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• Sammanfattning av organisationens övergripande synpunkter på underlaget. 
 
ArkDes välkomnar regeringsuppdraget om Forskning för ett integrerat och 
kunskapsbaserat hållbart samhällsbyggande med förslag om ett starkt övergripande 
forskningsfokus på frågor som berör hur samhället kan utformas på ett hållbart sätt. 
Frågor om hur vi ska leva och bo berör hur vardagslivets levnadsmiljöer utformas för 
invånare och boende och är en kärna i ArkDes ämnen och den nya propositionen om 
arkitektur, form och design (2017/18:110).  
 
ArkDes menar att det ramverk där tematiska områden ställs i relation till tvärgående 
perspektiv för att bidra till en forskning som skapar förutsättningar för ett integrerat och 
kunskapsbaserat hållbart samhällsbyggande ger en tydlig och pedagogisk bild av 
utmaningar och angreppsätt. Detta ramverk kan dock utvecklas ytterligare. 
 
ArkDes ser med oro på hur den senaste tidens snabba bostadsbyggande har bidragit till 
sänkt byggkvalitet men inte till bostadskrisens lösning. Forskning visar större sociala och 
ekonomiska skillnader mellan platser och invånare, att bostadsorter inte erbjuder jämlik 
tillgång till samhällsservice, arbete och utbildning och att klyftorna ökar (ArkDes, 2017, 
Almqvist, 2016). Samtidigt har ”hållbart samhällsbyggande” blivit ett retoriskt argument, 
ofta utan att erbjuda tillförlitliga definitioner, underlag för processer eller 
utvärderingsmetoder. Inte minst gäller det ”social hållbarhet” där det finns en stor 
osäkerhet om vad begreppet innefattar, vilka värden som avses och hur dessa ska 
beräknas och utvärderas. Det betyder att retoriken om hållbarhet bland annat innehåller 
en rad konfliktpunkter som behöver studeras, liksom hur social hållbarhet tar sig uttryck i 
stadsplanering och arkitektur. 
 
Enligt propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (2017/18:110) är ArkDes uppgift 
bland annat att ”stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och 
designens värden och betydelse för individen och för samhällsutvecklingen” (s 26). Från 
2018 inrättas en ny forskningsfunktion för gestaltad livsmiljö vid ArkDes utifrån ett 
behov av ”ökad kunskap om hur det byggda och gestaltade påverkar människor och 
samhället, liksom av samlad kunskap och forskning om hur bättre miljöer för fler kan 
skapas […] med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt” (ibid).  
 
Till ansvaret för kunskapsuppbyggnad kommer direktivet ”att följa upp politikens 
genomslag och föreslå åtgärder för att stärka måluppfyllelsen” (förordningen 2015) med 
stöd av Boverket. Tillsammans med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens 
konstråd, ska ArkDes ”med utgångspunkt i sina respektive ansvarsområden, utveckla och 
fördjupa samverkan för att stimulera kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och 
spridning av goda exempel som avser arbete för att främja hållbara gestaltade livsmiljöer” 
(2017/18:110, s 25). Vidare arbetar ArkDes med hållbar stadsutveckling genom sin roll i 
Rådet för hållbara städer vars utgångspunkt är det övergripande mål för hållbara städer 
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som anges i skrivelsen Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling 
(2017/18:230). 
 
Propositionen utgår ifrån skapandet av ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat 
samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla skall ska ges goda 
förutsättningar att påverka. ArkDes uppdrag innebär enligt propositionen att samordna 
kunskapsuppbyggnad, samverka med olika aktörer för att verka för att målen nås och att 
kunskapen sprids, följa upp politiken och föreslå åtgärder. Det är ur det perspektivet vi 
läser Formas utkast om det nya regeringsuppdraget. 

 
• Synpunkter om avsnitt 2 - Vad är ett hållbart samhällsbyggande? 
 
Frågan om vad som är ett hållbart samhällsbyggande innehåller en rad värdekonflikter 
men också en otydlighet om själva begreppens betydelser som gör frågeställningen 
komplicerad. ”Alla” kan hålla med om att vi behöver bygga och organisera samhället 
hållbart inte minst utifrån ett ansvar för uppväxande och kommande generationer. När det 
kommer till hur detta ska göras uppenbarar sig stora ideologiska och politiska skillnader 
där forskningen även bör behandla makt- och resursfrågor och huruvida planering och 
samhällsbyggande gynnar vissa grupper på bekostnad av andra (Legeby et. al, 2015, 
Righard, et al, 2015).  
 
Dagens fyra hållbarhetsdimensioner, sociala, kulturella ekologiskt och ekonomiska, 
behandlas långt ifrån likvärdigt. Ekologiska och ekonomiska beräkningsgrunder och 
utvärderingsmetoder har arbetats fram under längre tid medan de sociala och kulturella 
dimensionerna fortfarande har många eller otydliga definitioner vilket gör dem svåra att 
utvärdera. Därför blir också ”social hållbarhet” ofta en paradox i nutida stads- och 
samhällsomvandlingar, eftersom det finns få gemensamma metoder för att värdera och 
utvärdera vad som innefattas i det ’sociala’ och hur det kan utvecklas. Kommuner 
använder olika modeller och metoder, som kan handla om fördelningsfrågor t.ex. vad 
gäller kultur, arbetstillfällen och friytor, men också om att förstå socioekonomiska 
grunddata. Ofta kommer också lösningarna utifrån och inte inifrån behov som formulerats 
och studerats lokalt. Exempelvis har boende i miljonprogram och förorter återkommande 
blivit föremål för centralt planerade integrationsprojekt utan en relevant analys av de 
boendes behov eller kunskaper (Tunström, 2009, Dahlstedt, 2006), vilket också lett till få 
långsiktiga förändringar utan påvisbar effekt på de problem som projekten avsett att lösa 
(Malmö stad, 2013). Därför vill ArkDes se en utveckling av forskning och 
processbaserade utvärderingsmetoder som utgår ifrån olika boendes behov och 
samhällskvaliteter.  
 
Formas utkast nämner att samhällsplanering inte alltid handlar om att bygga nytt, ett 
yttrande som behöver stärkas med ett historiskt perspektiv, vilka gestaltade värden som 
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finns på en plats och hur de kan de tas om hand. Här krävs både arkitekturhistorisk och 
byggnadsvårdande kompetens och kunskap. Inom andra komplexa system som data-kod 
och forskningsbaserad infrastruktur vore det otänkbart att påbörja en utvecklingsprocess 
med att riva stora delar av befintlig byggnation, vilket ofta sker inom dagens 
stadsbyggande. Eftersom ett samhälle är ett mer känsligt rumsligt-socialt ekosystem 
borde stadsbyggnadsprocesser ske med större varsamhet än vad som idag är fallet. Det 
finns ett starkt förhållande mellan rumsliga resurser och sociala rättigheter, där förlust av 
rum och plats påverkar sociala förutsättningar (Pull, 2016, Kings, 2011, Longo & Setola, 
2009). Invånardialoger räcker inte som motvikt, utan själva grundförutsättningarna 
behöver tänkas om utifrån analyser av värden och vad som ska lösas. Betoningen på 
innovationer styr processer mot det nya, det ännu icke-sedda, gärna byggt på teknik, mer 
sällan på sociala och kulturella frågeställningar trots att det ofta är dessa som ger mening 
och social struktur på en plats. Fokus behöver förskjutas mot att utveckla befintliga 
funktioner och kulturarv för att bygga vidare på identitet och upparbetade sociala 
strukturer. Känslan av att höra hemma på en plats sker genom kollektiva sociala processer 
och måste understödjas av långsiktiga satsningar för att bygga socialt hållbara livsmiljöer. 
 
Forskningen bör bidra till att utveckla socialt innovativa processmodeller där sociala 
förhållanden och resurser kan tas till vara och utvecklas, vilket kan bidra till nya läsningar 
och förståelser av olika sociala värden för olika kategorier. Det vardagliga livets villkor 
ligger långt ifrån de bilder av fritid och konsumtion som ofta presenteras i det visuella 
material som tas fram i samband med ombyggnationer. Att underlätta vardagslivets 
förutsättningar med produktion, arbete, transporter och sociala band av ansvar och 
omvårdnad borde vara i fokus för ett hållbart byggande. Därför bör hållbarhet studeras 
kritiskt utifrån vad som är angeläget för vem, och vilka som får möjligheterna att 
definiera värde inom den byggda miljön.  
 
Utkastet nämner att koncentrationen kring städer är en process som drivs av olika 
samverkande processer, exempelvis migration beroende på bland annat naturkatastrofer 
och konflikter. ArkDes menar att även en rad politiska beslut har fått stora konsekvenser 
för landsbygd, förorter och mindre tätorter genom att gynna utveckling av städer och 
större tätorter med betoning på centrala delar. Sammantaget har de processerna under tid 
bidragit till en framväxt av en stark urban norm och centrumfixering som hänger samman 
med att städer ofta definieras som en plats för utveckling och innovationer, trots att, som 
utkastet nämner, den urbana livsstilen har bidragit till en dramatisk ökning av konsumtion 
och att svenskarnas ekologiska fotavtryck ligger i topp internationellt. Den urbana 
normen får konsekvenser för att människor från mindre orter och landsbygd, men även i 
förorter kring städerna, förstår sig själva och sin sociala miljö som mindre värdefull och 
utvecklande (Wollin Elhouar, 2014). Det betyder också att den värld som för många blivit 
mer tillgänglig har för andra blivit mindre tillgänglig och skillnaderna mellan olika 
samhällsgrupper har ökat beroende på bostadsort (Urban, 2016, Bremberg et.al, 2015). 
Dessutom är städer inga självförsörjande entiteter utan kräver ett utvidgat omland och 
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resurser som produceras på andra platser. Frågan om var och hur produktionen sker är en 
viktig forskningsfråga om städer ska kunna bli hållbara. 
 
Urbaniseringens möjligheter handlar enligt utkastet både om möjligheter och utmaningar 
och idag finns ett stort fokus på ”hållbara städer”. En annan utmaning och möjlighet vore 
att vända på problematiken och studera en annan typ av hållbarhet som samhället i stort 
skulle kunna ta vara på ur ett glesbygds- och landsbygdsperspektiv, eftersom det också 
finns en stark rörelse bland unga på landsbygd och i städer att uppvärdera andra sociala 
och ekonomiska värden (Wollin Elhouar, 2014). Dessa aspekter bör utvecklas genom 
forskning om hur hållbarhet kan gestaltas ur ett ruralt och småstadsperspektiv.  
 
• Synpunkter om innehållet i avsnitt 3 - Nulägesanalys. 
 
ArkDes menar att de forskningsområden som tagits fram utifrån regeringsuppdraget till 
stora delar belyser forskningsläget. Inom de åtta kategoriseringar av 
samhällsbyggnadsområden saknar vi dock Samhällsbyggnadshistoria som en egen 
kategori, eftersom den skiljer sig från kulturarv och kulturmiljö. Historia, i det här 
sammanhanget, handlar om att kritiskt studera och skapa kunskap om hur och på vilka 
grunder samhället har byggts och planerats tidigare i historien och vilka slutsatser vi kan 
dra av det. Till exempel är det nödvändigt att studera, exempelvis, en tidigare period av 
storskaligt samhällsbyggande, miljonprogrammet, för att dra lärdomar och konsekvenser 
från den perioden, där politik och marknad historiskt haft skiftande roller och inverkan på 
processer. Kulturarvets och kulturmiljöernas betydelse för en identitetsskapande 
hemkänsla behöver också studeras och analyseras. 
 
När det gäller vilka satsningar som pågår inom stadsutveckling (s 14-15) menar vi att 
punkt två ”avseende relationen mellan stad och land samt relationen mellan olika städer” 
kan sammanfattas som ett förhållande mellan centrum och periferi där även relationen 
mellan stadens centrala delar och förorter bör ingå. Punkt tre ”den sociala och kulturella 
hållbarhetsdimensionen” bör också innehålla hur sociala strukturer understöds av 
rumsliga förutsättningar, exempelvis genom studier av vilka lokaler och mötesplatser som 
genererar plats för produktion av kultur och demokratiska samtal lokalt. Den aspekten 
finns med under rubriken Demokrati och delaktighet men handlar också om en aspekt av 
social hållbarhet (s 17). Ofta bildar konst och kultur en gemensam grund för ett socialt 
engagemang som bidrar till att bygga upp känsla för en plats; därför krävs långsiktiga 
satsningar och en stabil tillgång till olika rum och lokaler för olika typer av möten, 
kulturproduktion och sociala nätverk som gör det möjligt att bygga upp ett demokratiskt 
engagemang. Här krävs kunskap och medvetenhet om hur en ensidig syn på konsumtion 
fått dominera våra stadsmiljöer och hur produktion och gemensamma aktiviteter fått allt 
mindre utrymme. Ett exempel är hur konsumtion av kultur och konst placeras centralt 
medan ateljéer och produktionslokaler förflyttas bort från centrum. Inom demokrati och 
delaktighet bör också frågan om den frekventa användningen av medborgardialoger 
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kritiskt granskas och utvärderas utifrån vilken funktion de fyller, hur de kan utvecklas och 
vilka grupper som kommer till tals (Lindholm, Oliviera e Costa, Wiberg, 2015).  
 
Inom området krävs också ett fokus på metoder och ytterligare metodutveckling för att 
kunna kartlägga och analysera befintliga sociala och rumsliga värden och behov utifrån 
vilka grupper som använder offentliga platser och rum och på vilka sätt, vilka 
verksamheter som finns och sociala rörelsemönster under olika tider på dygnet.  
 
Kritiska definitioner och analyser av centrala begrepp och retorik bör tas upp; hållbarhet, 
innovationer, smarta städer m.fl. för att kunna diskutera vilka grupper som kommer till 
tals och vilken utveckling som gynnar det stora flertalet. Vems behov svarar specifika 
planeringsideal på; företag eller boende, innerstad eller förort, landsbygd eller städer? 
Innovationer exempelvis handlar allt som oftast om smarta städer, digitalisering och 
andra tekniska verktyg medan det mer sällan diskuteras vilken form av 
samhällsutveckling de syftar till eller vilka som får del av dess fördelar. Kritiska 
begreppsanalyser är viktiga för att kunna klargöra begreppens betydelser och vilken 
funktion de har fått i en nutida samhällsdebatt och byggande med syftet att i 
förlängningen kunna kräva utvärderingar och uppföljningar, som en del i en process att 
dra lärdomar av tidigare erfarenheter och projekt.  
 
• Synpunkter om innehållet i avsnitt 4 - Programmets prioriteringar. 
 
Det inledande diagrammet med tematiska områden som vävs samman med tvärgående 
perspektiv ger en bild av utmaningarnas tvärdisciplinära komplexitet och 
mångdimensionella förutsättningar (s 20). Ett tvärgående perspektiv som saknas är, som 
vi påvisat i avsnitt 3, historia, vilket liksom de fem andra ”skär genom alla de sex 
tematiska områdena” och som, tillsammans med dem, ”utgör grundläggande aspekter av 
samhällsplanering och samhällsbyggande” (s 26). För att förstå hur samhällets olika delar 
utvecklats till sin nuvarande form krävs forskning som sätter in de olika tematiska 
områdena i en historisk kontext, inte minst för att dra lärdom av tidigare generationer och 
tidsperioder. Avsaknaden av det historiska perspektivet säger kanske något om vårt 
samhälles självbild, som utifrån en framåtriktad rörelse söker lösningar i framtiden, 
snarare än att utvärdera och lära av tidigare erfarenheter. 
 
Historia handlar inte minst om ett grundläggande förhållande till tid; om att värdera det 
som vuxit fram organiskt och inte enbart det nya och innovativa. Utifrån ArkDes uppdrag 
anser vi att det idag är ett alltför stort fokus på storskaliga omvandlingar och för lite på 
befintliga rumsliga och sociala resurser. Trots att våra städer till stor del redan är 
bebyggda, finns mycket liten kunskap om att bygga i befintlig stad, vilket gör att 
stadsutveckling idag oftast är synonymt med rivningar av befintlig bebyggelse, vilket inte 
enbart orsakar stora förluster av kulturhistoriska värden utan också leder till förstörelse av 
sociala nätverk som byggts upp över tid. Historiska exempel visar hur städer som byggts 



 

 
7 

 

från grunden, i ett svep, saknar viktiga egenskaper som organiskt uppbyggda städer 
erbjuder. Miljonprogrammet var för sin tid en innovativ och mångårigt forskningsbaserat 
försök till lösning på tidens bostadsbrist med en ambition att höja standard och kvalitet i 
byggandet, men ledde ändå till omfattande kritik. Till skillnad från dagens byggande drev 
programmet fram en generell kvalitets- och standardökning med byggprocesser baserat på 
mångårig forskning om bostadsförhållanden, önskvärda boendekvaliteter, nya flexibla 
byggsystem och tekniker; en samlad forskning som saknas idag. Därför är det av stor vikt 
att historia, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen får en roll i forskningen, 
eftersom de kan erbjuda metoder för kartläggning och analysera av befintliga sociala och 
rumsliga resurser, hur de används och värderas av boende och hur det kan bli möjligt att 
bygga vidare utan att rasera värdefulla sammanhang. Det handlar om en annan syn på 
samhällsutveckling som innefattar historia och fler långsammare 
samhällsbyggnadsprocesser med syftet att ta vara på och utveckla befintliga kvaliteter 
genom varsam renovering utan stora hyreshöjningar så att boende har råd att bo kvar. 
 
• Övriga kommentarer och synpunkter om agendan för det nationella 
forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. 
 
Avsnitt 3 där nuläget analyseras avslutas med att ”relationen mellan forskning och praktik 
behöver stärkas för att öka forskningsresultatens genomslag i samhället” (s 18), en 
önskan som inte minst visar på behovet av mer politik inom samhällsbyggnadsområdet. 
Forskning inom ett komplext och tvärdisciplinärt område som samhällsbyggande kan 
aldrig ge de rätta svaren på samhällets problem och utmaningar, utan kan enbart visa på 
samband och förutsättningar. Därefter är det politikens roll att utifrån analyser om vilket 
samhälle som är önskvärt, att peka ut riktningar och ge förutsättningar för dessa. Oavsett 
politisk ledning har byggandet och stadsutveckling till stor del lämnats över till 
marknadens egna aktörer, vilket bidragit till att utvecklingen av städer och samhällen till 
stor del gynnar en befolkning med god ekonomi, utbildning, arbete och kulturella resurser 
vilket bidragit till ökade klyftor (Tesfahuney Mekonnen & Ek, 2016).  
 
Genom ny praktikbaserad forskning och genom diskussioner med forskare, profession, 
politiker och andra viktiga aktörer är det viktigt att dagens politiska och ekonomiska 
”sanningar” om bostadsbyggandet kritiskt granskas (CRUSH, 2016). Genom det nya 
forskningsuppdraget och mötesplatsuppdraget sedan tidigare kan ArkDes vara den plats 
”där komplexa problem kan sättas i kontext och därmed bidra till att visa på olika 
lösningar” och diskutera vilka konsekvenser de får för samhället i stort och den enskilda 
invånaren (ArkDes, 2017).  
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