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Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) 
 publicerar sedan 2008 en årsbok. Ambitionen 

med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten 
och bredden i dagens forskning inom humaniora 

och samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett 
övergripande tema med utgångspunkt i den 

forsk ning stiftelsen stödjer. År 2020 består 
års boken av sex häften, essäer på temat 

”Staden”, som tillsammans utgör en årsbox.

Alexander Ståhle är teknologie 
doktor i stadsbyggnad och 
forskare vid Arkitekturskolan 
KTH. Hans doktorsavhandling 
från 2008 behandlade förtät
ning och offentliga rum. 2016 

publicerade han boken Alla behöver närhet: Så 
blir framtidens städer som var resultatet av en 
framtidsstudie om urbanisering och trafik. Nu 
arbetar han med forskningsprojektet ”Smarta 
gator” som ska ta fram en ny svensk gatustan
dard. Han har som vd drivit konsultföretaget 
Spacescape i 15 år och där arbetat med stads
planer i små och stora svenska städer, kom
plexa planprojekt som Nya Kiruna och Nya 
Slussen samt utredningsuppdrag för UN 
 Habitat. 2019 startade han den digitala 
dialogplattformen Placetoplan. 
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Förord: Staden

Enligt FN kommer närmare 70 procent av jordens befolkning 
att leva i allt större städer år 2050. Men att bo i städer innebär 
också många utmaningar. Ett av FN:s 17 globala hållbarhetsmål 
riktar sig direkt till staden. Under 2020 visar coronavirusets 
härjningar också på sårbarheten hos vissa städer.

Så vad är det som lockar så många? Vad är egentligen en 
stad? Vad har staden varit och vad kan den komma att bli? 
 Temat för RJ:s årsbox 2020 gräver i begreppet staden – den del 
av vår värld där allt fler tillbringar sin vardag.

Årsboxen består av sex häften där ett antal forskare har fått 
fördjupa sig i staden och dess utmaningar. Det handlar om hur 
dagens städer har utvecklats, om den eviga staden Rom, om 
varför städer drar till sig våld och mycket mer.

I boxens tredje häfte diskuterar stadsbyggnadsforskaren 
Alexander Ståhle hur experter ser och har sett på framtiden och 
vilka olika scenarier som kan bli aktuella. Frågan är hur man 
planerar städer som ska hålla för stora folkmängder och under 
hundratals år, när framtiden är oviss.  

Jenny Björkman & Patrik Hadenius
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Osäkra trender

I ett forskningsprojekt 2015 frågade en forskargrupp på Kung-
liga Tekniska högskolan, där jag ingick, 400 svenska forskare 
och experter inom stadsutveckling och trafik om vilka trender 
som de tror kommer att förändra svenska städer i framtiden. I 
sammanställningen identifierades trender som experterna var 
överens om. Till dem hör den fortgående urbaniseringen, den 
ökande trafiken och digitaliseringen. Vi kunde också konstatera 
att det fanns osäkerheter som experterna tycktes vara överens 
om. Effekter av klimatförändringar är redan synliga. Frågan är 
hur de kommer att utvecklas och i vilken grad de kommer att 
påverka oss. Vad gör de med vår tillgång till energi, vatten, och 
jordbruksmark? Vi vet att tillgången på råolja sinar, men nya 
källor och utvinningstekniker som fracking och djuphavsborr-
ning, liksom nya naturgaskällor, har gjort att det för tillfället 
finns gott om energi, vilket håller priserna nere. Samtidigt är 
det rimligt att tro att den ökade urbaniseringen kommer att 
kräva så mycket energi att resurserna inte räcker till. Å andra 
sidan finns solenergi, vindkraft, vågkraft och kärnenergi som 
kanske kan utvecklas. Tillgången på energi i framtiden är helt 
enkelt osäker. 
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En annan osäkerhet är den ekonomiska utvecklingen i  världen. 
Den påverkas i sin tur både av det geopolitiska läget och av 
energitillgången. I en allt mer globaliserad, kapitalistisk värld 
har den enskilda staden och staten allt mindre makt över sin 
ekonomiska utveckling. 

Det finns även stora osäkerheter i den sociopolitiska utveck-
lingen, det vill säga till exempel migrationsmönster och flykting-
strömmar beroende på politiska kriser, krig eller klimatföränd-
ringar. Hur förändras sociala värden när en stads befolkning 
blir mer diversifierad? Hur påverkas Europa av den nya demo-
grafin med en allt äldre befolkning? Kommer konservativa eller 
mer liberala krafter att styra utvecklingen? Kommer vi att söka 
integration eller segregation? Hur påverkas den statliga stads-
politiken och den lokala stadsplaneringen? Kommer det att bli 
mer centralstyrning och samhällelig kontroll?

Av de här osäkerheterna tillsammans med de säkra trender 
vi identifierade konstruerade vi tre scenarier, tre möjliga fram-
tider, beroende av hur dessa osäkra trender slår igenom: Tekno-
staden, Ekostaden och Fristaden. 

Strukturen för de tre scenarierna skapades utifrån de två 
 osäkerheter som vi ansåg var mer avgörande och strategiska 
än de andra och därmed styrande för hur städer i framtiden kan 
komma att utvecklas. Dessa strategiska osäkerheter menar vi 
är tillgången på energi och graden av samhällelig kontroll i 
form av regleringar och kontrollsystem. 

Utifrån dessa skapade vi ett fyrfältsdiagram med två axlar, 
med tillgången på energi på den ena axeln och samhällelig 
 kontroll på den andra. Teknostaden motsvarar en framtid med 
stor tillgång på energi och hög grad av samhällelig kontroll. 
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Fristaden har stor tillgång på energi men låg grad av samhälle-
lig kontroll. Ekostaden har låg tillgång på energi och hög grad 
av samhällelig kontroll.

Den fjärde varianten – framtiden med låg tillgång på energi 
och låg grad av samhällelig kontroll – såg vi i forskargruppen 
som ett mycket osannolikt scenario från ett svenskt demo-
kratiskt och industrialiserat perspektiv. Ett sådant scenario 
skulle innebära att svenska städer skulle gå mot en framtid 
som mer liknar afrikanska städer, med stora oplanerade delar 
och med begränsade resurser. Men det är en intressant tanke 
att fundera kring. 

12  ·  R J :S  Å R S B OX 2020
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Hur hamnade vi här?

Innan vi går mer in på framtidens städer kan det vara intressant 
att se tillbaka på hur stadsplanerare under 1900-talet har be-
traktat staden och dess framtid. Urbaniseringen tog fart under 
1800-talet och har fortsatt sedan dess. I dag bor mer än hälften 
av jordens befolkning i städer och 2050 beräknar FN att det 
kommer att vara två tredjedelar.1 1950 blev New York världens 
första megastad, det vill säga en stad med mer än 10 miljoner 
invånare. Sådana finns det i dag 33 stycken. Städer med så 
många invånare bär med sig en rad utmaningar – och de ut-
maningarna har diskuterats under hela 1900-talet och påverkat 
hur man byggt städer i både Europa och USA. Inte minst har 
trafiken och städernas infrastruktur stått i centrum. Kanske har 
det med att göra med våra föreställningar om framtiden. Bilen 
har under stora delar av 1900-talet betraktats som en viktig del 
av framtidens städer. Men hur blev det så?

Många tror kanske att detta som så mycket annat i vår mo-
derna kultur är en del av USA:s påverkan på resten av världen. 
Men det var visioner från Västeuropa som formade den  moderna 
staden. Särskilt tongivande var den fransk-schweiziske arki-
tekten Le Corbusier som under 1920- och 30-talen genom sina 
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publikationer om framtiden bidrog till att fullständigt förändra 
synen på stadsplanering och samhällsbyggande. Hans Plan 
Voisin för Paris från 1925, en motorvägsstad med rader av höga 
hus, skulle bli stilbildande för många ledande arkitekter, ingen-
jörer och politiker. Bilen stod i centrum och planen var därtill 
sponsrad av det franska bilföretaget Voisin. 

Modernisterna ville komma bort från de trånga och  smutsiga 
stadsmiljöer som hade vuxit fram under 1800-talets industria-
lism. De drömde om ett park- och väglandskap med fristående 
höga hus. De ville att staden skulle delas upp i sina funktioner: 
bostadsområden, arbetsområden och centrumområden.2 Le 
Corbusier skrev om städer för ”den moderna människan”3 och 

Plan Voisin: modell av ett framtida Paris 
av Le Corbusier från 1925.
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kallade sin framtidsstad La Ville Radieuse, den strålande sta-
den.4 

Den brittiske arkitekten Ebenezer Howards Garden City från 
1902 och den amerikanske arkitekten Frank Lloyd Wrights idé 
om ett ”Broadacre City”, presenterad i The Disappearing City 
1932, är andra utopiska visioner om staden. I detta fall gröna, 
utspridda förortslandskap. 

Den moderna staden, som planerades runt föreställningen 
om bilen och massbilismen, hade inte varit möjlig utan bilindu-
strins utveckling i början av 1900-talet. Det var när Henry Fords 
löpandebandproduktion av bilar tog fart som västvärldens villa-
förorter kunde växa fram. ”The modern city is probably the most 
unlovely and artificial site this planet affords. The ultimate solu-
tion is to abandon it […] We shall solve the City Problem by 
leaving the city”, skrev Ford själv 1922.5 

Bilindustrin fick stor draghjälp av reklamvärlden och i synner-
het av Edward Bernays, som anses vara en föregångare inom 
PR, även känd som brorson till psykoanalytikern Sigmund Freud. 
Bernays hjälpte bilindustrin i allmänhet och företaget General 
Motors (GM) i synnerhet med att beskriva bilen inte som ett 
behov utan som något att åtrå, något som uppfyllde ens inre 
begär. Kulmen på Bernays konsultarbete för GM var  utställningen 
Futurama på världsutställningen i New York 1939, där en modell 
av en idealstad, Democracity – City of the Future, visades.  Visionen 
var ett stadslandskap av höghus och villamattor genomkorsat av 
motorvägar. Modellen skulle visa hur ett framtida kapitalistiskt 
och demokratiskt samhälle, där bilen spelade huvudrollen, 
kunde se ut. Det var ett stadslandskap som i hög grad förverk-
ligades under 1900-talet. 
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D E N F R A M T I D A S TA D E N ·  1 7  

Med de nya motorvägarna och spårvägssystemen (de  senare 
köptes dock upp och avvecklades av bilindustrin i USA) blev 
det möjligt att bo utanför stadskärnan. Den ökade biltrafiken 
från förorterna gjorde samtidigt stadskärnorna ännu otrevli-
gare och farligare. Under 1920-talet dog 200 000 människor i 
trafiken i USA och bara under 1925 dödades 7 000 barn.6 

På foton från förra sekelskiftet kan vi se att barn lekte på 
gatorna. Det var smutsigt och sjukdomar härjade i de trånga 
bostäderna, men det fanns en annan frihet att röra sig på gatan 
och genom staden än i dag. 

I sin avhandling Bilsamhället beskriver historikern Per Lundin 
den svenska utvecklingen som driven av experter och teknokra-
ter som inspirerats av bilismens utveckling i USA. ”Bilsamhäl-
let var så mycket mer än lösningen på massbilismens problem. 
Det utlovade inte bara bekvämlighet, materiellt välstånd och 
rörlighet utan även demokrati och frihet”, skriver Lundin.7 

Sveriges främste funktionalist, arkitekten Uno Åhrén, var i 
hög grad inspirerad av Le Corbusier och skrädde inte orden, 
när han som Sveriges första professor i stadsbyggnad vid KTH 
konstaterade:

Vi måste inrikta oss på bilismen som en positiv faktor av 
stor betydelse för livsföringen. Vi måste därför undersöka 
om det inte är befogat att bilismen leder till ett nytt stads-
planetänkande. Ett bra sätt att göra detta är att studera hur 
man skulle kunna planera en bilstad.8

Modellen av Democracity, en del av 
världsutställningen i New York 1939. Foto av 
Margaret Bourke-White. [bild på s. 16 återges endast i 

pappersutgåvan av upphovsrättsliga skäl] 

RJ 2020_Den_framtida_staden_inlaga.indd   17 2020-05-06   13:37



18  ·  R J :S  Å R S B OX 2020

Också politikerna hade visioner om det framtida bilsamhället. 
Experter, forskare och intresseorganisationer såg till att det togs 
fram riktlinjer, normer och lagstiftning som Byggnadsstyrelsen, 
Planverket och Vägverket implementerade i stadsplaneringen. 
Per Lundin konstaterar i sin studie att bilsamhället i hela väst-
världen förverkligades just genom en medveten planering och 
att bilen på grund av detta blivit en del av den moderna männi-
skans identitet.

Visionerna och drömmarna om bilen och 1900-talets euro-
peiska och amerikanska bilsamhällen visar på den makt  visioner 
faktiskt kan ha. Av den anledningen är det viktigt att granska 
dagens visioner om framtidens städer. För det är inte lätt att 
förutsäga framtiden. Modernisterna ville väl, men deras sats-
ningar på bilsamhällen och motorvägar röner i dag mycket 
kritik. De trodde på förändring, social utveckling och den mo-
derna människan, men de saknade tillräcklig kunskap om sta-
den. De storskaliga experimenten fick storskaliga  konsekvenser. 

77 procent av alla resor i Sverige görs i dag med bil och i 
tätorterna är 80 procent av bilresorna kortare än 3 kilometer, 
det vill säga motsvarar 10 minuters cykelfärd eller en halvtim-
mes promenad.9 Bilresor domineras av medelålders män, medel- 
och höginkomsttagare. Kvinnor, barn, gamla och funktions-
hindrade är starkt underrepresenterade eller saknar tillgång till 
bil.10 I Sverige finns nu mer parkeringsyta än det finns boyta, 50 
kvadratmeter per capita mot 42 kvadratmeter per capita.11 Sex 
kvadratkilometer jordbruksmark äts varje år i Sverige upp av 
stadsutglesningen, där 75 procent av marken är småhusbebyg-
gelse som i sig själv är starkt kopplad till ökat bilresande.12 

Mellan 2010 och 2019 omkom 2 728 människor i trafiken i 

RJ 2020_Den_framtida_staden_inlaga.indd   18 2020-05-06   13:37



D E N F R A M T I D A S TA D E N ·  19  

Sverige, varav 396 gående och 220 cyklister.13 I världen dör 1,35 
miljoner människor och 39 miljoner människor skadas varje år 
i trafiken, vilket är fler än i alla världens krig. Luftföroreningar i 
städerna, där trafiken är en stor del, anses stå för 3,7 miljoner 
förtida dödsfall. Trafiken är den vanligaste dödsorsaken bland 
barn och unga (5–29 år) i världen.14 Andelen barn som skjutsas 
till skolan är i vissa städer över 60 procent.15 

Bilsamhället utvecklas dessutom i en självförstärkande 
 spiral. Ökad biltrafik leder till minskad trafiksäkerhet som tving-
ar fler att köra, vilket leder till krav på mer vägar och parkering, 
som i sin tur leder till ökad biltrafik och så vidare. 

Den stad vi fick ärva av modernisterna blev tyvärr inte som 
de tänkt sig. Den blev osäker, otrygg, otillgänglig, ojämlik, segre-
gerad, förorenad, klimatförändrande och ineffektiv. Det är ett 
obekvämt och besvärande faktum att ”All of the buildings, all 
of those cars / were once just a dream / in somebody’s head”, 
som Peter Gabriel sjunger i låten ”Mercy Street”. 
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Säkra trender

Bilen som en gång var den framtida stadens signum är i dag 
alltså ett stort problem för dagens städer.  
 Faktum är att stadsplaneringspolitiken genomgår något av 
en revolution som drivs av gåvänlighet och biloberoende, med 
andra ord frihet från bilen, till skillnad från tidigare ideal om 
frihet till bil. Denna insikt når Nordamerikas ledande trafikpla-
nerare och trafik chefer under en session i Austin 2015 på den 
inflytelserika konferensen för trafikplanering i USA, Designing 
Cities, när New Yorks tidigare trafikchef Janette Sadik Khan ut-
brister: 

People want to get around without the burden of owning a 
car… A car is the most inefficient asset that you have, it sits 
95 percent of the time unused… The Americans’ marriage 
with the car is more like an arranged marriage.

Skratten studsar mellan väggarna. Förändringens vindar blåser 
genom rummet.

Längtan efter ett biloberoende avspeglas även i vårt forsk-
ningsprojekt där vi frågade forskare och experter om vilka tren-
der som kommer att förändra framtidens stad. Det finns starka 
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22  ·  R J :S  Å R S B OX 2020

sociala, ekonomiska och politiska drivkrafter att förändra 1900-
talets stadsbyggnadsmodell. 

Vi lever inte i samma samhälle som då bilsamhället upp-
fanns för hundra år sedan. Hemmafrun är död. När båda parter 
arbetar är det mer jämlikt att bo centralt så att båda har nära 
till allt, jobb, service och fritidsintressen – oavsett om man 
 delar bostad eller inte. Ju kortare restider desto mer tid med 
barnen, och med varandra. Att flytta från Stockholms innerstad 
ut till en förort som exempelvis Järfälla eller Huddinge kan öka 
den dagliga pendlingstiden från 30 minuter till två timmar om 
arbetsplatsen ligger i city. Detta innebär ökad efterfrågan på 
bostäder centralt, vilket driver på förtätning och höjer bostads-
priserna nära stadskärnorna. Singelhushållen söker sig också 
allt mer till urbana platser där vänner, kollegor, kultur, service 
och restauranger finns inom gång- och cykelavstånd. Sverige 
har en stor andel singelhushåll globalt sett och i våra inner-
städer finns några av de singeltätaste stadsdelarna i världen.16 
Stadslivet har i både små och stora städer sett ett uppsving de 
senaste åren, framför allt när det gäller antalet restauranger 
och caféer, men också i gång- och cykeltrafiken.17 

Önskan om gångavstånd avspeglas konkret på både bostads- 
och kontorsmarknaden. Enligt analyser av tusentals försäljning-
ar och hyror på USA:s fastighetsmarknad värderas bostäder, 
kontor och handel mellan 80 och 200 procent högre om de har 
hög så kallad walkability, det vill säga mycket service inom 
gångavstånd. Det visar Christopher Leinberger, fastighets-
professor vid George Washington University, i rapporten Foot 
Traffic Ahead från 2019.18 USA:s intresseorganisation för borg-
mästare, CEO’s for Cities, lät 2009 göra en analys av 90 000 

RJ 2020_Den_framtida_staden_inlaga.indd   22 2020-05-06   13:37



D E N F R A M T I D A S TA D E N ·  23  

bostadsförsäljningar i femton städer. De drar samma slutsats 
som Leinberger: 

The nation’s urban leaders should pay close attention to 
walkability as a key measure of urban vitality and as impe-
tus for public policy that will increase overall property 
values – a key source of individual wealth and of revenues 
for cash-strapped governments in a tough economy.19 

Nyckelordet walkability, bäst översatt till gåvänlighet, är direkt 
relaterat till biloberoende. Ju tätare och gåvänligare stad, desto 
mindre bilberoende är man, och desto mindre biltrafik skapas 
i staden.20 

Det är således inte bara en fråga om marknadsmekanismer 
utan även hela samhällsekonomin. Det kostar mer än dubbelt 
så mycket att försörja glesa förorter med infrastruktur, kollek-
tivtrafik och offentlig service än tätare stadsdelar.21 Kommer det 
en ekonomisk kris är det inte säkert att dagens utspridda villa-
områden, handelsområden och arbetsområden kommer att 
klara de ökade transportkostnaderna. Victoria Transport Policy 
Institute och London School of Economics uppskattar att den 
bilorienterade stadsutglesningen, så kallad urban sprawl, kostar 
mer än tusen miljarder årligen enbart i USA.22

Studier av svenska städer uppvisar samma mönster. Dåvaran-
de Stockholms läns landsting och sex kommuner lät 2011 ana-
lysera sambandet mellan bostadspriser och stadsbyggnad.23 
Studien visar att gångavstånd till butiker, restauranger, kultur, 
parker, vatten, kollektivtrafik och gåvänliga gator kan förklara 
nästan hela prisskillnaden på bostäder i Stockholmsregionen. 
Biltillgängligheten påverkar inte lägenhetspriserna, och bara 
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marginellt villapriserna. Samma resultat syns i studier som 
därefter genomförts i Köpenhamn, Göteborg, Halmstad och 
fem skånska tätorter.24

Analyser av kontorsmarknaderna i Stockholm, Göteborg, 
Oslo och Skåne visar på samma fenomen. Gångavstånd till 
kollektivtrafik, service och kontorskluster förklarar i princip hela 
skillnaden i kontorshyror. Biltillgängligheten har ingen eller 
mycket liten påverkan på kontorsefterfrågan. Kontorsföretagen 
och den växande tjänstesektorn söker stadens närhet och  andra 
kvaliteter. Att bygga ett kontor vid en motorväg är i dag en dålig 
affär eftersom det inte attraherar vare sig kunder eller kollegor. 

Denna urbaniseringsprocess har lett till det som brukar kal las 
gentrifiering. Det är ett tveeggat begrepp som å ena sidan be-
skriver konsekvensen av ökat välstånd, ökade markvärden och 
 social uppgradering, å andra sidan innebär att människor som 
inte har råd med höjda bostadspriser och hyror måste flytta, 
det vill säga så kallad utträngning. En alltför stark gentrifiering 
riskerar att homogenisera stadsdelar och öka segregationen.25 
En utebli ven gentrifiering av redan homogena stadsdelar hotar 
å andra sidan att leda till förslumning och ökad stigmatisering 
av de utsatta områdena.26 Relationen mellan segregation och 
gentrifiering är således inte helt enkel. 

Den pågående urbaniseringen har dessutom skapat bostads-
brist i våra städer. Det är svårt att se hur denna stadsbrist, det 
vill säga bristen på bostäder där många vill bo, kan lösas på ett 
annat sätt än genom att öka utbudet av bostäder i staden, i 
enlighet med den franske filosofen Henri Lefebvres teori om 
staden som rättighet.27 Lefebvre menar att samtliga nyttigheter 
som staden bidrar med till medborgarna, som närhet till jobb, 
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kultur och gemenskap, borde vara en mänsklig rättighet för 
alla. En fragmentisering och utglesning av stadens struktur leder 
till en orättvis fördelning av dessa nyttigheter. 

Samtidigt borde vi minska segregationen och följa den ameri-
kanske filosofen John Rawls rättviseteori, som innebär att alltid 
försöka gynna dem som har det sämst ställt.28 Det innebär i 
praktiken att nya bostäder i centrala eftertraktade lägen måste 
subventioneras på ett eller annat sätt. Detta lyfts fram av ur-
banforskare som Saskia Sassen, Ricky Burdett, Philip Rode och 
Richard Florida.29 Àlex Giménez, forskare vid Barcelonas arki-
tekturhögskola (ETSAB), menar att den enda möjliga lösningen 
är att förtäta staden med subventionerade hyresrätter.30 I många 
länder, exempelvis USA, Tyskland och Frankrike, görs detta  genom 
att det finns krav på en viss andel affordable housing eller social 
housing i nya exploateringar, det vill säga bostäder som även 
mindre välbeställda har råd med. I Sverige har allmän nyttan 
tidi gare fyllt en liknande funktion, men det kan diskuteras om 
så fortfarande är fallet, eftersom nybyggda hyres rätter i princip 
får marknadshyra med den så kallade presumtionshyran.31 

Nya urbana värderingar

FN har genom sina globala hållbarhetsmål (2015) och genom 
New Urban Agenda (2016), framtagen av UN Habitat, beskrivit 
förutsättningarna för att skapa en hållbarare och rättvisare 
stad. Målbilden är återigen den täta, gåvänliga staden. Joan 
Clos, UN Habitats förra president och Barcelonas tidigare 
borgmästare, skriver: 
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Firstly, the compact city may enhance livelihoods for the 
urban poor through better access to economic opportuni-
ties and affordable mobility within the urban environment. 
Secondly, a compact development pattern may lower de-
grees of social segregation through closer proximity of 
 affordable housing options to places of work.32 

Täta städer med tät kollektivtrafik minskar bilanvändandet. 
Världens största stad, Tokyo, med över 35 miljoner invånare 
fördelade på drygt 14 000 kvadratmeter, bekräftar detta. Här 
gjordes exempelvis 2017 bara 12 procent av alla resor med bil.33 
I utspridda miljonstäder som Detroit och Houston är den siff-
ran numera över 90 procent.34 Houston har knappt 7 miljoner 
invånare spridda över en yta av drygt 21 000 kvadratmeter.35 

Allt beror på städernas täthet och infrastruktur. Slutsatserna 
är glasklara också från den globala politiken. Vi kan inte längre 
ha utglesade bilstäder om vi ska klara klimatet och människors 
hälsa och välfärd, vilket bland annat Mexikos förre president 
Felipe Calderón, numera ordförande i The Global Commission 
on the Economy and Climate (en sammanslutning av tidigare 
regeringschefer som vill lyfta klimatfrågan), konstaterade vid 
World Economic Forum i Davos 2015. 

Värderingsförskjutningen syns också i den lokala stadspoli-
tiken över hela världen. Politiker och planerare har börjat prata 
om trafik på ett sätt som inte var möjligt för bara ett tiotal år 
sedan. Städernas gator skapades för människor – inte bara för 
bilar, menade New Yorks tidigare borgmästare Michael Bloom-
berg på den nämnda konferensen Designing Cities 2014, och 
framhöll att fotgängare, cyklister och de som åker kollektivt är 
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viktigare än bilister. Tillsammans med trafikdirektör Janette 
Sadik- Khan ledde Bloomberg omvandlingen av Times Square 
och Broadway till nya bilfria platser mitt på Manhattan. Detta 
har varit ett flaggskeppsprojekt som skapat en våg av så kallad 
tactical urbanism i Nordamerika: tillfälligt avstängda gator och 
nya torg som sedan permanentas.36 New York har med sitt 
Public Plaza Program efter Times Square skapat sjuttio nya torg 
i staden. 

Faktum är att man i USA, bilismens förlovade land, sedan 
flera decennier tillbaka inte längre planerar för motorvägar i 
stadsrummet. Det är till och med så att motorvägar rivs.  Några 
har byggts om till stadsboulevarder och andra har däckats över. 
I Portland revs Harbor Drive redan 1974. Där byggdes i stället 
en strandpark. Central Freeway i San Francisco revs 2003 och i 
stället byggdes stadsboulevarden Octavia Boulevard. Samma 
år såg Milwaukees dåvarande borgmästare John Norquist, före 
detta aktivist, till att Park East Freeway revs och en stadsaveny 
byggdes i dess ställe. 

I Stockholm däckades Södergatan, motorvägen som skar 
genom Södermalm, över redan i slutet av 1980-talet och blev 
Söderledstunneln, där nya levande gator och kvarter ligger 
ovanpå. Andra internationella exempel är Madrid Rio, en före 
detta motorväg som omvandlades till en milslång stadspark 
mitt i Madrid. I centrala Seoul revs 2003 en stor motorväg och 
en lång linjär park skapades längs den gamla floden Cheong-
gyecheon.37 

Paris borgmästare sedan 2014, Anne Hidalgo, är en av de 
politiker som verkligen tagit striden mot stadsbilismen. ”En 
stad där du är omgiven av kaos och bilar, det är inte en riktig 
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stad”, har hon sagt.38 Hon har drivit igenom satsningar på bil-
fria gator, nya cykelvägar och bättre kollektivtrafik, och pressar 
därmed medvetet på mot en mer bilfri framtid i Paris.39 

När Madrid presenterade sin nya stadsplan föreslogs att de 
gående sätts överst i trafikhierarkin. Ett led i detta är att göra 
stora delar av stadskärnan bilfri. Detta i uppenbar konkurrens 
med det framgångsrika Barcelona, som under flera år arbetat 
med att lyfta stadens offentliga rum, och på så sätt skapat en 
världs metropol och turistdestination.40 Barcelonas senaste 
kon cept är Superblocks, där tre gånger tre kvarter i rutnätet 
Eixample stängs av för genomfartstrafik och ytor för lek och 
rekreation ersätter körbanor och parkeringsplatser. 

Utvecklingen mot mer bilfria städer expanderar alltså. Tren-
den har nått städer som Bordeaux, Edinburgh, Florens och 
Manchester. I Bryssel, som i dag är en av de mest bildomine-
rade städerna i Europa, diskuteras att göra stadskärnan helt 
bilfri.41 Milanos styrande lanserade 2015 en plan som handlade 
om att befria sin historiska stadskärna från bilar.42 Samma år 
presenterade Dublin sin plan för att ta bort bilar från stora  delar 
av sin stadskärna och skapa nya gågator.43 London införde 
trängselavgifter 2003 och har fortsatt att ge mer plats åt kollek-
tivtrafik, gående och cyklister. Sedan 2000 har mängden bilar i 
centrala London halverats under rusningstid och antalet cyklis-
ter tredubblats.44 Paradgatan Oxford Street är redan stängd för 
biltrafik och ska göras till gågata i framtiden.45

Oslo håller på att göra citykärnan permanent bilfri, vilket har 
rönt stor uppmärksamhet i internationella medier, eftersom 
tilltaget innefattar en stor del av innerstaden och genomförs på 
relativt kort tid.46 2015 antog Oslo kommun en cykelplan där de 
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styrande avsatte över fyra miljarder norska kronor till cykel-
investeringar under tio år. Målet var att tredubbla cykelnätet 
och fördubbla andelen cyklande i staden.47 

I Helsingfors senaste stadsplan, från 2016, ingår att bygga 
om alla infartsmotorleder till stadsboulevarder som prioriterar 
kollektivtrafiken. Köpenhamn har sedan 1980-talet tagit bort ett 
par procent av stadskärnans parkeringsplatser. På så sätt har 
staden expanderat gågator och torg och utökat det som blivit 
en av världens mest kända platser, Ströget. Precis som Times 
Square i New York har Ströget blivit en symbol för Köpenhamn, 
en framgångssaga som stadens politiker och stadsplanerare 
reser världen runt och berättar om. 

Stockholms trängselskatt är också värd att nämna. Innan 
den infördes 2007 visade enkätundersökningar att 70 procent 
av invånarna var negativa. Undersökningar efter skattens in-
förande visade att 70 procent nu var positiva. Skatten minska-
de trafiken med omkring 20 procent.48 Minskningen är kännbar 
i innerstaden och har lett till bättre flyt i trafiken, med mer plats 
till bussar och cyklar. Sommargågator har införts på flera plat-
ser i innerstaden, och stora gator som Klarabergsgatan, Vasa-
gatan, Hamngatan och Götgatan byggs om för mindre biltrafik 
och mer gång- och cykeltrafik. 

Flera andra svenska städer, däribland Göteborg, Malmö och 
Linköping, har också utvecklat sommargågator och det pågår 
planering i de flesta svenska städer för att bygga om vägar till 
stadsgator.49 Det står de facto i varenda översiktsplan för  svenska 
städer i dag att biltrafiken ska minska och satsningar ska ske 
på förtätning och kollektivtrafik, nya cykelnät och bättre miljö 
för gående. Detta är ett radikalt brott mot 1900-talets stads-
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planer från 1930-talet till 70-talet, som såg bilismen som en 
avgörande framgångsfaktor. Det är en fundamental värderings-
förändring som skett inom planerarkåren, och det är samtidigt 
en del av dagens urbaniseringsprocess för att både öka när-
heten mellan människor och förbättra folkhälsa och miljö. 

Digitaliseringens effekter

Urbaniseringen förstärks samtidigt av den pågående digitali-
seringen. Eftersom vi lätt kan komma i kontakt via nätet är det 
enklare att bestämma träff. Många trodde att internet skulle 
upplösa platsen eftersom vi kan kommunicera var som helst. 
Men tvärtom har platsen och så kallad placemaking blivit allt 
viktigare.50 Att arbeta hemifrån har blivit vanligare, men urba-
niseringen har fortgått med förtätningar och ökat tryck på 
stadskärnornas bostads- och kontorsmarknader.51 

Digitaliseringen har även börjat slå igenom inom trafiktek-
niken, med smarta trängselskatter, reseappar, elsparkcyklar och 
taxitjänster. Potentialen är stor när det handlar om reglering av 
stadstrafiken. Singapore som införde trängselavgifter redan 
1975 planerar att börja ta ut dynamiska avgifter kopplade till en 
GPS-dosa i bilarna och därigenom sätta pris på unika rutter, 
vilket ger möjlighet att ta bort köer. Helsingfors håller på att ta 
fram en app där du kan betala alla resor i staden: buss, tåg, 
hyrcykel, taxi, vilket skulle underlätta delade och kollektiva resor 
framför privata resor i egen bil. 

Under 2010-talet har också förhoppningarna kring själv-
körande fordon vuxit allt mer. Det vanligaste yrket i USA är i dag 
förare av buss, taxi och lastbil. Också i Sverige är chaufför ett 
av de vanligaste yrkena för män.52 Alla stora bilföretag forskar 
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på självkörande bilar och vd:n för taxiföretaget Uber hoppades 
2015 att deras taxiflotta kommer att vara självkörande år 2030. 
Om alla fordon i USA var självkörande så skulle antalet förare 
kunna minskas med 99 procent.53 Samma siffror nämns i teo-
retiska studier av europeiska städer och Stockholm.54 En annan 
mer osäker fråga är om biltrafiken kommer att öka eller minska 
med självkörande bilar. Nya studier visar att trafiken mycket väl 
kan tänkas öka, eftersom det blir bekvämare att välja bilen.55 

En omvandling av fordonsflottan till självkörande skulle så-
ledes få stora konsekvenser både för arbetsmarknaden och för 
stadsmiljön. Antingen bestämmer sig politiker och planerare 
för att bygga ännu mer bilstad, eller så reglerar de städerna och 
dess biltrafik hårt vad gäller hastigheter och framkomlighet. 
NACTO, National Association of City Transportation Officials, 
som är USA:s ledande organisation för städernas trafikplane-
rare, har tagit fram handboken Blueprint for Autonomous Urba-
nism som visar hur självkörande fordon faktiskt skulle kunna 
leda till en trivsammare och mer levande stadsmiljö eftersom 
fordonen kan bli trafiksäkrare och effektivare.56 Om vi vill.  Detta 
ligger i politikernas och planerarnas händer.
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Framtidens städer

Så vad kan vi då säga om framtidens städer? I projektet 2015 
utgick vi från de tusentals framtidstrender som våra experter 
bidrog med och tittade närmare på de tre mest troliga scena-
rierna, som också nämndes ovan: Teknostaden, Ekostaden och 
Fristaden. De flesta experter vi frågade var överens om att ur-
baniseringen skulle fortsätta, liksom den tekniska utvecklingen, 
och därmed skulle också trafiken och trängseln öka; mer  osäkra 
var de på framtidens energitillgång och sociopolitiska  utveckling. 

Teknostaden 

Tänk dig en framtid där det finns gott om energi. Den tekniska 
utvecklingen har lett till nya lösningar på energiförbrukning och 
energikonsumtion. Detta har fått en gynnsam effekt på den 
ekonomiska utvecklingen. Småföretagandet blomstrar genom 
lokala innovationskluster och nya kunskapsnätverk. Inkomst-
nivåerna är relativt jämnt spridda. 

Teknostaden är ett ”Star Trek-samhälle” där många har till-
gång till avancerad teknologi och grundläggande service. Men 
det är också ett samhälle där digitalteknik används för kontroll 
och automatisering på alla nivåer. Ditt liv följs av sensorer och 
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datorer som analyserar och optimerar, vilket ökar möjligheter-
na för social kontroll. 

Miljöpåverkan från nya fordon och energisamlare är stor, 
men allvarlig miljöförstöring undviks tack vare avancerad miljö-
övervakning och teknik. 

Det här är ett speedat samhälle där upplevelser och livsstilar 
värderas högt. Här finns en social stress, eftersom vem som 
helst kan bli superstjärna över en dag för att i nästa sekund vara 
helt bortglömd. 

Teknostaden har en relativt stark stat och offentlig kontroll 
som ser till att urbana system koordineras och optimeras. Det 
är ett spel mellan en centraliserad stat och individualiserade 
hedonistiska livsstilar och lokala nätverk. 

Staden har förtätats i centrum och regionala stadskärnor och 
nya kompakta småhusområden växer upp kring storstäderna. 
Transportsystemet har nästan helt automatiserats med själv-
körande taxi och hyrbilar. Höghastighetståg kopplar samman 
städer, liksom den ökande flygtrafiken. Drönare levererar lättare 
varor som mat, medicin och leksaker till porten eller hustaket. 
Det finns knappt några parkeringsplatser eftersom de inte be-
hövs när alla fordon är i ständig rörelse. 

Teknologin har gjort att mer plats frigjorts och folklivet har 
flyttat ut på gatorna. Barnfamiljer och äldre har fått bättre möjlig-
heter att bo i de täta stadsmiljöerna, men också utanför staden 
då service kan tillgodoses även där. 

Livet är alltså bekvämare men också mer övervakat. Här 
finns kulturupplevelser och rekreationsmöjligheter. Trafiken är 
säkrare och stadsmiljön tryggare, men bullernivåer och förore-
ningar har ökat. 
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Teknostaden liknar moderna stadsdelar i Asien som Songdo 
i Seoul, Kashiwa-no-ha eller Shibuya i Tokyo och centrala Singa-
pore. 

Ekostaden

Vi har drabbats av en energikris. Klimatförändringar och geo-
politiska konflikter har lett till att tillgången på billig energi har 
strypts. Den tekniska utvecklingen har inte avtagit, men nya tek-
niker måste anpassas till bristen på energi. Mikroenergianlägg-
ningar, solceller, vindsnurror och vattenkraftverk byggs lokalt. 
Energikrisen drabbar den ekonomiska utvecklingen och till-
växten har avtagit. Småföretagandet ökar för att klara lokala 
lösningar. 

Det är tuffa tider, vilket gör att behovet av samarbete och 
sociala skyddsnät ökar. Inkomsterna är lägre men den sociala 
ojämlikheten låg. Livet innebär mer hårt arbete och mindre fri-
tid. Individualismen står tillbaka till förmån för kollektiva värde-
ringar och lösningar. 

Statens kontroll ökar i syfte att förvalta markresurser. Till 
exempel stärks skyddet av jordbruksmark, skogsbruksmark och 
natur- och kulturmiljön. Staden genomgår en relativt stor om-
vandling. 

Perifera villaförorter utan kollektivtrafik dör ut på grund av 
de höga transportkostnaderna. De omvandlas till jordbruksom-
råden eller slumområden. Omfattande förtätning har skett i 
kollektivtrafiknära lägen i innerstaden och närförorter för att 
färre har råd med bil. Cykel och buss blir nödvändigt för fler. 
Inga skyskrapor byggs eftersom de är för dyra. Bilarna, förutom 
de självkörande, är få, vilket skapar plats för breda cykelbanor 
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och egna fält för kollektiva transportmedel som buss och spår-
vagn. 

Naturen bevaras där den gör nytta för stadsborna. De flesta 
grönområden anläggs som kollektiva eller kommunala stads-
trädgårdar. Även gårdar och balkonger används för odling. Där 
det är möjligt hålls mindre husdjur, till exempel höns. På grund 
av de ökade transportkostnaderna blir staden mer lokal och 
agerar mer i samverkan med den närmaste landsbygden. 

Livet i staden blir grönare och lugnare – Ekostaden är en slow 
city – men det blir också tuffare och mer inriktat på försörjning 
och arbete. 

Det är svårt att hitta aktuella referenser till Ekostaden.  Kanske 
kan Ekostaden vara en kombination av svenska moderna 
ekostadsdelar som Hammarby sjöstad i Stockholm eller Bo01 
i Malmö och äldre östeuropeiska städer utan utbredda förorter. 

Fristaden

Den ekonomiska tillväxten är stark. Små och stora företag  växer 
fram i en allt mer globaliserad värld. Här finns massor av  energi 
att tillgå, men i detta scenario har marknaden en huvudroll, 
vilket betyder att inte alla får tillgång till denna energi. Genom 
större marknadsstyrning fördelas energi och resurser mer 
ojämnt. 

Den statliga kontrollen har minskat och tilliten till offentliga 
myndigheter har avtagit. Gör-det-själv och lokala grannskaps-
samarbeten har blivit nödvändiga för att överleva i denna kon-
kurrensutsatta framtid, vilket gör att individualism och småska-
lig kollektivism frodas. Inkomstklyftorna ökar, men resursstarka 
medborgare kommer uppleva en mycket större frihet. 
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Engagemanget för miljöfrågor minskar och med den ökande 
tillgången på energi kommer ökad miljöbelastning och därmed 
också ett större ekologiskt fotavtryck. 

Staden förtätas i centrum där skyskrapor tillåts växa upp, 
därför att den mest centrala och värdefulla marken finns där. 
Nya villaförorter byggs i stadens periferi för dem med resurser. 
Dagens tunnelbanestadsdelar och miljonprogramområden för 
mindre resursstarka förslummas samtidigt. Offentliga resurser 
till kollektivtrafik minskas och skattemedel läggs i stället på 
bilinfrastruktur. Bilen får mer plats, överallt i hela staden. Cykel-
banor och trottoarer minskas. Nya stadsmotorvägar byggs, 
men rika stadsdelar där många högutbildade bor kulturklassas 
och skyddas från nybyggnation. 

Detta är ett bilstadsscenario där mobiliteten inte löses kollek-
tivt eller delat utan privat. Här finns självkörande bilar men de 
är inte tillgängliga för alla. I denna stad är det bekvämt att vara 
bilist för den som har råd. 

Fristaden liknar utspridda bilstäder som Houston, Atlanta och 
Brisbane. 

Dessa tre scenarier illustrerades med fotomontage och publi-
cerades den 12 mars 2015 i Dagens Nyheter som ”Vykort från 
framtidens stad”. Läsarna uppmanades att gå in på tidningens 
hemsida och rösta på det scenario för Stockholm 2050 de öns-
kade mest. Av 3 300 personer röstade 1 481 på Teknostaden, 
1 447 på Ekostaden och 414 på Fristaden. Senare lade radiopro-
grammet Morgonpasset i P3 ut ytterligare en omröstning ut på 
nätet och lyssnarna uppmanades att välja sin framtidsstad. 
Över 60 procent av de 255 som röstade ville ha Ekostaden, 
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drygt 30 procent Teknostaden och knappt en tiondel Fristaden. 
Sedan 2015 har jag hållit flera hundra föredrag om dessa 

scenarier på olika konferenser och kurser i Sverige och inter-
nationellt. Mönstret är tydligt. De flesta vill ha den gröna loka-
la Ekostaden eller den smarta globala Teknostaden. Trots de 
brister som dessa scenarier har när det gäller exempelvis 
 individuell frihet och marknad, visar vår studie att Teknostaden 
och Ekostaden är stadsmiljöer som de flesta föredrar framför 
Fristaden, trots namnet. Detta oavsett var i landet, eller världen, 
som jag frågade. 
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Alla behöver närhet!

Vad är en stad? Fysikerna Geoffrey West och Luis Bettencourt 
vid Santa Fe Institute i Kalifornien har analyserat hundratals 
städer för att se vad de har för generella egenskaper. Svaret är 
kort och gott: en plats med hög social interaktion. Ju större och 
tätare städer, desto mer social interaktion.57 Städer finns för att 
de skapar möten, vilket i sin tur skapar tillväxt och välfärd, säger 
ekonomen och Nobelpristagaren Paul Krugman.58 

Harvardekonomen Edward Glaeser menar att låginkomst-
tagare flyttar till städer för att de söker ett bättre liv; livet på 
landet är ännu hårdare och fattigare.59 Vi människor är sociala 
och behöver varandra, och en stad erbjuder möjligheter. Vi är 
beroende av varandra för vård, utbildning, handel, samarbeten 
och mycket annat. Ju längre bort från andra människor man 
befinner sig, desto mer ökar risken både för att man inte är till 
nytta för någon annan och för att någon annan inte är till nytta 
för en själv. ”Städer innebär närhet och täthet”, säger Glaeser.60 

Vem behöver stadens närhet allra mest? Var hittar vi sam-
hällets mest utsatta människor, arbetslösa, tiggare, hemlösa? 
Ofta i stadens centrum, vid stationer, torg och i stadsparker. 
Här är närheten störst till andra som kan hjälpa, till kontakter, 
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jobb och möjligheter. Det räcker inte med att ha ekonomiskt 
eller socialt kapital för att överleva i en stad, det behövs även 
ett spatialt kapital – tillgång till ett läge i staden som gör det 
möjligt att leva och verka, en plats som skapar mervärden. Det 
är särskilt avgörande för dem som har sämre sociala eller eko-
nomiska resurser. Ju längre ut i stadens periferi du bor, desto 
mer ekonomiskt och socialt kapital behöver du, desto mer 
 bilberoende blir du. Städers utveckling handlar i hög grad om 
vem som får och har rätt till de goda lägena, de med bäst 
närhet. De som har det sämst ställt, lägst inkomst och lägst 
utbildningsnivå, behöver alltså de bästa platserna i staden. Det 
är de som är mest drabbade av bilsamhällets trafikmaktord-
ning61 och av bilberoendet. 

För hundra år sedan löste hästar många av stadens trans-
porter. ”Hade jag frågat folk vad de ville ha hade de önskat en 
snabbare häst”, lär massbilismens fader Henry Ford ha sagt. 
Vi kan i dag skratta åt ”Den stora hästgödselkrisen” som The 
Times skrev om år 1894. Prognosen var att London inom en 
relativt snar framtid skulle ”vara begravt under tre meter 
 gödsel”, om staden växte och hästtransportsystem bibehölls.62 
För dåtidens trafikplanerare var det ett olösbart problem att 
hundra tusentals hästar skulle släppa tusentals ton bajs på 
 stadens gator. 

Spårvagnar och massbilism räddade staden från skiten och 
sjukdomarna. Nu måste vi rädda världens städer från mass-
bilismen. ”If you think we’re going to shove two cars in every 
garage in Mumbai, you’re crazy. Unless we figure out a very 
different urban transportation model, it’s not going to work”, 
sade Henry Fords barnbarnsbarn Bill Ford, styrelseordförande 
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i Ford Motor Company, i en artikel 2016.63 Och framtidsforska-
ren Dan Hill har konstaterat: ”The car is the future horse.”64 Med 
detta menar han att när våra transportsystem har effektiviserats 
och automatiserats så att ingen egentligen behöver äga någon 
bil, då kommer det privata personbilägandet att bli överflödigt, 
något som vissa kan ha som hobby, precis som ridning i dag. 

Historien lär oss att vi i hög grad skapar den framtida staden 
genom beslut som vi fattar i dag. Vi är inte utelämnade till 
okända externa krafter. 1900-talets modernistiska bilstad blev 
rent tekniskt och fysiskt precis som stadsplanerarna ville ha 
den, men socialt och ekologiskt blev den på många sätt ett 
misslyckande. En orsak var de alltför stora förhoppningarna på 
teknologin, vilket det finns orsak att vara uppmärksam på även 
idag, med en eskalerande digitalisering, automatisering och 
”smarta städer”.65 

Det finns många filmer om framtiden som varnar för att en 
helt teknologisk framtid kan vara en mörk dystopi: Blade Run-
ner, Minority Report, Children of Men, Wall-E är några exempel. 
I filmen Elysium flyr barnfamiljerna den smutsiga, otrygga, trånga 
och kaotiska staden för att få komma till Elysium,  rymdstationen 
dit de rika flyttat efter att jorden har kollapsat och städerna 
förslummats. Elysium, uppkallad efter det antika Greklands 
begrepp för paradiset, skildras som ett perfekt grönt, böljande 
parklandskap där de lyckligt lottade bor i tempelliknande villa-
samhällen. Den yttersta slutpunkten för den modernistiska 
bilstaden. 

Men titta på de stadsplaner som nu ritas, de visioner som 
tas fram och de bilder som illustrerar framtiden för små och 
stora städer: Nya Kiruna, Nya Slussen och Nya Slakthusom-
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rådet i Stockholm, Nya Frihamnen i Göteborg, Nyhamnen i 
Malmö eller Norrtälje Hamn – de är fulla av människor och 
grönska, och saknar alla bilar. Till och med när Volvo var med 
och tog fram visionsbilder för Göteborg 2070 fanns där i prin-
cip inga bilar.66 Men vilket socialt och ekologiskt liv kommer de 
nya stadsplanerna att skapa? Hur kommer de att hantera even-
tuella sociala eller ekonomiska kriser, klimatförändringar och 
segregationskrafter? Det återstår att se. 

Precis som Le Corbusier 1925 ändrade framtiden med sin 
vision för Paris, kommer vi att ändra framtiden med de bilder 
och planer vi tar fram nu. Det gör mig ändå hoppfull. 

Visionsbild för Göteborg 2070. 
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Riksbankens Jubileumsfond:
främjar, inspirerar och deltar

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse, som har till 
ändamål att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i 
Sverige. Stiftelsen bildades genom ett beslut i riksdagen 1964, då en 
donation från Sveriges riksbank godkändes och stadgarna fastställdes. 
Jubileumsfondens tillkomst var en del av 300-årsfirandet av världens 
äldsta ännu verksamma centralbank, i vilket även ekonomipriset till  Alfred 
Nobels minne och bankhuset vid Brunkebergstorg ingick. Med bildandet 
av en stiftelse önskade riksdag och riksbank gagna ett angeläget natio-
nellt ändamål:  vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige. 

I mer än 50 år har stiftelsen nu gjort detta. Under 2019 uppgick de 
beviljade forskningsanslagen till cirka 525 miljoner kronor. Hela 40 pro-
jektanslag, 3 program och 9 projekt som syftar till att stödja forskningens 
infrastruktur beviljades. Utöver detta gjordes en rad riktade insatser.  
Därtill gav fonden möjlighet åt hundratals forskare att genomföra kon-
ferenser och seminarier och bilda nätverk för att knyta kontakter och 
testa nya forskningsidéer. 
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