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Ny bok från SNS Förlag: 
 

Stadens triumf 
Hur vår största uppfinning gör oss rikare, smartare, grönare, friskare och lyckligare 

I Stadens triumf (SNS Förlag) gör Harvardprofessorn Edward Glaeser upp med myter 
och föreställningar som starkt påverkar hur våra samhällen utvecklas. Han tar med 
läsaren till en rad städer runt om i världen.  

Hur kommer det sig att vissa städer kokar av energi medan andra förvandlas till 
spökstäder? Och hur kommer det sig att många hyllar livet i det gröna samtidigt som en 
större andel av jordens befolkning idag bor i städer än på landsbygden? 

Glaeser ger ett brett perspektiv på vad som utmärker goda städer och stadstillväxt. Allt 
fler människor väljer att leva i städer, det ställer allt högre krav på deras förvaltning. 
Klarar städerna inte av att ge sina invånare ett drägligare liv skapar urbaniseringen inte 
någon utveckling. Det krävs bland annat goda utbildningsmöjligheter, en offensiv 
bostadspolitik och en effektiv kollektivtrafik. Genom att redogöra för olika samband 
mellan inkomster, pendling, fastighetspriser, kriminalitet, hälsa och mycket mer vill 
Glaeser bevisa att människans framtid är och bör vara urban. Boken bygger på studier av 
städer på alla kontinenter, med den amerikanska storstaden i berättelsens nav. 
 
Glaeser lyfter effektivt bort den all misstro med vilken det rika Europa och Amerika sett 
på fattigare länders urbanisering. Utvecklingsvärldens megastäder – även slumområdena 
– bör ses som tecken på något positivt: att människor samlas nära varandra är 
förutsättningen för välstånd, kreativitet och ett miljövänligare samhälle. 
 
Stadens triumf är en kärleksförklaring till staden och ett tungt inlägg i den pågående 
diskussionen om hur vi ska bygga våra städer. Glaeser lägger fram argumenten för den 
täta och höga staden, men är samtidigt medveten om att denna måste förenas med de 
gamla stadskärnornas arkitektoniska kvaliteter. Staden är mänsklighetens största 
uppfinning och det krävs kunskap för att utveckla den. Morgondagens stad ska inte bara 
vara vacker och fungera väl, den ska också minska människans belastning på jorden. 
 
Edward Glaeser är ekonom från New York, verksam som professor vid Harvard University. 
I Stadens triumf har han i lättillgänglig form samlat många års forskning kring städers 
dynamik. Boken fick stor uppmärksamhet då den kom ut på engelska förra året och 
föreligger nu i svensk översättning. 

Rasmus Waern, arkitekt och arkitekturhistoriker, har skrivit förord till den svenska 
utgåvan.  

Recensionsexemplar och övriga frågor: Kontakta Marie Ottosson Åhman, presskontakt 
SNS Förlag, tfn 0707-23  45 11 eller e-post marie.ottosson@sns.se. 


