Snabba bostäder till varje pris: Vilket samhälle byggs och för
vem?
Rapportens bakgrund:
I ”Framtidsformer – handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design” har
riksdagen fastställt sex mål för arkitektur, formgivning och design som betonar att
kvaliteten inom dessa områden, som innefattar både kulturhistoriska värden och offentlig
miljö, inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden (prop. 1997/98:117;
sid. 12). Dessutom ska ”offentligt och offentligt understött byggande, inredande och
upphandlande” på ett ”föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor.” Dessa kvalitetsmål har
inte fått ett allmänt genomslag i upphandling och byggande av bostäder och infrastruktur.
Inte heller följs resultat upp långsiktigt för att säkerställa de arkitektoniska gestaltande
kvalitetsaspekterna, utvärdera konsekvenser för samhällsutvecklingen i stort eller
kartlägga olika invånargruppers tillgång till bostäder.
Den första paragrafen av förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för
arkitektur och design anger att: ”Myndigheten ska verka för att de mål som riksdagen har
fastställt för arkitektur, formgivning och design uppnås. Myndigheten ska också följa upp
politikens genomslag på området och vid behov föreslå åtgärder för att stärka
måluppfyllelsen (förordning 2015:1006).
I och med den här rapporten använder ArkDes för första gången sitt unika mandat som
myndighet att följa upp politikens genomslag och föreslå åtgärder för att stärka
måluppfyllelsen som det beskrivs i förordningen 2015. Det sker i kraft av en
grundläggande kunskapsinhämtning från det temaarbete om bostadsfrågor som
genomförts på ArkDes under 2015-2017, av forskning som ArkDes bedriver i
miljonprogramsområden 2016-2018 samt av en genomgång av aktuell forskning om
ämnet. Rapporten syftar därmed till att bidra med underlag inför kulturdepartementets
arbete för en ny politik för arkitektur, form och design 2017 samt att följa upp politiken
på området utifrån frågor om vilket samhälle som långsiktigt byggs och för vem.

Kieran Long, överintendent
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1. Rapportens kontext
1.1 Tema: Bo. Nu. Då.
Under åren 2015-2017 har ArkDes arbetat med tema bostad. Temaarbetet har bland annat
innefattat utställningen Bo.Nu.Då: Bostadsfrågor och svar under 99 år, pedagogiska
program, debatter, rundabordssamtal samt aktiviteter med forskare, praktiker och boende
i Kiruna och Malmö. Dessutom fick Sweden Research (tidigare Miklo) i uppdrag av
ArkDes, SKL och Boverket att göra kvalitativa studier av asylsökandes perspektiv på
bostadsfrågan genom Flyktingbarometern.1
Under 2017 avslutas och sammanfattas temaarbetet i två publikationer. ArkDes Resumé:
Höra hemma – om det bostadspolitiska dilemmat, där forskare, praktiker och invånare
skriver kritiskt om bostadsfrågor ur ett historiskt, nutida och framåtblickande perspektiv.
I den andra publikationen 99 Years of Housing Questions in Sweden, sammanställer
arkitekten- och bostadsforskaren Daniel Movilla utställningen Bo.Nu.Då. och sätter in de
svenska bostadsfrågorna i ett internationellt bostads- och forskningsperspektiv.
Majoriteten av de forskare och praktiker som figurerar som referenser i denna rapport har
på ett eller annat sätt varit inblandade i temaarbetet.

1.2 Dagens bostadssituation
Bostaden är en rättighet och ett grundläggande villkor i ett samhälle där invånare
tillsammans ska vilja och kunna engagera sig för det gemensammas bästa. Daniel Movilla
beskriver att Sverige mycket snabbt har avreglerat bostadsbyggandet och att landet nu
står vid ett vägskäl som handlar om att antingen demokratisera bostadsbyggandet eller att
fördjupa skillnader i levnadsvillkor.2
Historiskt kan vi se att långsiktig förvaltning av hyresbostäder drivit fram en högre
kvalitet och hållbarhet i byggnationen. Idag däremot, sjunker livslängden på det som
byggs samtidigt som prisnivåerna ökar. Forskningsprojektet Nyttan med allmännyttan
(Salonen 2015) visar att allmännyttan med sitt samhällsansvar har bidragit till en hög
kvalitet och hållbarhet i material, gestaltning och infrastruktur utifrån ett långsiktigt
förvaltnings- och samhällsperspektiv. Slutsatsen dras också att med en pågående
bostadsbrist, upprustningsbehov och stora sociala och ekonomiska skillnader är
allmännyttan en nödvändig aktör för att tillgodose olika invånares bostadsbehov och
skapa en hög grundstandard som andra aktörer kan förhålla sig till.
1

http://swedenresearch.se/asylum-seekers-in-sweden-flyktingbarometern/

2	
  Se även: http://hallbarstad.se/arkdes-blog/the-swedish-dilemma/ av Daniel Movilla	
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Fig. röd linje visar samtliga bostäder, blå visar flerbostadshus3

Det material som togs fram och bearbetades under bostadstemat visade att i perioder av
stort politiskt ansvarstagande har bostadsbristen varit som lägst och standarden på
bostäder som högst. Bostadsfrågan, eller kanske snarare frågan om hur samhälle kan
byggas i en tid av stora omflyttningar, behöver ses ur ett större internationellt perspektiv.
I sin roll som mötesplats och kunskapscentrum har ArkDes bjudit in forskare, profession,
politiker och andra viktiga aktörer, för att kritiskt granska dagens politiska och
ekonomiska ”sanningar” om bostadsbyggandet.4 Syftet är att vara den plats där komplexa
problem kan sättas i kontext och därmed bidra till att visa på olika lösningar och vilka
konsekvenser de får för samhället i stort och för den enskilda invånaren.

1.3 Dagens arkitektur- och bostadspolitik
1.3.1 Arkitektur- och bostadspolitik
Regeringens lösningar på bostadskrisen består i att öka hastigheten i plan- och
byggprocesserna. I ”Sammanfattning av regeringens förslag om 22 steg för fler bostäder”
från Regeringskansliet, som redovisades den 21/6-2016 av bostadsministern och
ekonomiministern, presenteras en politisk inriktning som bygger på förenklingar i
byggprocessen för kommuner och byggbolag. De 22 stegen innebär bland annat att
snabbt få tillgång till mer byggklar mark, sänka byggkostnaderna, skapa kortare ledtider,
förändra uppskovsregler för ökad rörlighet i flyttkedjor och bygga fler hyresrätter.
Metoderna för att uppnå detta innebär förenklingar av regelverk och bygglovsprocesser
samt översyn av och sänkningar av byggnadskrav (bullernivåer, strandskydd, små
bostäder), allt för att öka takten i bostadsbyggandet.
På uppdrag av Kulturdepartementet har Statens kulturråd och Statens konstråd under
2016-2018 ett gemensamt regeringsuppdrag att genom kultur och konstnärlig gestaltning
bidra till att öka demokratisk delaktighet i ett urval av miljonprogramsområden.
3	
  Diagram Erik Stenberg, med stöd av statistik från SCB	
  

4	
  Se exempelvis forskargruppen CRUSH – Critical Urban Sustainable Hub (2016) 13 myter om

bostadsfrågan.
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Satsningen Äga rum visar betydelsen av de gestaltande professionernas roll,
kvalitetsaspekter och invånarinflytande men även ”kulturarvets betydelse för fortsatt
hållbar samhällsutveckling och ett ökat demokratiskt engagemang, det vill säga för ett
Sverige som håller ihop” (Kulturdepartementet 2015; 2). ArkDes har tillsammans med
Statens konstråd finansierat följeforskning som syftar till att sprida kunskap om processen
och metodutvecklingen inom konstrådets del Konst händer som redovisas 2018.
1.3.2 Invånare – beställare av samhällsbygge
Rapporten ”Kvalitet i offentlig upphandling – när medborgarens behov styr och staten
handlar”, som skrevs av Rådet för arkitektur, form och design (2008), betonar att skälet
till att all offentlig upphandling ska ske med kvalitet är det faktum att samhällsbyggande
bekostas av skattemedel. Därför är det ytterst medborgare/invånare som är både beställare
och användare. Därmed sätter stat, landsting, kommuner och deras bolag en standard för
hur kvalitet beaktas och blir en förebild för andra aktörer vid upphandling, byggande och
förvaltning. När samhällets aktörer sänker standard och kvalitetskrav fungerar dessa låga
krav som en acceptabel måttstock för andra aktörer. För att uppnå den kvalitet som
innefattar en professionell estetisk gestaltning av rumsliga samhällsfunktioner, krävs en
kvalitativ process som inleds redan vid upphandlingen och bibehålls genom hela
byggprocessen.
Utredningen ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design” (SOU
2015:88) beskriver ett holistiskt perspektiv, där människan är utgångspunkten för
formandet av en livsmiljö som med hänsyn till naturen är både långsiktigt och kortsiktigt
hållbar, jämlik och demokratisk (sid. 65). Historiskt har även konstnärlig gestaltning i
bostadsområden och på centrala platser bidragit till identitet, kulturhistoria och en känsla
av tillhörighet.
I ”Rapport kring den offentliga konstens roll för gestaltningen av boendemiljöer” (2017)
som utgör en fortsättning på det tidigare regeringsuppdraget ”Samverkan om gestaltning
av offentliga miljöer” av Statens konstråd, ArkDes, Boverket och Riksantikvarieämbetet,
2010-2014, betonas vikten av konstnärlig gestaltning vid byggnation av nya
bostadsområden.

2. Samhällsbygge, invånarperspektiv och
kvalitetsdimensioner
En gestaltande process är i sig en aspekt av kvalitet när den utgår ifrån de professioner
som kombinerar både det estetiska och funktionella men samtidigt förstår att forma
livsmiljöer baserade på mänskliga behov och förutsättningar (Lundeqvist 1992).
Tillsammans med politiken, har arkitekter och stadsplanerare ett ansvar inför samhället
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och dess invånare att bidra med långsiktigt hållbara lösningar som gynnar de boende. Det
handlar om att handskas med delar och samtidigt förstå helheter, skapa sig överblick och
insikt i den komplexitet som ett samhällsbygge utgör och värna kvaliteter genom hela
processen utifrån specifika kunskaper och erfarenheter.
De tre aspekter – samhällsbygge, invånarperspektiv och kvalitetsdimensioner – som förs
fram nedan är grundläggande för både etiska och estetiska frågor om vilket samhälle som
byggs och för vem det byggs. Hur gestaltas samhället rumsligt? Hur gestaltar det
människors vardag? Vems vardag är utgångspunkt?
Samhällsbygge, invånarperspektiv och kvalitetsdimensioner är ord som inte kan
definieras slutgiltigt och inte kommer att vara konstanta över tid. Viktigt är däremot att de
ständigt finns med i diskussionerna och processerna som skapar den byggda verkligheten.
ArkDes uppdrag handlar om att ständigt ha invånarens bästa i fokus genom att visa, pröva
och visualisera olika förslag i utställningar, samtal, stadsvandringar och andra publika
verksamheter. Genom att eller tillsammans med besökarna bygga nya former av stad,
plats och rum skapas en ökad förståelse av det byggda som i möten och diskussioner kan
ge politiker, profession och forskare fördjupade kunskaper om hur invånare förstår sin
verklighet och hur de önskar leva och bo.

2.1 Samhällsbygge
”De två begreppen bostadsbyggande och stadsbyggande inrymmer en väsentlig skillnad
men förväxlas ofta. En stad är ett system där många delar ska fås att fungera. Det är
infrastruktur, skolor, sjukvård, handel, arbetsplatser och andra nödvändigheter. Men
också en rad nyttigheter som […] rekreation, torg, parker, mötesplatser, tillgång till frisk
luft, grönska och ett socialt liv.” Thorbjörn Andersson5
Det är lätt att missförstå bostadsbyggande som stadsbyggande. Men enbart bostäder
skapar inget dynamiskt stadsliv för vardagsaktiviteter, mötesplatser och oplanerade
aktiviteter. En stad, ett samhälle, bör snarare förstås som en organism där många olika
funktioner samverkar för att skapa en rik levnadsmiljö.
Idag presenteras ofta förtätning som en hållbar strategi med argumentet att utsläppen
minskar då människor kan promenera till arbetet, skolan och affären. Men i ett förtätat
bostadsområde utan andra samhällsfunktioner tappas förtätningens grundtanke. Förtätade
innerstäder bebos dessutom ofta av en välbeställd medelklass som reser mycket både i
arbetet och privat (Bradley 2009). I ivern att förtäta måste även ett antal andra
överhängande faror beaktas.
5	
  Citaten i grått ur kommande boken: ArkDes Resumé:	
  Höra hemma – om det bostadspolitiska dilemmat

(Olsson, 2017)
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En av dessa handlar om behovet av dagsljus. I alltför täta områden finns risken att gatorna
ligger i skugga stora delar av dagen, att ljuset inte når ned till barnens rastgårdar och att
lägenheterna på nedre plan aldrig får något ljusinsläpp. Dagsljuset reglerar bland annat
sömn- vakencykel och gör att vår hud kan producera D-vitamin. Brist på D-vitamin
kopplas till många av våra vanligaste sjukdomar såsom cancer, depression, diabetes samt
hjärt- och kärlsjukdomar.6
En annan handlar om bullernivåer, där forskning från Karolinska Institutet visar att buller
kan orsaka sjukdomar, förhöjd stress och sömnsvårigheter.7 Ljudmiljöer har även en
gestaltningsmässig dimension. Hur ljudet av mänskliga aktiviteter låter i resonans med
olika rum och material har olika kvaliteter och bidrar till både hemkänsla och identitet.8
Barnens plats i tätt bebyggda miljöer tenderar också att försummas. En förskola bör ha en
utomhusmiljö som motsvarar 30 kvadratmeter/person i vistelseyta (BSF:1, FRI 1). I
många nybyggda områden ligger barnens utsläppsgårdar idag långt under denna
rekommendation, ibland med enbart 3 kvadratmeter eller mindre per förskolebarn. Detta
hämmar bland annat barnens muskulära utveckling, koordinationsförmåga och mentala
utveckling, menar landskapsarkitekt Emelie Brunge.
Risken finns också att informella mötesplatser, småskaliga verksamheter och spontana
uttrycksformer förtätas bort. Offentliga rum, parker och platser som tillåter oplanerade
situationer och möten bidrar till platsens identitet och människors känsla av tillhörighet. I
själva utformandet av offentliga rum och dess byggnader förmedlas värden som påverkar
människors rörelsemönster, beteenden samt graden av inkludering. Forskning från
Stockholm Resilience Centre visar exempelvis hur barn som har daglig kontakt med natur
blir mer miljömedvetna som vuxna (Giusti, Barthel & Marcus, 2014). Redan i
visionsbilderna syns dessutom vilka människor som anses vara målgruppen för
byggandet. I Kiruna bemöttes exempelvis bilderna av den nya staden av kommentarer
såsom ”vi vistas ju inte ute på det där viset” berättar filmaren Liselotte Wajstedt, som
följer flyttprocessen.9 Dessutom saknas ofta en mångfald i ålder, hudfärg, bakgrund och
funktionsvariationer. Detta sänder ut tydliga signaler om vilka invånare och beteenden
som är önskvärda i det offentliga (Ferring, 2016).
Det finns ingen entydig eller ultimat modell för hur ett perfekt samhällsbygge ska se ut.
Samhällen, dess krav och ideal, är i ständig förändring. Som statligt museum och
6	
  Se Boverket: http://boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/uppfoljning/spaningar/dagsljus-

och-solljus/)	
  
7	
  Se	
  http://ki.se/forskning/oonskat-‐ljud-‐negativt-‐for-‐halsan	
  

8	
  Se ljudforskare Björn Hellström, KTH, Catharina Dyrssen, Chalmers, Ricardo Atienza, Konstfack och det

relativt nya forskningsfältet Ambience:	
  www.ambiances.net/home.html 	
  
9	
  Se www.liselottewajstedt.com/
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myndighet har ArkDes en viktig uppgift att visa hur samhällsbygget förhåller sig till sin
samtid och presentera andra möjliga verkligheter som inkluderar fler. Genom ett ständigt
ifrågasättande av rådande praxis och omvärldsanalys kan nya alternativ utvecklas. Att
initiera debatt om vad olika förslag betyder för olika samhällen gör att diskussionen om
arkitekturens roll och vad den innebär för olika grupper hålls levande.

2.2 Invånarperspektiv
”Medborgarna ska engageras i att skapa de städer vi drömmer om. Men staden vi
drömmer om ter sig annorlunda för olika individer och står ofta i ett motsatsförhållande
till det marknaden avkräver. […] Intressen står mot varandra och de dialogprocesser som
ska stärka demokratin är de som kommer visa på konflikterna.” Victoria Percovich
Gutierrez
Vem är målgruppen för dagens byggande? Svaret borde vara självklart: Som brukare av
de offentliga miljöerna och boende bör invånaren vara den självklara målgruppen för
byggandet. Ansvaret för att tillgodose behovet av bra bostäder ligger, lika självklart, hos
stat och kommun. Bildligt talat är det invånaren som ska ses som beställare av både
utomhus- och inomhusmiljöer, det är dennes behov som ska uppfyllas.
Däremot bör invånaren inte ses som expert eller behöva besitta kunskaper om hur
stadsbyggandet skapar långsiktiga värden för individ och samhälle. Bland annat därför
blir medborgardialoger som påbjuds uppifrån problematiska. Intressekonflikter ,samt den
tvivelaktiga möjligheten till faktisk påverkan visar med några få undantag, att de sällan
leder till ökad demokratisering (Tahvizadeh, 2015).
Expertkunskapen gällande högkvalitativa och behovsanpassade bostäder och offentliga
rum ligger snarare hos arkitekten, landskapsarkitekten och samhällsbyggaren. Genom att
stärka dessa professioners inflytande samt öka utrymmet för tvärdisciplinära metoder kan
byggandet gynna invånaren.
Victoria Percovich Gutierrez, tidigare projektledare på Malmö Stad, menar att det
engagemang som efterlyses i dialogsammanhang redan står att finna bland lokala
gräsrotsinitiativ. Med sina ständiga samtal om samhällets brister och potentiella
utveckling bör de ses som en tillgång och en självklar samarbetspart i byggprocesserna.
Medborgardialoger får dock inte ses som en ersättning för samhällets ansvar eller någon
form av direktdemokrati som ersätter den representativa demokratin (Lindholm, Oliveira
e Costa &Wiberg, 2015).
Rättvisa och demokratiska stadsmiljöer handlar snarare om en likvärdig rumslig
fördelning av resurser, något som en centrumfixerad stadsbyggnad inte leder till (Urban,
2016). I gestaltningssammanhang handlar det om att samma grundläggande standard och
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service ska tillgodoses såväl i centrum som i ytterområdena med hela och städade
offentliga miljöer, belysning, rekreationsytor samt omsorgsfullt gestaltade byggnader och
offentliga rum. På många platser, där denna grundstandard saknas har invånare själva
tvingats att organisera sig. Ett exempel är Lindängen i Malmö där invånarna bildat
nätverket Gatukraft Lindängen som städar, målar om och ljussätter sitt centrum för att
råda bot på otrygghet och dåligt rykte. Kommunen bör tolka ett sådant engagemang som
en viktig påminnelse om att ett samhälle bärs av invånare som känner stolthet och
trygghet.
ArkDes har en viktig uppgift i att bereda väg för engagemang och gräsrotsinitiativ, som
en del av ett fördjupat demokratiskt arbete. Den processen är alltid dubbelriktad; kunskap
om arkitektur- och samhällsbyggnadsprocesser ger invånare möjligheter att påverka, men
erbjuder också kommuner/politiker och aktörer inom arkitektur och byggande en
möjlighet att möta invånare kring frågor om hur demokratiskt engagemang kan tas
tillvara. I utställningar, pedagogisk verksamhet och andra program kan både barn och
vuxna bygga egna alternativ och på det sättet formulera egna drömmar och visioner som
kan bli en del av den allmänna debatten.

2.3 Kvalitetsdimensioner
”Tyvärr visar många exempel på att renoveringarna till skillnad från tidigare
bostadsprojekt i många fall inte ger någon vidare standardförbättring för de mer utsatta
grupperna i det svenska samhället. Anledningarna är flera. Dels är renoveringarna ofta
bristfälliga, eller rent av illusoriska. Gammalt byts mot nytt, men kvaliteten hålls till ett
minimum.” Emil Pull
Ordet kvalitet handlar visserligen dels om den konkreta mätbara långsiktigheten i det som
byggs, men det berör även det allra mest fundamentalt mänskliga som aldrig riktigt kan
definieras. Forskaren Jerker Lundeqvist (1992) delar in begreppet i tre delar: 1. objektivt
mätbara; rumsliga dimensioner, konstruktioner, kostnader, som tidigare reglerades i
svensk byggnorm (SBN) med riktlinjer för att garantera en viss grundläggande standard.
2. subjektivt upplevda via människans sinnen, men ändå inte individuella, utan byggda på
kunskap om kulturhistoria och samhällsutveckling exempelvis genom Skönhetsrådet. 3.
egenskaper som utgår ifrån kulturella och sociala värderingar, där kultur och det sociala
bör ses och förstås som det gemensamma, det invånare, folkvalda och professionerna
förvaltar och har ansvar för gemensamt.
Kvalitet måste ständigt värnas genom nya avvägningar mellan byggtekniska och
arkitektoniska kriterier som behöver definieras utifrån både förvaltnings- och
boendeaspekter, samhälls- och individperspektiv, gestaltande professioner och sociala,
ekonomiska och miljömässiga krav. Detta bör genomsyra hela byggprocessen, från
upphandling, byggnation till uppföljning och utvärdering.
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Tvärt emot detta, förväntas dock dagens bostadskris ofta lösas med minskade
kvalitetskrav i kombination med ökad exploatering. Låga produktionskostnader och hög
exploateringstakt överordnas i princip alltid arkitekturkvaliteter som bra möblerbarhet,
dagsljus och hållbara materialval. Bostadsritande arkitekter står med andra ord inför allt
sämre förutsättningar att skapa bra bostäder och boendemiljöer. Detta är ett historiskt
undantag, kvaliteten på bostadsbeståndet sjunker, enligt professor Ola Nylander och
initiativtagare till Centrum för boendets arkitektur (CBA) på Chalmers som den 10 maj
bjöd in till diskussion om kvalitet i byggandet med politiker, profession och andra
aktörer.10
Tidsaspekten är avgörande för att ett samhälle ska kunna ska utvecklas kvalitativt till
invånares fördel, framförallt om ”hållbara städer” inte ska förbli symbolisk retorik utan
även betyda något i realiteten (Hult 2017, Bradley 2009). Orsaken till att många
”hållbara” stadsbyggnadsprojekt inte levde upp till kriterierna i en europeisk
forskningsstudie grundade sig bland annat i att det inte avsattes tillräckligt mycket tid i
processernas olika delar.11 Ur ett rent ekonomiskt perspektiv handlar det även om
samspelet mellan kostnader för produktion och underhåll. Investeringar i bättre material
och hållbara konstruktioner genom byggprocessen betalar sig i de minskade långsiktiga
underhållskostnaderna (Nylander, 2014).
Kvalitetsnormer i byggandet har dessutom alltmer ersatts av form-normer med det som
idag kallas ”livsstilsboende” (Grundström & Molina 2016). Samma sak gäller renovering
och upprustning som enbart syftar till att öka attraktiviteten. Inte heller här används de
mest slitstarka och hållbara materialen. Den här formen av kortsiktiga lösningar bäddar
för en långsiktig katastrof för såväl samhället som för den enskilde individ som tvingas
bort från sitt hem (Emil Pull, 2016).
De långsiktiga ekonomiska kostnaderna för renovering av det bristfälligt byggda kommer
att tillfalla bostadsrättsföreningar, hälsokonsekvenserna av ökade bullernivåer och
minskat dagsljusinsläpp kommer att tillfalla individer och samhälle. Rivningar av
kulturarv skapar historiska minnesförluster. De ekologiska konsekvenserna är om möjligt
ännu mer alarmerande, inte minst i ljuset av Agenda 2030.
Redan Rådet för arkitektur, form och design (2008; 44) föreslog insatser för att stärka
kvalitet i upphandling och ge goda förutsättningar för de ämnen ArkDes företräder.

10

Att utveckla svensk bostad till internationell toppklass, Centrum för boendets arkitektur bjuder in till
Bostadsdag i Jönköping 10 maj: http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Att-utvecklasvensk-bostad-till-internationell-toppklass.aspx.
11

www.areneidf.org/sites/default/files/amenagement_et_construction_durables_iles_ou_territoires1.pdf

10

Insatserna handlade bland annat om forskning och utbildning, incitament, stödfunktioner
och metodutveckling, uppföljning, utvärdering samt en kvalitetspolicy.
I ett skede då kvaliteten sjunker och byggandet därmed äventyrar människors hälsa,
ekonomi och sociala situation, behöver konsekvenserna av dålig kvalitet lyftas in i den
allmänna debatten och i det allmänna medvetandet. Ett sätt att tidigt bygga en
medvetenhet om arkitekturens och designens avgörande roll för ett kvalitativt
samhällsbygge är det pedagogiska arbete med barn och ungdomar som dagligen utförs av
arkitekturpedagoger på ArkDes. Förra året genomförde ArkDes 154 skolprogram där i
genomsnitt ca 20 elever från förskola till högskola deltog och under lov erbjuds familjer
att konstruera och bygga tillsammans. Över 1000 lärare deltog 2016 i en pågående
satsning för blivande grundskollärare inom teknik och didaktik och 2 kvällar per år får ett
50-tal lärare från olika stadier en introduktion till de olika program som erbjuds på
museet. På det här sättet får barn och unga både kunskap och mod att påverka utifrån
frågor som är viktiga för dem, samtidigt som vuxna i ansvarspositioner kan ta del av och
lära sig mer om hur barn och unga tänker när det gäller samhällets utformning.

3. Slutsatser
3.1 Målkonflikter i bostadspolitiken
I kvalitetsfrågan ligger en av samtidens största målkonflikter inbäddad, nämligen den om
nutidens behov i förhållande till långsiktiga konsekvenser. För att uppnå en meningsfull
helhet både ur individ- och samhällsperspektiv bör ett omfattande bostadsbyggande
föregås av forskning och kunskapsutveckling som även inkluderar ett ständigt
utvärderingsarbete som problematiserar rådande strategier och avvägningar som
inkluderar invånare med olika ekonomiska och sociala förutsättningar.
Därför är det oroande att ”Regeringens förslag om 22 steg för fler bostäder” har antagit
ett helt och hållet kvantitativt förhållningssätt till byggandet. Diskussionen om kvalitetsoch samhällsaspekter får ge vika för ett tydligt fokus på snabba processer, förenklingar av
regelverk och kvalitetssänkningar. I den akuta bostadskrisen är det förståeligt att
regeringen måste handla, men i avsaknaden av långsiktiga planer som bygger på kunskap
och forskning, är risken stor att dessa snabba förenklingar leder till långsiktiga
konsekvenser med än mer omfattande kriser och problem. Avsaknaden av tydliga
kvalitetsmål i byggprocessen äventyrar även förtroendet för den politiska processen, ett
kontrakt mellan medborgare och makthavare, ett byggande av tillit till de demokratiska
och politiska verktygen och en tilltro till att det är medborgares/invånares behov som styr
politiska beslut. Det innebär att medborgaren/invånaren ska kunna lite på att hem och
omgivningar är byggda på kunskap och att de inte äventyrar deras egen, barnens hälsa
och utveckling eller framtida möjligheter.
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I förhållandet mellan de 22 stegen och de kvalitetsmål som anges i ”Målen för statens
arbete med arkitektur, formgivning och design” framträder de avgörande dilemman som
Sverige står inför. Ska det strävas efter ett kvalificerat demokratiskt byggande för
framtiden eller ett snabbt och förenklat byggande som gynnar ett fåtal? Det är också
oklart på vilka grunder besluten om förenklingarna vilar – praktisk kunskap eller
forskning – och om de därför kommer att leda fram till förväntat resultat. Frågan är också
vilket inflytande arkitekter, planerare och andra gestaltande professioner får över
stadsutveckling och än mer oklart vilken roll invånarna har och vilken typ av samhälle
som stegen ska leda till. Kort sagt: Vad blir de långsiktiga konsekvenserna för samhället
och invånarna?
- Det första målet ”Arkitektur, formgivning och design ska ges goda förutsättningar för
sin utveckling” bör tolkas både ur professionens och samhällets perspektiv. I de 22 stegen
nämns inte ordet arkitektur, arkitekt eller samhällsplanering, inte heller design eller
formgivning, Istället för att ges goda förutsättningar i ett bostadspolitiskt kritiskt läge får
de gestaltande professionerna en undanskymd roll.
- Det andra målet ”Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte underställas kortsiktiga
ekonomiska överväganden” belyser att kvalitet handlar om långsiktiga värden som inte
får säljas ut på grund av snabba processer, utan diskussion om långsiktiga konsekvenser
eller samhällsvisioner. Politikerna är ansvariga inför de invånare vars medel de är satta att
långsiktigt och kvalitetsmässigt förvalta.
- Det tredje målet ”Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas till
vara och förstärkas” beaktas inte. Varken kulturhistoriska eller estetiska värden nämns i
de 22 stegen. Däremot rivs idag kulturhistoriska byggnader till förmån för nya byggnader
utan en grundlig översyn. De renoveringar som sker av det befintliga beståndet leder
dessutom ofta till att kulturhistoriska kvaliteter ersätts av kortsiktiga lösningar och
ohållbara material, som snarare försämrar än förbättrar det redan byggda (Pull, 2016). I
de 22 stegen finns även förslag som kan påverka kulturhistoriska och estetiska värden
exempelvis vid snabb försäljning av statliga fastigheter, strandskyddet som kan
omförhandlas i ”områden med god tillgång till stränder” samt nya och mer tillåtande
bullernivåer trots avrådan från experter på Boverket.12
- Det fjärde målet ”Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och
offentlig miljö ska stärkas och breddas” beaktas inte i de 22 stegen. Genom uppdraget
Äga rum från Kulturdepartementet till Statens kulturråd och Statens konstråd under 20162018 visar regeringen betydelsen av de gestaltande professionernas roll, kvalitetsaspekter
12	
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och invånarinflytande i skapandet av mötesplatser. Konst och kultur bildar här en grund
för demokratiskt engagemang och inflytande över den egna boendemiljön. Dessa aspekter
är dock alltför viktiga för att genomföras i korta projekt. Här krävs långsiktiga strategiska
ansatser och ökat genomslag i den förda politiken för att kunna skapa socialt hållbara
livsmiljöer. Invånardrivna initiativ som på olika sätt engagerar sig i den byggda miljön
bör systematiskt stöttas. När det finns ett arbetssätt som kontinuerligt samarbetar med
gräsrotsinitiativ i skapandet av både byggnader och offentliga rum, skapas möjligheten att
utveckla och bredda engagemanget. ArkDes roll som statligt museum är att bidra till att
kunskap från invånare till makthavare leder till möten dem emellan och diskussioner om
ansvars- och maktfrågor .
- Det femte målet ”Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och
upphandlande ska på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor” belyser att det inte är
neutralt hur politiken förhåller sig till kvalitetsfrågor. Politiken sätter en tydlig standard
för andra aktörer genom hur de förvaltar invånarnas resurser, vilket innebär att offentligt
byggande alltid bör sträva efter bästa möjliga kvalitet och utförande. Det faktum att det
byggs baracker för asylsökande, förskolor utan tillräcklig tillgång till utevistelse samt att
bullertaket höjs sänder ut tydliga signaler om kvalitetssänkningar.
- Det sista målet ”Svensk arkitektur, formgivning och design ska utvecklas i ett fruktbart
internationellt samarbete” får enbart relevans om svensk arkitektur håller en internationell
standard vilket bland annat beror på hur kvalitetsmålen får genomslag i politik och
samhällsbyggnad. De standard- och kvalitetssänkningar som skett har bidragit till att
svensk arkitektur förlorat sin internationella ställning. Till stor del beror detta på att
arkitekturprofessionen underställts byggherrarna (Grange 2005) och att det saknas
forskning om hur människor vill leva och bo idag (Nylander 2014). När Vitra Design
Museum i Weil am Rhein, Tyskland gör en internationell genomlysning av ny arkitektur
och design för det gemensamma, juni-sept 2017, finns inga svenska projekt med.13
I genomgången av kvalitetsmålen och de 22 stegen för ett ökat bostadsbyggande går vi
inte in i detalj på de 22 stegen, men steg 18: ”Stor samlad exploatering – nya hållbara
städer” kräver en kommentar. Historiska exempel från många delar av världen visar hur
städer som byggts från grunden saknar viktiga egenskaper som organiskt uppbyggda
städer, som fått växa fram över tid, innehåller. Både större projekt, såsom byggandet av
Brasilia, och mindre projekt av total stadsförnyelse i såväl London, Paris som i Sverige,
ger exempel på ensidiga och socialt icke-fungerande stadsmiljöer (Hall, 2014).
Stadsbyggnadsprojekten har mötts av skarp kritik både nationellt och internationellt.
Jämför till exempel med delar av miljonprogrammet som placerades som satelliter kring
städerna. Men till skillnad från dagens byggande drev miljonprogrammet fram en generell
13	
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kvalitets- och standardökning med byggprocesser som baserades på mångårig forskning
om bostadsförhållanden, önskvärda boendekvaliteter och nya flexibla system och
byggtekniker. Den typen av samlad forskning saknas idag och det är därför mycket
osäkert om en ”stor samlad exploatering” skulle leda till ”nya hållbara städer” om inte
forskning och kvalitets- och samhällsaspekter prioriteras i varje led av processerna.
Anmärkningsvärt är även att det inte anses mer fördelaktigt att utveckla befintliga
tätortsområden som redan har de funktioner och det kulturarv som krävs för att bygga
vidare på en identitet och sociala system.

3.2 Förslag
Genom ovanstående genomgång vill ArkDes ge sitt bidrag till arbetet med de nya målen
för arkitektur, form och design. Följande tre förslag skulle bidra till uppfyllandet av
kvalitetsmålen:
- Stärk politikens ansvarstagande och förebildliga roll för ett hållbart samhällsbyggande
och förvaltande. Kvalitet och invånarperspektivet ska ligga i centrum för allt offentligt
byggande – från skolor och arbetsplatser till hyresbostäder och flyktingboenden – samt i
förhållande till det gemensamma kulturarvet. Det är i en tid av kris som det finns stora
möjligheter att ta politiskt ansvar genom att prioritera invånares behov framför
marknadens.
Förutom i det intensiva byggandet av flykting-, student-, hyresbostäder kan förslaget från
Näringsdepartementet om återbostadisering av bostäder som använts till annan
verksamhet kunna vara en del där byggherrar och förvaltare förebildligt visar hur
kulturhistoriska värden ska tas tillvara och förstärks (Dnr N2016/06713/PBB).
På det sättet kan Sverige ta tillbaks sin roll som historiskt och internationellt föredöme.
- Stärk de gestaltande professionernas roll genom ett medvetet kvalitetsarbete baserat på
samhällsbygge och invånarperspektiv i hela processen från upphandling och byggande till
uppföljning. I detta ingår att bygga upp nya prioriterade forskningsområden för
bostadsundersökningar, byggtekniska lösningar och nya kvalitetsnormer. Grundläggande
är nya omfattande bostadsundersökningar om hur människor organiserar sina hem och
hur de vill leva och bo, likt de som låg till grund för miljonprogrammets
kvalitetshöjningar och som genomfördes av Hemmens forskningsinstitut, HFI (i ArkDes
och Nordiska museets samlingar). Dessa skulle exempelvis kunna ske under ledning av
Institutet för bostads och urbanforskning (IBF) på Uppsala universitet i samarbete med
den starka forskningsmiljön Critical Urban Sustainable Hub (CRUSH,) med forskare
från Göteborg och Uppsala universitet, Malmö högskola. Dessa har redan idag erfarenhet
av att studera den akuta bostadskrisen i Sverige ur samhälls-, kvalitets - och
invånarperspektiv.
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- Omvandla arkitektur-, form och designmålen från policydokument till mål med
uppföljningskrav genom att uppdra till utvalda aktörer av arkitekt-, samhällsprofessioner
och forskningsnätverk att utvärdera och långsiktigt göra uppföljningar av målen.
Förslagsvis nätverk som redan arbetar med frågorna utifrån specifika kunskaper inom
området, som exempelvis Chalmers Centrum för boendets arkitektur (CBA),
Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare,14 White Research Lab, Arkus
med flera.

3.3 ArkDes fortsatta roll
ArkDes har en unik roll som nationellt kunskapscentrum inom arkitektur-, form- och
designområdet som mötesplats för kunskapshöjande debatt och diskussion kring
pågående samhällsbyggnadsprocesser, riktat till både allmänhet och praktiker. Det
betyder att ArkDes strävar efter att fungera som ett offentligt rum där förtroendet mellan
museum och allmänhet ständigt förnyas. Snarare än att underhålla och förenkla är
uppgiften att guida besökare genom komplexa frågeställningar om vilket samhälle som
skapas och för vem, genom att släppa fram många röster och exempel och låta invånare,
profession och makthavare mötas i ett lekfullt prövande på fullt allvar.
Via sina samlingar och forskning har ArkDes en viktig roll i att bistå prioriterade
forskningsområden med nya infallsvinklar och erfarenheter från historiens fysiska
gestaltning. Som myndighet med ansvar för arkitektur-, form-, och designfrågor har
ArkDes även ett mandat att kritiskt granska politikens ambitioner och följa upp hur väl
dessa bäddar för att i praktiken skapa olika fysiska gestaltningar som baseras på kunskap,
forskning och de globala hållbarhetsmålen.

14	
  www.samverkansforum.nu	
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