnasieskolor: 16
Sjukhus: Ja
Idrottshallar: 30
Fotbollsplaner (elvamanna): 57
Ishallar: 3
Fritids- och ungdomsgårdar: 10
Böcker i bibliotek: 339 070
Konsthallar: 1
Kulturhus: 1
Museum: 1
Teatrar: 3
Häkten: 1.

ÅRSTABERG

Personbilar: 8 829
Grundskolor: 10
Gymnasieskolor: 1
Sjukhus: Nej
Idrottshallar: 5
Fotbollsplaner (elvamanna): 15
Ishallar: 1
Fritids- och ungdomsgårdar: 1
Böcker i bibliotek: 62 023
Kulturhus: 1
Museum: 2

90
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I Snättringe–Huddinge centrum kan det by as 51 900
bostäder åt 114 180 nya invånare. Det är ungefär lika många
som det i dag bor i Örebro, där
det bland annat finns:

2019

NORRUT

En utbynad av tunnelbanan i de södra och östra
delarna av Stockholm kan ge nya bostäder för 500 000
nya invånare, visar nya beräkningar.

HUDDINGE C

Personbilar: 24 713
Grundskolor: 14
Gymnasieskolor: 2
Sjukhus: Nej
Idrottshallar: 13
Fotbollsplaner (elvamanna): 13
Ishallar: 1
Böcker i bibliotek: 96 430
Museum: 2
Teatrar: 1

I Fagersjö kan det by as
10 000 bostäder åt 22 000
nya invånare. Det är ungefär
lika många som det i dag bor i
Västervik, där det bland annat
finns:
Personbilar: 18 985
Grundskolor: 11
Gymnasieskolor: 2
Sjukhus: Ja
Idrottshallar: 13
Fotbollsplaner (elvamanna): 25
Ishallar: 1
Simhall: 1
Böcker i bibliotek: 98 504
Kulturhus: 1
Museum: 1
Teatrar: 1
Fängelser: 1
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I Gustavsberg kan det byas
45 000 bostäder åt 99 000
nya invånare. Det är ungefär
lika många som det i dag bor
i Norrköping, där det bland
annat finns:
Personbilar: 63 198
Grundskolor: 37
Gymnasieskolor: 13
Sjukhus: Ja
Idrottshallar: 13
Fotbollsplaner (elvamanna): 30
Ishallar: 3
Fritids- och ungdomsgårdar: 14
Ridhus: 18
Böcker i bibliotek: 307 890
Konsthallar: 1
Museum: 8
Teatrar: 5

NYA UMEÅ

(ORMINGE-BJÖRKNÄS)
+85 400 NYA INVÅNARE

(FAGERSJÖ)
+22 000 NYA INVÅNARE
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NYA NORRKÖPING
(GUSTAVSBERG)
+99 000 NYA INVÅNARE

Personbilar: 34 635
Grundskolor: 17
Gymnasieskolor: 12
Sjukhus: Ja
Idrottshallar: 19
Fotbollsplaner (elvamanna): 36
Ishallar: 2
Fritids- och ungdomsgårdar: 9
Ridhus: 5
Böcker i bibliotek: 247 100
Museum: 2
Teatrar: 2
Fängelser: 1
Häkten: 1

NYA KALMAR

Personbilar: 61 222
Grundskolor: 43
Gymnasieskolor: 17
Sjukhus: Ja
Fotbollsplaner (elvamanna): 29
Ishallar: 1
Fritids- och ungdomsgårdar: 17
Idrottshallar: 3
Böcker i bibliotek: 345 600
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(ÄLTA)
+38 720 NYA INVÅNARE

I Tyresö kan det byas 44 900
bostäder åt 89 800 nya invånare. Det är ungefär lika många
som det i dag bor i Lund, där
det bland annat finns:

STHLM magazine

NYA VÄSTERVIK

I Älta kan det byas 17 600
bostäder åt 38 720 nya invånare.
Det är ungefär lika många som
det i dag bor i Kalmar, där det
bland annat finns:
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Personbilar: 54 823
Grundskolor: 45
Gymnasieskolor: 16
Sjukhus: Ja
Idrottshallar: 14
Fotbollsplaner (elvamanna): 43
Ishallar: 4
Fritids- och ungdomsgårdar: 12
Ridhus: 7
Böcker i bibliotek: 444 258
Konsthallar: 4
Kulturhus: 1
Museum: 4
Teatrar: 9
Fängelser: 2

SB

ER

G

I Orminge–Björknäs kan det
byas 42 700 bostäder åt
85 400 nya invånare. Det är
ungefär lika många det i dag
bor i Umeå, där det bland
annat finns:

NYA TRELLEBORG
(SKÖNDAL)
+29 920 NYA INVÅNARE

I Sköndal kan det byas 13 600
bostäder åt 29 920 nya invånare. Det
är ungefär lika många som det i dag bor
i Trelleborg, där det bland annat finns:
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NYA LUND

(BOLLMORA, TYRESÖ CENTRUM OCH
TYRESÖ STRAND)
+89 800 NYA INVÅNARE

2019

Personbilar: 23 172
Grundskolor: 13
Gymnasieskolor: 1
Sjukhus: Ja
Idrottshallar: 11
Fotbollsplaner (elvamanna): 21
Ishallar: 1
Fritids- och ungdomsgårdar: 6
Ridhus: 6
Böcker i bibliotek: 79 400
Konsthallar: 1
Museum: 1
Teatrar: 1
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Fyra spår – då växer Uppsala med
ett Västerås och ett Jönköping

SPÅREN MELLAN STOCKHOLM och Uppsala är

Håkan Tribell

2019

SÖDERUT

2029 ska det finnas fyra järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala.
– Det kan på sikt ge 100 000 nya bostäder. 48 000 bostäder är
redan avtalade mellan stat och kommuner, säger Håkan Tribell som
är näringspolitisk expert vid Handelskammarens kontor i Uppsala.
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i dag en Sveriges absolut hårdast belastade
järnvägssträckor med 25 000 dagliga tågpendlare och stor trängsel. Det är en trängsel
som dessutom ökar i takt med att Stockholm
och Uppsala växer.
Att sätta in fler tåg i rusningstid vore en
snabb, billig och enkel lösning, men fungerar
inte. Det får helt enkelt inte plats fler tåg på
spåren. Till det ska läggas att järnvägsanläggningen är hårt sliten. Minsta störning kan
få följdeffekter på trafiken i hela regionen,
ibland i ännu större områden.
I somras sa regeringen ja till bygge av ett
nytt dubbelspår från norra Märstaområdet
till Uppsala central. När det är klart, kommer
hela sträckan Stockholm-Uppsala vara fyrspårig och då kan
snabbgående tåg gå på det ena
spårparet och de långsammare
pendeltågen på det andra, vilket
ökar såväl kapaciteten som turtätheten. Tåg som kör i liknande
hastigheter kan packas tätare än
tåg med olika hastigheter.
– Bygget får gärna komma
igång tidigare. Behovet av fyra
spår är mycket stort redan
i dag. Det kommer att vara ännu större i
morgon, säger Håkan Tribell.

Enligt beräkningar av Stockholms Handelskammare kan fyra järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala ge 100 000 nya
bostäder och ungefär lika många nya jobb
mellan Arlanda och Uppsala.
100 000 bostäder motsvarar cirka 220 000
invånare, vilket är fler än vad det i dag bor i
städerna Västerås och Jönköping tillsammans.
– Projektet som ligger i planen
gäller mellan Uppsala resecentrum och länsgränsen mellan
Uppsala och Stockholm. Kvar att
lösa är om sträckningen ska fortsätta via Märsta eller Arlanda. Det
beslutet behöver fattas snarast, så
arbetet kan komma igång, säger
Jennie Claesson som är tillförordJennie Claesson
nad regionchef på Handelskammarens kontor i Uppsala.
– En fungerade och hållbar infrastruktur är avgörande för huvudstadsregionens
utveckling.
Enligt Trafikverkets samhällsekonomiska bedömning är en utbyggnad till fyrspår
mellan Stockholm och Uppsala lönsamt. På
varje investerad krona väntas samhället göra
en vinst på mellan 30 och 70 öre.
Beräkningar som teknikkonsultföretaget
Sweco gjort på uppdrag av Region Uppsala
visar att det å andra sidan kostar 400 miljoner kronor varje år utbyggnaden dröjer.

FÖRUTOM 23 KILOMETER dubbelspår ingår

också två nya stationer, en i södra Uppsala
och en norr om Knivsta, i planerna.
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NYA JÖNKÖPING
(MÄRSTA–UPPSALA)
+100 000 NYA INVÅNARE

Söder om Uppsala beräknas
100 000 invånare flytta in
till år 2050 (totalt 45 000
bostäder).
Det är ungefär lika många som
det i dag bor i Jönköping, där
det bland annat finns:

Innovation / 2050

UPPSALA

Personbilar: 66 964
Grundskolor: 40
Gymnasieskolor: 13
Sjukhus: Ja
Idrottshallar: 16
Fotbollsplaner (elvamanna): 63
Ishallar: 5
Fritids- och ungdomsgårdar: 9
Ridhus: 9
Böcker i bibliotek: 353 036
Kulturhus: 2
Museum: 9
Teatrar: 5

NYA VÄSTERÅS

(MÄRSTA–UPPSALA)
+120 000 NYA INVÅNARE
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STOCKHOLM
STAD

Fotnot:
• 2017 bestod ett genomsnittligt svenskt hushåll, enligt SCB, av
2,2 personer, vilket vi har utgått ifrån i våra beräkningar.
• Invånarantal avser tätort.
• Antal grundskolor avser grundskolor med aktuell orts postadress.
Jönköping omfattar även Huskvarna.
• Uppgifter om ishallar, ridhus, museum etc avser hela kommunen och är
hämtade från SKL/Kolada. Vi reserverar oss för eventuella registreringsfel.

STHLM magazine

MÄRSTA

Personbilar: 69 609
Grundskolor: 56
Gymnasieskolor: 24
Sjukhus: Ja
Idrottshallar: 20
Fotbollsplaner (elvamanna): 52
Ishallar: 5
Fritids- och ungdomsgårdar: 16
Ridhus: 7
Böcker i bibliotek: 370 208
Konsthallar: 1
Kulturhus: 2
Museum: 5
Teatrar: 1

93

Norr om Märsta beräknas
120 000 invånare flytta in till år
2050 (totalt 55 000 bostäder).
Det är ungefär lika många som
det i dag bor i Västerås, där det
bland annat finns:
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Innovation / Hemliga möten

H E M L I GA M ÖT E N I U P P S A L A

Uppsala är hetare än någonsin,
både när det gäller
nyetableringar och
krogliv, men var
hittar man rätt plats
för samtalet som
kräver lugn och
ro, och där även
smaklökarna får
sig en resa? Vi har
listat några ställen
som kan krydda ert
nästa affärsmöte.
TE XT TH E R E S E H E D LUN D

1

2

3

4

Mjesto

5

”The place to be” för en
middag där samtalen men
även de exotiska smakerna
kan nå långt över förväntningarna. Rätterna i fusion-menyn
imponerar på de flesta och
lockar med namn som inspirerar och får dig att le. Se till att
boka de lite avskilt placerade
båsen för samtalen som inte
tål nyfikna öron.

Med känsla av att befinna sig
på Orientexpressen är Stationen, inrymt i Uppsalas gamla
stationshus, som gjort för
ostörda möten med rymliga
bås, tung sammet och mjuka
mattor. Här kan du sitta avskilt
både för en lunch eller en
middag medan du ser tågen
susa förbi utanför fönstret.

Låt de mjuka sofforna på
Havas övervåning rama in
mötet och ge en ombonad
vardagsrumskänsla till samtalen medan ni njuter av den
meny som ständigt ändras
beroende på tillgången på
färska råvaror som levereras
från hav och land.

På Mjesto, som på de
sydslaviska språken betyder
”Mötesplats”, delar man inte
bara affärshemligheter och
tankar utan även maten som
serveras på stora fat med
inspiration från Medelhavet.
Den art-decoliknande miljön
bjuder på både bås och små
fåtöljgrupper att dra sig
undan i.

För högtflygande möten med
fusion som tema passar det
kanske att ta hissen upp till
våning elva, där Uppsalas egen
Miss Voon tar plats. Med samma tänk som hos storasyster i
Stockholm görs den asiatiska
maten på europeisk grund
och de rundade båsen ger en
sober inramning till spännande samtal.

Meny: Menyn består av små
och mellanrätter för 55–98 kr,
och varmrätter från 125 kr.
Adress: Vaksalagatan 10.

Meny: Kombinera ett antal
mellanrätter, cirka 160 kr/st
och uppåt. Perfekta att dela
mellan fler.
Adress: Suttungs gränd 6.

Jay Fu

2019

12:45 Stationen, Uppsala

Meny: Fusion-meny med
förrätter runt 150 kr och
varmrätter som börjar på
199 kr och uppåt.
Adress: S:t Eriks torg 8.
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Stationen

Meny: Dagens lunch, fisk, kött
eller vegetariskt, från 100 kr
och uppåt samt affärslunch
och à la carte-meny.
Adress: Olof Palmes plats 6.

Hava

Meny: Dagens lunch 100 kr
samt vissa à la carte-rätter
från 115 kr och uppåt, dag
som kväll.
Adress: Svartbäcksgatan 19.

Miss Voon
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UR LED ÄR

ÖSTERLEDEN
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1950. Den internationella tävlingen om en
ny Österled samlade 169 förslag. Arkitekt
David Helldén och civilingenjör Per Olov
Klevemark visar sitt vinnande bidrag, ett
fotomontage med bron sedd från Solliden.

AV MI K A E L B E RG L I N G
FOTO DAG EN S N Y H E T E R ,
E XPR E S S E N O C H STA DS M US E E T
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1880
1906

Första kända offentliga diskussion om
by andet av en ringförbindelse runt
Stockholm: Valhallavägen - Djurgården
- över Saltsjön ner till Danvik och vidare via Ringvägen genom Södermalm.
Journalisten och uppfinnaren Hjalmar
Cassel lanserar i tidskriften Idun Österbron som skulle sträcka sig från öster
om Slussen och över till Skeppsholmen. Han förordar en dubbelbro med
järnvägsspåren på den undre delen
och körbanor på den övre. Han tycker
att förslaget skulle "oerhört berika
huvudstadens skönhet".

2019

Under 100 år har planerna
på en Östlig förbindelse
i Stockholm stoppats flera
gånger. Och återupptagits.
– Så kan det bli igen,
säger Hans Ek som är senior
rådgivare åt Trafikverket.
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1930
1946
1948
1952

1946

Nytt förslag till en inre
ringled för Stockholm
presenteras:
Västerbron–Sankt
Eriksgatan–Sveaplan–
Valhallavägen–Södra
Djurgården–Beckholmen–Österbron–
Ringvägen
(förlängd).

2019

1960

I 1960 års trafikledsplan presenteras
en ny dragning av
Österbron. Denna
gång har den flyttats
längre österut
och spänner över
Stockholms inlopp
från Biskopsudden på
Södra Djurgården till
Finnboda i Nacka.
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I Generalplan
1952 diskuteras
en ”rin ata”
runt innerstaden som
en lösning för
den framtida
trafiken i
Stockholm.
”Rin atan” var
mer centralt
placerad än
senare förslag
på en ringled.
Det diskuteras
också att
by a en
hängbro mellan
Fåfängan och
Skansenberget.

Idén om en Österbro återuppväcks.
Denna gång får leden en annorlunda
sträckning: förlängd Ringväg till Danvikstull, bro till Beckholmen, tunnel under
Skansen, bro över Djurgårdsbrunnsviken och en ny tunnel till Värtahamnsområdet.
1905 fanns det 177 registrerade bilar i
Stockholm. 1930 hade antalet motorfordon ökat till 17 800. Stadsplanerarna
ville lösa den förväntade trängseln med
bland annat en ringled runt staden. I
samband med att Västerbron bydes
i mitten på 30-talet, dammades därför
planerna på en Österbro över Saltsjön
av på nytt. Ett problem var att sjöfarten
in till Skeppsbron kraftigt försvårade
möjligheterna till en fast förbindelse
öster om Gamla Stan.

År 1958 antas en ny trafikplan för
Stockholm som bland annat går ut
på att det ska byas en motorvägsring runt Stockholm med anslutande trafikleder in till staden. Ett av
de projekt som prioriteras högst är
Essingeleden.

1958 1960 1964
Så här föreställer
sig tecknaren Stig
Lundgren att en
bro över Djurgården kommer att
se ut söderifrån.
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Utlyses en internationell arkitekttävling kring en östlig vägförbindelse, "Österledstävlingen". Uppdraget är att koppla
samman Ringvägen i söder med Valhallavägen i norr. Mellan
Fåfängan och Åsöberget planeras en omfattande trafikplats som
ska knyta samman Österleden med Ringvägen, Stadsgårdsleden
och Värmdövägen. Det kommer in 196 förslag från 33 länder på
olika bro- och tunnellösningar. De bästa förslagen utreds vidare.
På grund av kostnaderna (150 miljoner för en högbro och
250 miljoner för en tunnel) blir det dock inget av planerna.

ÖSTLIG FÖRBINDELSE ÄR den sista delen i en tänkt

1967

I 1967 års cityplan föreslås en större båge via Norra
och Södra Djurgården. En ny Österbro över Stockholms inlopp till Finnboda finns fortfarande med.

1975

I Trafikplan
1975 finns
det för första
gången på
decennier inte
med någon
Österled.

UNDER 1960-TALET presenterades ett par olika

förslag och på 1980-talet även ett privatfinansierat sådant.
– Det var ett privat konsortium som tog fram
ganska detaljerade handlingar på Österleden, som
den Östliga förbindelsen då kallades, i form av en
tunnel, berättar Hans Ek.
I den nationella planen för transportsystemet
2014–2025 avsatte regeringen medel för utredning
och projektering av en Östlig förbindelse fram till
byggstart.
– Våren 2015 började vi med formella planeringsprocessen som beräknas ta mellan fem och
sex år för ett sådant här stort projekt. Det är en
massa formella steg som måste gås igenom.

2019
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ringled runt Stockholm. Övriga delar är Essingeleden, Norra länken och Södra länken, som redan
är klara.
De första förslagen till en fast Östlig förbindelse,
över eller under Saltsjön, presenterades redan på
1880-talet.
– Därefter har det kommit en rad nya förslag och
idéer. Inte minst i samband med att Västerbron,
som kan ses som en förlängning av Ringvägen,
blev klar i mitten på 1930-talet diskuterades det
att även bygga en Österbro, säger Hans Ek.
I slutet på 1940-talet arrangerades det till och
med en internationell arkitekttävling kring en
östlig vägförbindelse, "Österledstävlingen". Av
ekonomiska skäl gick man dock inte vidare med
något av bidragen.

STHLM magazine
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En gipsmodell av det vinnande förslaget
visar hur Österbron ska gå från Fåfängan
till Djurgården.

Innovation / Österleden

1948
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1977

1987

I Cityplan
1977 är även
planerna på en
motorvägsring
runt Stockholm
skrotade.

1987

I Trafikplan 1987 (diskussionsunderlag)
har Österleden kommit tillbaka. Ungefär
samtidigt bildas Österledskonsortiet, som
erbjuder sig att finansiera och bya ut
Österleden som en del av Ringen.
I Österledskonsortiet ingår Atlas Copco,
Skanska och ett par andra företag som
vill få fart på vägbyandet i Stockholm.
Tanken är att finansiera projektet med
vägavgifter. Efter 30 år ska leden skänkas
till Stockholms stad.

2016
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Landstingets superdator Emma har räknat ut att en
ringled inte stoppar trafikökningen i Stockholm.

1992
1993
1997

En politisk överenskommelse om
transportsystemen i Stockholms
län, den så kallade Dennisöverenskommelsen, ingås. För vägtrafiken
innebar uppgörelsen bland annat
att Essingeleden kompletteras med
Norra länken, Österleden och Södra
länken - i stort sett enligt 1967 års
cityplan. För att skona miljön läs
stora delar av Norra länken och
Österleden, som båda leder genom
Ekoparken, under jord, likaså Södra
länken.

Dennisöverenskommelsens
spricker. Det
enda projekt
som hinner
sättas igång är
Södra länken
som invigs
2004.

2019

2005
2006
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Den så kallade Sverigeförhandlingen får i uppdrag
att analysera och pröva
möjliga finansieringslösningar för en östlig förbindelse, inklusive kommunal
medfinansiering.
I förhandlingen ingår
även en spårväg i en separat men parallell tunnel
under Saltsjön.

2014
Vägverket påbörjar en ny förstudie för
Österleden/Östlig förbindelse. Argumentet för leden är bland annat att
den antas kunna avlasta Stockholms
hårt belastade innerstadstrafik och
öka möjligheterna att ta sig mellan de
södra och norra delarna av staden.

2013

I april 2006 ger regeringen klartecken till att börja bya
Norra länken – den tredje delen av Ringen runt Stockholm
– som öppnas för trafik i november 2014. Samma år publicerar
Vägverket sin förstudie för en Österled/Östlig förbindelse.
Tre olika förslag på sträckning läs fram.

I den nationella planen för transportsystemet 2014 – 2025 avsätts två
miljarder kronor för genomförande av
utredningar inklusive projektering av en
östlig förbindelse.

2013

Trafikverket genomför en
åtgärdsvalsstudie som pekar ut
Östlig förbindelse som ett angeläget
projekt, som tillsammans med en
kollektivtrafikutbynad kommer
att förbättra tillgängligheten för den
sydöstra regiondelen.
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1993

2017

När bland att Stockholms stad
säger att man inte vill vara med
och medfinansiera projektet,
avbryts Sverigeförhandlingen
om en Östlig förbindelse.
Förbindelsen finns inte med i
Trafikverkets förslag till nationell
plan för transportsystemet 2018
– 2029 som presenteras
i augusti 2017.

2018

När regeringen den 4 juni
presenterar den nationella planen
för transportsystemet 2018 – 2029
finns inte någon Östlig förbindelse
med. Den nya regimen i Stockholms
stadshus – Alliansen och Miljöpartiet
– beslutar under hösten 2018 att låta
frågan om Östlig förbindelse vara
vilande under mandatperioden.

STHLM magazine

2017

När regeringen den 4 juni i år presenterade en
ny nationell plan för transportsystemet, denna
gång för åren 2018 – 2029, fanns det dock inte med
någon Östlig förbindelse.
– Det kom inte som en överraskning. Förbindelsen var borta redan i Trafikverkets förslag till
nationell plan och dessutom hade förhandlingen
om kommunal medfinansiering spruckit. Under
våren arbetade vi därför med att förbereda hur
vi ska kunna göra ett avslut på ett så bra sätt som
möjligt. En variant hade varit att bara lägga ner
arbetet och slänga det vi redan hade gjort i papperskorgen. Men det ville ingen göra. Vi har istället
ordnat så att om projektet väcks till liv igen ska
stora delar av vårt arbete kunna återanvändas.
– Östlig förbindelse är ett utpekat riksintresse.
Vi håller därför även på att göra en så kallad riksintresseprecisering. Det innebär att bestämma
vilken mark som behöver reserveras för en eventuell framtida Östlig förbindelse. Vår ambition är
att det ska vara möjligt att i framtiden bygga en
Östlig förbindelse om man vill det.
Kan det bli aktuellt?
– Det vet man inte. Men om fyra år tas en ny nationell plan för transportsystemet. Det finns inget
som hindrar att projektet finns med i den planen.
– Det är många stora infrastrukturprojekt som
har ältats ganska länge innan man har kommit till
skott med dem.
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En oljeplattform mitt i Saltsjön?
Nej, inte riktigt. Här borras istället för
den blivande Österleden. Leror och
bergstruktur undersöks för platsen
där Österledens tunnel är planerad.

2019
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