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SAMMANFATTNING

Denna licentiatavhandling behandlar program avsedda att styra gestalt-
ningen i stadsutvecklingsprojekt. En central frågeställning i avhandlings-
arbetet har varit att undersöka hur programmen används hos statliga bygg-
herrar och kommuner. Jag valde dels att följa ett gestaltningsprogram
under själva framtagningsprocessen, dels att studera ett färdigt och genom-
fört gestaltningsprogram. Tillsammans ger studierna kunskap om gestalt-
ningsprogrammets utvecklingsförlopp under planeringsprocessen från
tidiga skeden till uppföljning av genomförda gestaltningsåtgärder. 

Bakgrunden till de statliga myndigheternas arbeten med arkitekturpoli-
tiska handlingsprogram kan spåras i programmet Framtidsformer – Hand-
lingsprogram för arkitektur, formgivning och design, 1997. Även kommuner
har blivit påverkade av handlingsprogrammet i sitt arbete med arkitektur-
program. De ändringar i Plan- och bygglagen, 1998/1999, som berör este-
tiska värden har också haft betydelse för stadsbyggnadskontorens hanter-
ing av planprojekt.

Licentiatavhandlingen innehåller fyra delstudier, de omfattar en kart-
läggande begreppsanalys, en fallstudie av en kommunal planprocess, ett
filmförsök med utvärdering och slutligen en jämförelse av olika utvärder-
ingsmetoder för gestaltningsprogram i vägprojekt. I den första delstudien
redovisas en kartläggning av språkbruket som rör program för gestalt-
ningsfrågor. Svenska exempel på hur programmen används som hjälpme-
del i planeringsprocessen hos stat och kommuner mellan åren 1999–2005
studeras. Studien visar att fyra programtyper dominerar: arkitekturpro-
gram, gestaltningsprogram, kvalitetsprogram och stadsmiljöprogram. Det rå-
der inte något enhetligt språkbruk på området och studien avslutas med ett
förslag till definitioner av förekommande programtyper. En klarare be-
greppsanvändning framstår som önskvärd.

Den andra delstudien följer tillblivelseprocessen för ett kommande
gestaltningsprogram för bebyggelsen vid Kvibergs äng i Göteborg. Plan-
processen innehåller både bebyggelseplanering och trafikplanering. Ge-
nom studien söker jag få en ökad förståelse för utvecklingen av gestalt-
ningsprogram och kunskap om maktordningen inom stadsutvecklingspro-
jekt. Information samlade jag främst genom deltagande observation vid
möten som behandlade gestaltningsprogram och intervjuer. Fallbeskriv-
ningen redovisar dels en processanalys av planeringsprocessen, dels en dis-
kursanalytisk tolkning av planeringsgruppens arbete. Arbetet med gestalt-
ningsprogrammet och detaljplanen avstannade innan det var färdigt till
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dering. Utvärdering på plats med utvärderingskriterier var mer resurskrävan-
de, det tillkom även ett diskussionsmoment med informanterna. Metoden
Kvalitativ utvärdering var den enda av metoderna som hade brukare som
informatörer. Brukare tillförde ny kunskap genom sin lokalkännedom.
Film och enkät var den enda av metoderna som gav kritiska kommentarer
till gestaltningsprogrammet. Den bidrog till att länka samman program,
åtgärder och resultat. Metoden film och enkät bygger på forskningsbasera-
de kriterier och härigenom blir metodik och resultat jämförbara med teo-
ribaserade utvärderingar.

NYCKELORD
Arkitekturdiskurs, arkitekturprogram, byggherrediskurs, diskursanalys,
gestaltningsprogram, kommunal planering, kvalitetsstyrning, planer-
ingsprocess, road movie, stadsutveckling, stadsmiljöprogram, trafikplane-
ringsdiskurs, utvärderingsinstrument, vägarkitektur. 
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följd av oklarheter i planeringsprocessen och politiska omprioriteringar.
En bidragande orsak kan sökas i skillnaden mellan de tre diskurser som var
representerade i planeringsgruppen: arkitekturdiskursen, trafikplanerings-
diskursen och byggherrediskursen. De representerade olika intressen och
målbilder i stadsutvecklingsprojektet. Resultatet av studien visar att en
gemensam målbild för arbetet är viktig för att skapa samsyn bland mötes-
deltagarna. En vägledning för gestaltningsprogram hos kommuner behövs
för att säkra de arkitektoniska kvaliteterna.

Den tredje delstudien beskriver ett fullskaleförsök, ”road movie”, där
film och enkät prövades för att utvärdera genomförda gestaltningsåtgärder
för förbifarten vid Sollefteå. Är film och frågeformulär ett mer lättillgäng-
ligt sätt jämfört med traditionella utvärderingar? Film valdes för att det
finns en dynamik som är inbyggd i att färdas på vägen som liknar filmens
möjlighet att redovisa en upplevelse av rörelse. Filmen visades för tre obe-
roende grupper vid olika tillfällen. Sammanlagt deltog 25 personer i för-
söken. Informanterna var professionella, antingen studenter eller personer
som arbetade med gestaltningsfrågor. För att undersöka hur road movien
uppfattades av informanterna fick de svara på frågor rörande tre typer av
utvärderingskriterier: forskningskriterier, professionella kriterier och pro-
gramspecifika kriterier.

Informanterna i försöket var överlag positiva till att använda sig av film,
både för att visa genomförda gestaltningsåtgärder och för att utvärdera
vägarkitektur. Filmen var ett medium som lockade fram kritiska synpunk-
ter både på gestaltningsprogrammet och utförda gestaltningsåtgärder.
Initialt var metoden tids- och kostnadskrävande, vilket kompenserades
med att den vid tillämpning var oberoende av tid och rum. Filmen återgav
ett bra helhetsperspektiv av vägen. Metodiken bidrog till att länka samman
åtgärder och resultat vid bedömningen.

Den fjärde delstudien är en jämförelse av utvärderingsmetoder för ge-
nomförda gestaltningsprogram inom Vägprojekt. Det fanns ett rikt jämfö-
relsematerial för att undersöka skillnader mellan film och övriga utvärder-
ingsmetoder. De genomförda utvärderingarna var: Avstämning på plats mot
gestaltningsprogrammet, Utvärdering på plats med utvärderingskriterier och
Kvalitativ utvärdering. Den frågeställning som undersöktes var vilken av
metoderna som gav det bästa underlaget för bedömning av gestalt-
ningsprogram och bedömning av vidtagna gestaltningsåtgärder. Resultatet
av jämförelsen visar att använda utvärderingsmetoder lämpade sig för olika
användningsområden. Avstämning på plats mot gestaltningsprogrammet var
den snabbaste och billigaste metoden, det blev dock endast en lokal utvär-
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among the architectural discourse, traffic planning discourse and the property
developer discourse are some of the reasons why the aesthetic design pro-
gram has not been completed. There were differences in interests and
goals among the participants in the project of city development. The claim
made throughout the study is that a common goal for the planning work
is significant and it is essential to create consensus among the participants.
In addition, the municipalities need guidance for aesthetic design pro-
grams to be able to guarantee the architectural quality.

The third study describes a full scale experiment “road movie”. A film
and a questionnaire were tried to evaluate the aesthetic design program for
the detour past Sollefteå. The question was: Are film and questionnaire
more easily available in comparison to traditional evaluation methods?
Film was chosen as medium, since while driving on the road the experience
is dynamic and similar to watching the movie. The film was shown to
three independent groups. A total of 25 persons participated in the test.
The informants were all professionals, either students or persons that
worked with design tasks. The informants were asked to answer questions
that concerned three kinds of evaluation criteria: research criteria, profes-
sional criteria and criteria specific for the program.

The experiment showed that the informants had a positive attitude to
use film for showing completed aesthetic design and evaluating road archi-
tecture. Film was a medium that showed critical viewpoints on the aesthetic
design program and on completed design measures. In the beginning the
method was expensive and took a lot of time, which was compensated by
the fact that it was possible to conduct anywhere and anytime. The film
also gave a good general impression of the road. The method was good at
putting together measures and result when appraising the aesthetic design
program.

The fourth study shows a comparison of methods for evaluations that
were used for completed aesthetic design programs at the Swedish Road
Administration. A rich material was available to investigate the difference
between film and other methods for evaluation.  The evaluations carried
out were: Tuning at place with the aesthetic design program, Evaluation at place
with criteria and Qualitative evaluation. The issue investigated was: Which
one of the methods of evaluation gave the best basis for assessment of the
aesthetic design program and the result of the completed design measures.
The study showed that used methods were suited in different situations.

Tuning at place with the aesthetic design program was the fastest and cheap-
est method, it was only a local evaluation. With Evaluation at place with cri-
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SUMMARY

This licentiate thesis on architecture addresses how the state and munici-
palities use programs that deal with the design process in town planning
projects. The author describes the process of creating an aesthetic design
program and also studies a completed aesthetic design program.
Furthermore, the author combines different findings and presents how
programs develop during the planning process.

The background of the work with architectural policy programs by the
state agencies can be tracked in the program Shape of the Future – Program
of Action, Design and Creative Design, 1997. Municipalities have also been
influenced by architectural policy programs in their work. Changes in the
Plan and Built Act, 1998/1999 that concern aesthetic values have also had
effect on their work.

The thesis presents four studies that comprise concept analysis, a case
study of a municipal planning process, a road movie test and finally a com-
parison of different methods for evaluation of aesthetic design programs in
road design projects. The first study presents a survey of the linguistic
usage for programs that concern the design process. Examples from
Sweden from the period 1999-2005 have been studied. Also, differences in
the usage of the programs between the property developers and the town
planning departments have been studied. The study showed that four
types of programs were more commonly used: architectural programs, aest-
hetic design programs, architectural quality programs and urban design pro-
grams. The distinctions in the programs can be used as foundation for
more clear and uniform language use among the property developers and
town planning departments.

The second study follows the planning process of creating an aesthetic
design program for the area Kvibergs äng in Gothenburg. An example of
city development, the planning process contains both house planning and
traffic planning. By the study the author search to increase the compre-
hension of developing aesthetic design programs and the knowledge of the
distribution of power in town planning projects. The case relies on mul-
tiple sources of evidence, participant observations have been a main source.
The case study consists of two kinds of analysis, a process analysis account
of planning process and a discourse analytic interpretation of work of the
planning group. The work with the aesthetic design program and the city
plan stopped before it was completed. The planning group did not succeed
in creating consensus among key actors. The differences in objectives
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teria more resources were needed, a discussion with informants was added.
The method Qualitative evaluation was the only one of the methods that
had users in the role as informants. The users provided new information
through local knowledge. Film and questionnaire was the only one of the
methods that gave critical comments to the aesthetic design program. The
method put together program, measures and result. The method Film and
questionnaire is based on criteria of research. Method and result become
comparable with other evaluations that are built on theory. 

KEYWORDS
Architectural analysis, architectural program, property developer discour-
se, discourse analysis, aesthetic design program, municipality planning,
architectural quality programs, planning process, road movie, city deve-
lopment, city environment program, traffic planning discourse analysis,
instrument of evaluation, road architecture.
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INLEDNING 

För att studera hur arkitektkårens roll förändrats genom det växande in-
tresset för gestaltningsfrågor har jag valt att ta Vägverket som ett exempel,
där man tidigt diskuterade gestaltningsfrågor. I början av 1990-talet tog
det sig an uppgiften att systematiskt fördjupa sig i gestaltningsfrågor.
Vägverkets arbete skedde utifrån handlingsprogrammet Framtidsformer –
Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design.1

Jag  är  praktiserande landskapsarkitekt på Vägverket i Stockholm, där
jag under flera år har varit verksam som specialist i infrastrukturprojekt,
både i större vägprojekt som Södra länken och mindre. I flera av de vägpro-
jekt där jag deltagit har det tagits fram gestaltningsprogram. De har fun-
gerat som en hjälp att styra den estetiska utformningen under vägplaner-
ingsprocessen. Jag har också haft rollen som projektledare eller FUD- an-
svarig2 i projekt som behandlat uppföljning och utvärderingav gestaltnings-
åtgärder. De har ingått i utvecklingsområdet Vägnät för hållbar tillväxt.

I rollen som specialist har jag samarbetat med kommuner i Stockholms-
regionen. I nära samarbete med kommuner och länsstyrelse tog vi fram
Närområdesplaner3 för områden som ligger utanför det egentliga vägom-
rådet men som har betydelse för hur vägarkitekturen upplevs. Här väcktes
mitt intresse för gestaltningsfrågor i kommunal planering.

Under arbetet med gestaltningsfrågor på Vägverket såg jag behovet av
en fördjupning inom området gestaltningsprogram i stadsutvecklingspro-
jekt och utvärdering av gestaltningsåtgärder. När jag i februari 2004 fick
möjligheten att påbörja detta avhandlingsarbete, öppnade sig en möjlighet
till fördjupning av dessa frågor.

UPPLÄGGNING AV AVHANDLINGEN
En central frågeställning i avhandlingsarbetet är hur program med gestal-
tande avsikter används hos statliga byggherrar och kommuner. I förstudi-
en till forskningsprojektet framkom att begreppet gestaltningsprogram4

kunde förstås på flera olika sätt och att de skiljde sig åt både vad det gällde
benämningar, innehåll och användning.5 35 program hos kommuner och
statliga byggherrar granskades. En slutsats i förstudien var att program-
men med gestaltande avsikter uppträder på tre olika nivåer. Det fanns:

• dels program på en nationell nivå som har en karaktär av policydoku-
ment och som allmänna riktlinjer för statliga byggherrar.

• dels program på en regional eller kommunal nivå som har en rådgivan-
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TEORIER OCH CENTRALA VERK

AKTUELL FORSKNING/FORSKNINGSFRONTEN
Avhandlingens nyckelbegrepp är gestaltningsprogram. Begreppet har stu-
derats med utgångspunkt från tre forskningsfält: utvärderingar, miljöpsy-
kologi och miljösimuleringar. Här följer en redovisning av utvärderingste-
orier där jag beskriver några av de metoder, teorier och förebilder som
varit relevanta för mitt avhandlingsarbete. Avgränsningen ligger i foku-
seringen på metoder för utvärdering av bedömningen av byggd miljö.
Inom denna ram tar jag särskilt upp ”touring walk-through interviews, s.k
gåturer som bedömningsmetodik, Nilstuns utvärderingsmetodik och
Küllers dimensioner för bedömning av miljö.

Metoder för bedömning och utvärdering
Utvärderingsverksamhet sedd ur ett historiskt perspektiv har en hundra-
årig tradition med rötter i den europeiska, framför allt den engelska, refor-
mismen. Idéhistoriskt har den sitt ursprung i socialt reformarbete. I och
med att storskaliga reformprogram började genomföras så uppstod också
ett behov att utvärdera desamma, något som skedde omkring 1880-talet
och framåt.6

När forskare talar om en utvärdering av byggd miljö så använder de
benämningen post-occupancy evaluation (POE). Här betonas att brukarnas
värdering ska ingå i den byggda miljön. Post-occupancy evaluation innebär
att utvärderingen görs efter slutbesiktningen. Preiser, Rabinowitz och
White har förklarat begreppet och fördelarna med POE:

Post-occupancy evaluation is the process of evaluating buildings in a
systematic and rigorous manner after they have been built and occu-
pied for some time. POEs focus on building occupants and their needs,
and thus they provide insights into the consequences of past design
decisions and the resulting building performance. This knowledge
forms a sound basis for creating better buildings in the future.7

Som ett sätt att säkra kvaliteten i byggandet har flera större organisatio-
ner genomfört POEs under 1990-talet. Det har framförallt skett i Nya
Zeeland, Australien och Nordamerika. I utvärderingarna har forskare
använt ”touring walk-through interviews” s.k. gåtur, där utvärderaren till-
sammans med olika representanter i byggprocessen går igenom områ-
den/byggnaden och noterar synpunkter. Därefter sammanställs synpunk-
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de funktion inför planeringen och utformningen av områden, urbana
miljöer och byggnader.

• dels program på projektnivå som redovisade visioner, ritningar och
illustrationer som grund för gestaltningen i stadsbyggnads- och arkitek-
turprojekt.

I förstudien noteras att programmen kunde innehålla såväl estetiska
avsikter, tekniska krav, råd och rekommendationer som typlösningar och
gestaltande regler. Några stadsmiljö-, gestaltnings- och kvalitetsprogram
redovisade även metoder för genomförande och uppföljning av utform-
ningen. Enligt förstudien kunde det ses som ett uttryck för att stadsbygg-
nadskontor och byggherrar använder sig av programmen för olika syften. 

Jag har fortsatt studierna av program med gestaltande ambitioner och
fördjupat kunskapen på området. För att få en större spännvidd i mitt
avhandlingsarbete valde jag att dels följa ett gestaltningsprogram under
själva framtagningsprocessen och dels studera ett färdigt och genomfört
gestaltningsprogram. I den första fallstudien följde jag processen att ta
fram ett gestaltningsprogram i en kommunal detaljplaneprocess, vid pla-
neringen av bostäder vid Kvibergs äng, Göteborg. Den andra studien som
gäller utvärderingen av ett färdigt fall var gestaltningsprogrammet för
Riksväg 87/90 förbifarten till Sollefteå, där Vägverket var beställare.
Fallstudien som behandlar den kommunala processen har ett framtids-
orienterat perspektiv på gestaltningsprogram. Utvärderingen har ett till-
bakablickande perspektiv och tar fasta på resultatet. Tillsammans ger stu-
dierna kunskap om gestaltningsprogrammets utvecklingsförlopp under
planeringsprocessen.

Min erfarenhet från att ha deltagit vid många planerings- och projek-
teringsmöten i samband med vägprojekt var att processen ofta gick trögt,
att problem uppstod i samordningen av de olika kompetensernas intressen,
att konflikter framträdde och att ekonomiska värden ofta prioriterades i
slutskedet framför mjuka värden som framhölls i gestaltningsprogram. Jag
gjorde en fallstudie på en kommunal detaljplan med tillhörande gestalt-
ningsprogram för att få svar på frågan vad det är som påverkar planer-
ingsprocessen, hur gestaltningsprogram tas fram. Här har jag med diskur-
sanalysens hjälp studerat de olika aktörernas roller i planeringsprocessen. 
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ta som de boende uppskattade utan andra värden som grönskan, lugnet i
området, de välutrustade lekplatserna och låga hyrorna. Trafiksäkerheten
för barnen upplevs som låg, då bilarna håller en alltför hög hastighet.
Planerarna diskuterade inte idén med en bostadsgata med de boende utan
såg det utifrån perspektivet vilken trafiklösning de skulle välja.12

Jag har i road movie försöket använt mig av Nilstuns utvärderingsmodell.
Han har gjort en preciserad definition av utvärdering:

Utvärdering, med vilket avses ex-post-analyser och -– bedömningar
(vare sig dessa baseras på muntligt framförda åsikter, skriftliga vitt-
nesbörd; subjektiva eller objektiva data) av en verksamhet (vare sig
denna är ett program eller ett projekt; pågående eller avslutad) eller
dess resultat (vare sig dessa är önskvärda eller icke önskvärda), där
verksamheten tillkommit i syfte att förverkliga på förhand uppställ-
da mål (vare sig dessa är kort- eller långsiktiga).13

Med ex-post avses att utvärderingen ska gälla genomförda insatser och
faktiska resultat av dessa.14 Enligt Nilstun så består en fullständig utvärder-
ing av en sammanvägning av ett flertal delanalyser av olika aspekter på
utvärderingsobjektet. De olika typer av delanalyser som han identifierar är
insatsanalys, processanalys, resultatanalys, måluppfyllelseanalys, kontextanalys
och effektivitetsanalys. 

Insatsanalys innebär att utvärderare analyserar genomförda insatser och
bedömer dem i förhållande till planerad verksamhet, vid processanalys är det
genomförandeprocessen som granskas och vid resultatanalys bedöms olika
typer av resultat. När resultaten och de uppställda målen jämförs görs en
måluppfyllelseanalys enligt Nilstuns modell. Det finns även möjlighet att
göra en kontextanalys där de förhållanden analyseras som påverkar projek-
tets planering, genomförande och avrapportering. Slutligen undersöks om
det finns effektivare sätt att uppnå samma eller bättre resultat, det görs i
effektivitetsanalysen.15

DET MILJÖPSYKOLOGISKA FORSKNINGSFÄLTET 
SOM BEDÖMNING AV GESTALTNINGSÅTGÄRDER

I samband med road movie-försöket, dvs att med film och enkät som metod
undersöka möjligheten att utvärdera genomförda gestaltningsprogram,
har jag använt mig av Küllers dimensioner för miljöupplevelser i frågefor-
muläret. I sin avhandling A semantic model for describing percieved environ-
ment16 redovisar Küller en metod som han utvecklat för att systematiskt
mäta och beskriva upplevelse av gestaltad miljö. Hans grundhypotes var att
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terna och resulterar i åtgärdsförslag.8 I Danmark har ”touring walk-
through interviews” tilllämpats av Ambrose9 och i Sverige av de Laval10.
Ambrose tillämpade ”touring walk- through interviews” när han utvärde-
rade Bangstedgård i Odense 1988–1993. Här gjorde brukare och profes-
sionella aktörer tillsammans utvärdering på plats. Han använde sig av
gåtur i kombination med bl.a. ett omfattande frågeformulär, med plats för
egna kommentarer. Deltagarna i utvärderingen var boende, byggherrar
och förvaltare. Efter det sista stoppet på rundvandringen samlades delta-
garna för en genomgång av upplevelser på turen. Målet med genomgången
var att deltagarnas olika uppfattningar skulle komma fram, konsensus
behövde inte uppnås. Vid gåturen noterades både positiv och negativ kri-
tik och även förslag till ändringar. Det resulterade i en skriftlig samman-
fattning av de viktigaste synpunkterna med fokusering på eventuella åtgär-
der med anvisningar om de boende själva kunde genomföra åtgärden eller
om det skulle ske i samarbete med byggherren och kommunen.

de Laval behandlar i sin avhandling11 gåturen som metod vid utvärder-
ingen och erfarenhetsåterföring för planerare i dialog med de boende.
Hon har prövat utvärderingsmetoden i två bostadsområden, Lilje-
holmsberget i Stockholm och kvarteret Smeden i Vaxholm. De utvärde-
ringsmetoder som hon har prövat är mental karta, semantisk miljöbeskriv-
ning, gåtur, analys av den egna bostaden och stormöte. Hon kom fram till
att det råder skillnad i hur fackmän och lekmän beskriver samma miljö. En
slutsats hon drog var att metoden gåtur var mycket bra att använda i fär-
digställda och inflyttade områden som utvärderingsmetod.

I litteraturen om utvärdering av byggd miljö beskrivs till övervägande
del metoder för utvärdering av bostäder. Jag har valt att ge exempel från
forskning som utvärderar planeringsresultat på en översiktlig nivå efter-
som jag i mina fallstudier följer upp infrastruktur- och planprojekt. Ett
sådant exempel är Almqvists utvärdering av bostadsgatan Nyby gård i
Uppsala, som är en utvärdering av den yttre miljön. Utvärderingens syfte
var att belysa barns och föräldrars erfarenheter och upplevelser av trafiksi-
tuationen och utemiljön i Nybygårdsområdet. 

Almquist använder sig av kvalitativa metoder i utvärderingen. Hon har
gjort ett antal intervjuer med boende i området och observationer på plats
genom att själv vistats i området i samband med intervjuerna. Även plane-
rare och förvaltare har intervjuats för att få ett professionellt perspektiv att
ställa mot de boendes. I Nybygårdsområdet valde planerarna att använda
sig av bostadsgata. Bilarna och de oskyddade trafikanterna samsas i samma
gaturum. Enligt utvärderingen är det inte särskilt idén med en bostadsga-
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MILJÖSIMULERINGAR
Antologin Environmental Simulation21 ger en bred orientering i hur miljö-
simuleringar görs och används. Ett antal vetenskapliga artiklar presenteras
som behandlar hur forskare med hjälp av miljösimuleringar kan studera
framtida miljöer. Miljösimuleringar som antologin ger exempel på är: för-
handsvisningar av skalmodeller, fullskaleimitationer, datoranimationer av
planerade miljöer och aktiviteter som pågår under designprocessen.
Marans och Stokols påpekar i antologin att både studenter och professio-
nella använder miljösimuleringar vid värdering av människors preferenser
till miljön, vid ett inlemmande av brukarnas värderingar av den simulera-
de miljöns planering och design och vid upprustning för att kunna maxi-
mera graden av hur den kommande miljön ska anpassas till brukare. Att
använda miljösimulering vid utvärderingar av miljöer diskuteras inte i
antologin. Fokus ligger på miljöskapande i designprocessen. 

I artikeln Landscape Simulation. Review and Potential22 visar Zube, Simcox
och Law en kronologisk uppställning över simuleringstekniker. Utveck-
lingen har gått från simuleringarna av modeller, presentationer i bläck,
perspektiv, presentationer i blyerts, diabilder, foto, flygfoto, film, datatek-
nik och video över till animeringar. Vid en demonstration för landskapsar-
kitekter jämförde Clay23 interaktiv video simulering med mer traditionella
simuleringar. Professionella bedömde videosimuleringen positivt, som al-
ternativ till traditionell simulering. Den värderades högt för förståelse,
scenisk realism och visuell kvalitet. Förmedling och intryck var snabbt och
lättbegripligt. Videosimuleringen kunde ses som ett designverktyg som var
lätt att ta till sig. Det kunde öka kundens medvetenhet och minska produk-
tionstiden enligt Clay.

I en studie av utformningen av en motorvägssträcka fann Smardon24 att
rörliga videoanimeringar tillsammans med svart-vita fotomontage var
mycket bra för att analysera komplexa miljöer. Vid en workshop i Aspen,
Colorado, behandlades flera simuleringstekniker när forskare sökte
utveckla kommunikationen av designlösningar för motorvägsombyggnad,
skidområden och kommunal planering. För att beskriva designprocessen
av Canyon Village i Yellowstone National Park använde de sig av en video-
kassett. Den illustrerar en kombination av simuleringar som: ”live film” av
området, handkolorerade ritningar, en digitaliserad bas med existerande
förhållanden, före- och efterförhållanden. Här har forskare i samma bild
kombinerat en synkroniserad film av existerande körväg med en datorani-
mering av körning med bil genom samhället.25

Ett aktuellt försök i Sverige är ett körsimulatorförsök som gjordes på
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den totala upplevelsen av gestaltad miljö kunde beskrivas i ett begränsat
antal meningsfulla dimensioner. Åtta huvuddimensioner erhölls: trivsam-
het, social status, rumslighet, originalitet, komplexitet, affektion, helhet, kraft-
fullhet. Küllers metod har använts i flera forskningsprojekt.

Sorte har med utgångspunkt i Küllers dimensioner utvecklat ett förhåll-
ningssätt till att beskriva parken för Homo Urbanis – stadsmänniskan.17

Utifrån dimensionen helhet – samspel och sammanhang tar Sorte upp ett
exempel från Wanåsparken i Skåne. När konstnärer ställer ut sina konst-
verk i naturparken uppstår en fascinerande helhetsupplevelse i samspelet
mellan kultur och natur. Den andra dimensionen som Sorte diskuterar är
rumslighet – öppenhet och slutenhet. Här exemplifierar han rumslighet i
landskapsmiljöer. Vid val mellan olika landskapsmiljöer föredrar männi-
skor miljöer där de kan blicka ut över det omgivande landskapet utan att
bli sedd av någon. Denna slutsats bygger Sorte på Appelton.18 I parker från
den engelska landskapsstilen och den franska barocken finns många exem-
pel på spelet mellan det öppna och det slutna rummet, vilket ses som en
viktig aspekt i människans kommunikation med den fysiska miljön. Jag ser
att det finns likheter med Sortes beskrivning av hur landskapsrummet kan
tolkas och hur vägrummet upplevs när informanterna diskuterar road
movien.

I avhandlingen Are Beautiful traffic environments safer than Ugly traffic
environments?19 skriver Drottenborg om estetikens påverkan på bilförarens
trötthet och perception i emotionella och kognitiva termer inom området
miljöpsykologi. Här studerade hon körbeteendet på en väg som var kantad
av körsbärsträd. I försöket testade Drottenborg miljöns påverkan på två
sätt, först genom en grupp utvärderare som använde Küllers ”semantiska
modell” för beskrivning av miljö i termer av uppfattad trivsamhet, kom-
plexitet, helhetsgrad, rumslighet, kraftfullhet, social status, affektion och
originalitet, därefter med hjälp av förare som använde en rangordningsska-
la vilken inkluderar uppnådd estetik och uppnådd trafiksäkerhet. I studien
undersökte hon hur träden påverkade körbeteendet, avseende om de
blommade eller inte. Försökspersonerna fick beskriva en miljö i avlövat
och lövat tillstånd, under bilfärden mättes hjärtverksamhet och ögonrörel-
ser.20 Studien visade att miljöns upplevda skönhet (estetiken) påverkade
körbeteendet, men att det inte gick att avgöra om trafiksäkerheten förbätt-
rades. Drottenborg menar att hennes studier ska ses som ett tillvägagångs-
sätt som öppnar för en metod att beskriva estetik och relatera skönhetsup-
plevelsen till förarens trafiksäkerhet. 
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ter ur Statskontorets uppföljning av de kvalitetsprogram som antagits av
uppdragstagarna. 

GESTALTNINGSPROGRAM HOS VÄGVERKET
Vägverket

Arkitektens roll i infrastrukturprojekt har förändrats inom Vägverket.
Bakgrunden till Vägverkets arbete med vägarkitektur bottnar i handlings-
programmet Framtidsformer för arkitektur, formgivning och design, som lades
fram av regeringen 1998. I propositionen föreslogs ändringar av väglagen
4 § och 13 § väglagen28, för att ge grundläggande krav på estetiska värden
en tydligare ställning i lagstiftningen. Ändringarna i väglagen syftade till
att en estetisk utformning skulle eftersträvas och hänsyn tas till stads- och
landskapsbilden och natur- och kulturvärden vid byggande av väg. 

Inom Vägverket pågick ett långsiktigt arbete med att förankra gestalt-
ningsfrågor och bredda kompetensen inom området vägarkitektur.
Vägverket har till sin hjälp för att behandla frågor som rör estetik och arki-
tektur 1991 instiftat Rådet för miljö och skönhet. Rådet var till en början
endast ett centralt råd som sedan kom att utvecklas till ett råd för varje
region. I början av 1990-talet höjdes kompetensen genom att det anställ-
des arkitekter och landskapsarkitekter, först centralt och därefter regio-
nalt, 2003 inrättades en chefsarkitekttjänst för i huvudsak strategiska frå-
gor inom vägarkitektur.

För att stärka vägarkitekturens ställning i samspel med kulturmiljön
togs ett kvalitetsprogram fram inom Vägverket 1999, Vägar. Kvalitets-
program för vägarkitektur29 samt en Policy för vägarkitektur.30 I kvalitetspro-
grammet valde Vägverket att koppla en handlingsplan till programmet,
där aktiviteter föreslogs som skulle genomföras inom en femårsperiod.
Vägverket har som sektorsansvarig myndighet ett ansvar att agera före-
dömligt i den egna verksamheten och sprida kunskap till andra väghållare.
I kvalitetsprogrammet anges att fortbildning behövs i vägarkitekturfrågor
och hur befintliga arkitektur- och kulturmiljövärden längs vägar skall tas
till vara och utvecklas. Erfarenhetsåterföring och uppföljning av projekt
sågs som en viktig fråga i kvalitetsprogrammet. Efter att en väg är färdig-
byggd borde gestaltningsintentioner och miljömål utvärderas. Vägens
närområde nämndes också, enligt kvalitetsprogrammet ska en samordning
med Kommunförbundet eftersträvas för att få en gemensam lösning.31

Skriften Gestaltningsprogram. En Vägledning32 togs fram som ett stöd för
projektledare, konsulter och kommunala planerare för infrastrukturpro-
jekt. I regionerna tas gestaltningsprogram fram i vägplaneringsprocessens
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VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) under 2003.26 Den väg-
sträcka som simulerades var väg 276 på sträckan från Stava till Åkersberga
i Stockholm. Försöket studerade effekterna av hastighetssänkande åtgär-
der. Bakgrunden var att det uppmättes alltför höga hastigheter på väg-
sträckan som var skyltad till 90 km/tim.27 I försöket prövades både fysiska
åtgärder som skyltar, buffelräfflor i vägbanan, avsmalnade körfält och
möbler/vegetation i vägrummet som portaler och sidoområdesåtgärder i
form av plank och trädplanteringar. De simuleringsstudier som genomför-
des på VTI, gjordes av 12 oerfarna försökspersoner som körde genom de
sex åtgärdsscenarierna i en kontinuerlig körning. Forskarna mätte hastig-
het och uppmärksamhet (utifrån ögonrörelsemått) vid försöket. Efter för-
söket mättes upplevelser av åtgärdsförslagen. Resultatet blev att endast
skyltningen 70 km/tim gav en betydande hastighetsminskning i en kors-
ning. Enligt preliminära data hade gestaltningsåtgärder ingen tydlig effekt
på hastigheten.

BAKGRUND TILL 
GESTALTNINGSPROGRAM

När riksdagen antog programmet Framtidsformer – Handlingsprogram för
arkitektur, formgivning och design för snart tio år sedan fick Sverige sitt
första nationella handlingsprogram för området. Programmet syftar till att
stärka intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning och offentlig
miljö. Ett av målen var att kvalitet och skönhetsaspekter inte skulle under-
ställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Inom ramen för handlings-
programmet fick ett antal fastighetsförvaltande statliga myndigheter 1998
uppdraget att upprätta program för hur arkitektoniska och gestaltnings-
mässiga kvaliteter skulle främjas och tas till vara i myndigheternas byggan-
de, inredande och förvaltande av byggnader och anläggningar. De myn-
digheter som fick uppdraget var Vägverket, Banverket, Luftfartsverket,
Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, Riksantikvarieämbetet och
Sjöfartsverket. Det ledde till att dessa statliga verk upprättade egna arki-
tekturpolitiska handlingsprogram. Det finns även ett samverkansforum för
statliga myndigheter, där träffas arkitekter på strategisk nivå för de olika
verken och diskuterar arkitekturfrågor. Här följer en sammanställning av
hur arbetet med kvalitetsprogram och gestaltningsprogram har utvecklats.
Underlaget till redovisningen är insamlat under 2005 och består av doku-
mentstudier och telefonintervjuer med ansvariga arkitekter, samt uppgif-
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borgs infarter, Designprogram.38 Den gjordes i ett samarbete mellan Väg-
verket och de fem kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Mölndal och
Partille. Ett stort antal personer har varit delaktiga i diskussionerna för att
få mer attraktiva infarter. Bakgrunden till arbetet är att s.k. fula och slitna
vägmiljöer skulle åtgärdas. Syftet var att skriften Designprogram skulle ligga
till grund för vägåtgärder när medel tilldelades. Gemensamt för de åt-
gärder som föreslogs var att de ”syftar till att ta ett helhetsgrepp för att
skapa ordning och harmoni i väglandskapet och överbrygga glappet mel-
lan den snabba vägtrafiken och den mer karaktärsfulla, identitetsskapande
och historiskt uppbyggda staden.”39 Åtgärderna har delats in under tre
punkter: 

• Vägrummet – karaktärszoner, sekvenser, produkter, sido- och mitt-
remsor.

• Utsiktsreservaten och den scenografiska ljussättningen.
• Stadsport och genomfart på samma gång.

Vägavsnitten har sedan indelats med hänsyn till deras karaktärer som:
regioncentrum, centrum, ytterstad/mellanstad och landsbygd. Utifrån karak-
tärszonerna föreslås produktval och materialval längs vägen. Designpro-
grammet är ett exempel på ett kvalificerat utredningsarbete. Skriften sak-
nar dock källförteckning och referenser, varför arbetets vetenskapliga
värde är svårbedömt. Bristen på källförteckning är ett generellt problem i
Vägverkets utvecklingsarbete.

Vägverket Region Skåne har tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne
arbetat vidare på regional nivå med gestaltningsprogram. Samarbetet har
resulterat i skriften Gestaltningsprogram för vägar, utveckling av metod.40 Här
har de utvecklat en metod som innehåller mallar, som redogör för upplägg
och innehåll av gestaltningsprogram under hela vägplaneringsprocessen.
Enligt rapporten ska gestaltningsprogram ingå i alla vägprojekt, men
anpassas efter dess storlek och budget. Gestaltningsprogrammet ska inte
vara en del av miljökonsekvensbeskrivningen för vägprojekt utan redovisas
som ett eget dokument eller som ett tydligt avgränsat kapitel i förstudie,
vägutredning och arbetsplan. Avsikten med projektet har varit att konkre-
tisera gestaltningsprogram för att hantera estetiska och arkitektoniska frå-
gor i vägplaneringsprocessen.

ÖVRIGA STATLIGA MYNDIGHETER
Banverket

Banverket arbetar med gestaltningsprogram i projekten. I regeringens
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olika skeden: förstudie, vägutredning och arbetsplan. Detaljeringsgraden
varierar i de olika skedena. Enligt Gestaltningsprogram – En Vägledning är
det viktigt att gestaltningsfrågorna väcks tidigt i projekten, för att det slut-
liga vägprojektet skall upplevas som en helhet där avvägningen mellan tek-
niska och estetiska aspekter kan göras på bästa sätt. I Gestaltningsprogram –
En vägledning har en uppdelning i särskilda avsnitt för landsbygds- respek-
tive stadsbyggnadsprojekt gjorts. Syftet är att underlätta diskussion och
analys av vägarkitekturens olika karaktär.

I Region Stockholm har de framtagna gestaltningsprogrammen skan-
nats in digitalt. Programmen finns tillgängliga via en kartdatabas hos
Vägverket. Det äldsta gestaltningsprogrammet är från 1994. Programmen
finns listade i rapporten Rutiner för vägarkitektur på Vägverket Region
Stockholm.33 Andelen upprättade gestaltningsprogram i samtliga regioner
på Vägverket under 2004 i projekt över 10 miljoner, var ca 45 stycken.34

Reppen har studerat statliga gestaltningsprogram för vägar.35 Hon fann att
benämningarna på gestaltningsprogrammen varierade, ibland kallades de
gestaltningsprogram och ibland kallades programmen för förstudie hos
Vägverket. Hon skriver att de studerade gestaltningsprogrammen uppvi-
sar en mycket varierande karaktär, både vad det gäller omfång och inne-
håll. Detaljeringsgraden i undersökta dokument skiljde sig åt. Det fanns
både program av visionär karaktär och mer detaljerade handlingar. 

I rapporten Rutiner för vägarkitektur Region Stockholm finns också bila-
gor som innehåller instruktioner för projektledare respektive gestalt-
ningsansvariga om vägarkitektur. Instruktionerna har lagts in i Vägverket
Region Stockholms ledningssystem. Instruktionen innehåller även ett for-
mulär för utvärdering av vägarkitektur. Dessa kriterier är en utveckling
från de bedömningskriterier som prövades i publikationen Mål och mått för
gestaltningskvaliteter i vägmiljön.36

Under 2001 fördjupade sig Vägverket Region Stockholm i ett arbete
med att ta fram en utvärdering av tre vägprojekt i regionen. Alla tre pro-
jekten hade bäring på gestaltningsfrågor. Här belystes vägplaneringspro-
cessen i tre fallstudier för Bro över Strömma kanal, Hallunda trafikplats
och Häggviksleden. Arbetsprocessen i fallstudierna ställdes mot det färdi-
ga resultatet och en diskussion fördes kring vad i processen som påverkat
resultatet av gestaltningen. Här använde Vägverket sig av en kombination
av metoder som arkivsökning, intervjuer samt en utvärdering på plats.
Arbetet finns presenterat i rapporten Hur arbetar Vägverket med gestaltning
i verkligheten? Tre fallstudier. Utvärdering/Uppföljning av gestaltningsåtgärder.37 

Vägverket Region Väst har tagit fram en rapport som behandlar Göte-
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Luftfartsverkets handlingsprogram för Arkitektur & Form47 etablerades
1999. Programmet inkluderar även en arkitekturpolicy. Tillsammans med
Lunds Tekniska Högskola, institutionen för arkitektur, har Luftfartsverket
ingått ett samarbete 2002 som avser att öka kunskapen om flygplats-
arkitektur, det s.k. FLAV-projektet. Här har en modell för gestalt-
ningsprogram för flygplatser och flygplatsbyggnader utvecklats och prö-
vats i FoU-projekt. År 2004 startade ett samverkansprojekt kallat ”Be-
byggelse- och arkitekturvärden vid Luftfartsverkets flygplatser”. Målet för
projektet var att varje flygplats skulle få ett eget gestaltningsprogram med
kartläggning och analys av landskaps-, bebyggelse- och arkitekturvärden.
Flera av Luftfartsverkets byggnader har tillkommit genom arkitekttäv-
lingar som till exempel Sky City-byggnaden och det nya flygledartornet på
Arlanda.48

Statens fastighetsverk
Hos Statens fastighetsverk finns det en Policy för arkitekter och andra kvali-
tetsfrågor i byggande och förvaltning, sedan 1999, den har därefter uppdate-
rats. 

Det finns 24 arkitekter anställda vid Statens fastighetsverk, varav två är
landskapsarkitekter. Därutöver finns 11 anställda med kulturhistorisk
kompetens. De flesta arkitekterna är lokaliserade till Stockholm. Statens
fastighetsverk har dessutom ett 30-tal förordnade slottsarkitekter som i
huvudsak ansvarar för förvaltningsverksamheten.49

Statens fastighetsverk arbetar inte med gestaltningsprogram i sin verk-
samhet. Skälet till detta är att verksamheten till största del handlar om
ombyggnader av kulturfastigheter. I de byggprojekt som Statens fastig-
hetsverk genomför arbetar de i nära dialog med projekterande arkitekt och
de arrangerar arkitekttävlingar. Ett arkitekturråd finns sedan 1999, som
aktiveras vid behov och som enbart består av interna ledamöter.50

Fortifikationsverket
Fortifikationsverket tog fram ett Kvalitetsprogram för arkitektur 2002. Ver-
kets arkitekturpolicy ingår i programmet. Arkitektkompetensen inom Forti-
fikationsverket utgörs av fyra arkitekter varav två arbetar centralt och två
regionalt. Verket använder sig av gestaltningsplaner i projekten, hittills har
myndigheten tagit fram gestaltningsplaner för fem garnisoner. Forti-
fikationsverket arbetar med upprättande av särskilda ”gestaltningspro-
gram” som avser att ge riktlinjer för gestaltning av byggnader, mark och
vegetation inom garnisonsområdet. Ett arkitekturråd bildades 1992. Det
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proposition Framtidsformer – Handlingsprogram för arkitektur, formgivning
och design föreslås en ändring i lagen om byggande av järnväg i 1 kap. 3 och
4§§ lagen om byggande av järnväg, en estetisk utformning ska eftersträvas
vid byggande av järnväg.41 Det är upp till den enskilde projektledaren om
gestaltningsprogram tas fram.42 På Banverkets hemsida redovisades fem
gestaltningsprogram när jag kartlade utvecklingen. Det tidigaste gestalt-
ningsprogrammet är från 2001.

Arkitektkompetensen på Banverket utgörs av fyra arkitekttjänster vid
huvudkontoret i Borlänge, där en av dessa är en strategisk tjänst för banes-
tetik. Regionalt hanteras planering och byggande av fyra arkitekttjänster
som är stationerade vid de fem regionerna. De arbetar som utredare och
inte primärt som arkitekter. Verket förvaltar spåranläggningar samt även
järnvägsstationer. Stationsanläggningarna är ofta samarbetsprojekt mellan
Banverket, kommunerna, trafikhuvudmännen och Jernhusen AB som för-
valtar 25% av stationsbyggnaderna.43

Banverkets kvalitetsprogram Järnvägens gestaltning färdigställdes 1999.
Banverket tog fram en arkitekturpolicy 2002. Under 2003 har Banverket
påbörjat en diskussion där de analyserar Vägverkets arbete med sitt Miljö-
och skönhetsråd. Analysen ska ligga till grund för Banverkets fortsatta
arbete med ett eget råd.44 En manual som beskriver hur gestaltningspro-
gram skall utformas och användas i olika planeringsskeden togs fram i slu-
tet av 2005, Gestaltningsprogram inom Banverket.45 För närvarande finns
gestaltningsprogram för 20% av projekten, målet är att det ska finnas i
80% av projekten. Några av de större projekten som har gestaltningspro-
gram är: Kust till kust- och Botniabanan samt stationerna i Landvetter,
Uppsala, Citybanan i Stockholm, Göteborg och Kolbäck.

Luftfartsverket
Luftfartsverket har under åren arbetat med att ta fram designmanualer,
gestaltningsprogram och designprogram. Rådet för Arkitektur och Form bil-
dades 1998 och lades ned hösten 2003. Även temporära skönhetsråd har
funnits, som för Bana 3 på Arlanda flygplats. Arkitektkompetensen hos
Luftfartsverket består av en arkitekt med strategiska uppgifter som är sta-
tionerad på huvudkontoret i Norrköping. Det finns ytterligare tre regio-
nala arkitekttjänster inom Luftfartsveket; i Norrköping, Arlanda och på
Landvetter.46 I samband med Luftfartsverkets pressade ekonomi efter den
11 september 2001, har arkitekturfrågorna starkt fått stå tillbaka. Chefs-
arkitektstjänsten har tagits bort, skönhetsrådet lagts ned och arkitektverk-
samheten har successivt skurits ned. 
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gen. Där kommunen beskriver att preciserade dokument som värnar de
estetiska värdena måste tas fram i kommunerna då lagändringen inte
ensam anses kunna värna estetiska värden. Enligt arkitekturprogrammet i
Kungsbacka skall dokument, t.ex. arkitekturprogram eller byggnadsord-
ning, ”... visa på karaktärsdrag och värden samt hur dessa kvaliteter skall
tas till vara.”57

Malmö stad hänvisar också till nationella satsningar på gestaltningsfrå-
gor som bakgrund till arbetet med kommunens programarbete. I Stadens
strukturer, handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggnad58 anges i förordet
att den centrala utgångspunkten för programmet har varit Framtidsformer
– Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. Här föreslås att
kommunerna ska ta stöd i lokala arkitekturprogram som de upprättar för
att få bättre möjlighet att påverka den arkitektoniska utformningen.

Stockholms stadsbyggnadskontor
På Stadsbyggnadskontoret i Stockholm är ett 70-tal arkitekter verksamma.
Sedan 1975 har Stadsbyggnadskontoret arbetet med att ta fram miljöpro-
gram som inkluderar gestaltningsfrågor. Därefter har kommunen succes-
sivt gått över till benämningen kvalitetsprogram och gestaltningsprogram.
Initiativet till utvecklingen av gestaltningsprogram kom från Stadsbygg-
nadskontoret.

Bland de tidigaste gestaltningsprogrammen som togs fram var program
för områdena Olovslund 1975, Tallkrogen 1980 och Gärdet 1991. Gestalt-
ningsprogrammen beskriver befintliga byggnader samt anger även rekom-
mendationer för om- och tillbyggnad vad det gäller utformningen. De
första programmen för stadsdelar togs fram på initiativ av Stadsbyggnads-
kontoret, ofta i samarbete med trädgårdsföreningar.59 Södra stationsområ-
det var det första större bostadsområdet med omfattande nyproduktion
som fick ett eget program.

I bostadsområdet Hammarby sjöstad har stadsbyggnadskontor och
byggherrar arbetat med gestaltningsprogram. För delen Sickla Udde, som
var ett av de första delområdena i Hammarby sjöstad, togs Kvalitetsprogram
för gestaltning, utbyggnadsetapp 1 fram.60 Kvalitetsprogrammet har karaktär
av en för Sjöstaden lokal byggnadsordning. Det upprättades av staden i
samarbete med berörda byggherrar för samordning av den yttre miljöns
utformning.

Stadsbyggnadskontoret använder sig av Stockholms stadsbyggnadsordning61

som ett underlag vid planeringen. Det finns inga gemensamma riktlinjer
för hur kommunen och övriga intressenter ska arbeta med gestalt-
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ska vara till stöd för generaldirektören. Förutom interna ledamöter finns
även fyra externa ledamöter knutna till rådet. Arkitekturrådet delar sedan
1998 ut ett arkitekturpris vartannat år. Fortifikationsverket har ingen tra-
dition att använda sig av arkitekturtävlingar och parallella uppdrag. Hittills
har endast en tävling genomförts och inga parallella uppdrag. Ett framti-
da mål för Fortifikationsverket är att verka för att tidplaner läggs så möj-
lighet finns att genomföra tävlingar.51 

Riksantikvarieämbetet
Arkitektkompetensen på ämbetet är strategiskt placerad i staben. På enhe-
ten för samhällsbyggnad finns fem arkitekttjänster, ytterligare några arki-
tekter finns på andra avdelningar.52 Ämbetet är sällan byggherre för om-
och tillbyggnadsprojekt. För programskedet väljs arkitekt efter tävling
eller upphandling. Efter programarbetet anlitas Statens fastighetsverk som
beställarens ombud, Statens fastighetsverks kvalitetssäkring styr genomfö-
randet.53

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket tog 1999 fram ett Kvalitetsprogram i arkitektur och formgiv-
ning. I programmet ingår en arkitekturpolicy. Sjöfartsverket har mest rol-
len som förvaltare av sitt byggnads- och anläggningsbestånd. Verket för-
valtar omkring 1000 fyrplatser, varav 31 st är statliga byggnadsminnen.
Även de tre stora kanalerna för handelssjöfart, Falsterbokanalen, Söder-
tälje kanal och Trollhättekanal, ingår i verkets förvaltningsuppdrag. Efter
det att Sjöfartsverket 1999 fick regeringsuppdraget att utveckla arbetet
med arkitektoniska och gestaltningsmässiga kvaliteter har de tagit in arki-
tekter i större utsträckning i projekten. Det finns inga arkitekter anställda
och inget Arkitektturråd på Sjöfartsverket, då byggverksamheten har liten
omfattning och verket saknar interna rutiner för arbetet med gestalt-
ningsprogram i byggprojekt.54

GESTALTNINGSPROGRAM HOS KOMMUNER
En av drivkrafterna till att kommunerna arbetar med arkitektur- och ge-
staltningsprogram kan spåras i de ändringar i plan- och bygglagen, som
genomfördes 1998/1999 för att stärka estetiska värden inom byggbe-
ståndet. Ändringarna som berör estetiska föreskrifter finns i 2 kap. 2§, 3
kap. 1 och 10§§ samt 11 kap. 1§ plan- och bygglagen (1987/10)55. I
Arkitekturprogram, ramprogram för Kungsbacka kommun56 anges i bakgrun-
den att programmet är en konsekvens av ändringarna i plan- och byggla-
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intresse för utformningsfrågor. Men det finns också ett behov en hel-
hetsbild när delområden och därmed arkitekterna blir allt fler.
Granskande myndigheter, byggherrar och arkitekter behöver gestalt-
ningsprogrammet som den gemensamma basen för utformningsdis-
kussionerna.70

Och vidare:

I första hand är det vi själva (SBK) som initierar (rekommenderar,
kräver, föreslår, efterfrågar) gestaltningsprogram. Drivkraften är en
önskan om att hitta former att gestalta helheter med många aktiva…
Efterhand som gestaltningsprogrammen blivit mer vanliga har även
många (vissa) byggherrar förstått nyttan för egen del. Därmed kan
även de initiera gestaltningsprogram… Avsikten är att gestalt-
ningsprogrammet skall vara ett bra arbetsredskap och styrinstrument
för projekterande och granskande arkitekter och ett pedagogiskt hjälp-
medel i samtalet mellan byggherrar, arkitekter och SBK … Det är
byggherrarna som brukar betala konsultdelen i gestaltningsprogram-
met. Om en konsulterande arkitekt medverkar i planarbetet är det
oftast han/hon som också arbetar med programmet. SBK:s arbete
finansieras genom planavgiften eller genom byggherreavtal.71

Planarkitekten ser stadsbyggnadskontoret som en drivande aktör i arbe-
tet med att få till stånd gestaltningsprogram i större plan- och byggprojekt.
Samtidigt påpekas att byggherrar efterhand visat ett allt större intresse för
utvecklingen av gestaltningsprogram i byggprojekt. I arbetet med
Kvibergs äng använde sig stadsbyggnadskontoret av förebildliga exempel i
kontakterna med anlitade arkitekter. Referensexempel på ”bra” gestalt-
ningsprogram lämnas över i samband med upphandling av arkitekttjänster.
En granskning av förebilderna i detta avhandlingsarbete visade att gestalt-
ningsprogrammen varierar i innehåll och omfattning. Det finns behov av
att konkretisera gestaltningsprogrammens innehåll, utformning och
användning till konkreta rekommendationer.

Malmö stadsbyggnadskontor
Malmö kommun tog i oktober 2003 fram ett samrådsförslag; Handlings-
program för arkitektur och stadsbyggnad, arbetet initierades under arkitek-
turåret 2001. Dokumentet är ett övergripande dokument och omfattar
fyra skrifter: Stadens strukturer,72 Hållbarhet,73 Teser74 och Goda exempel.75

Stadens strukturer ger en bild av befintlig bebyggelse och stadsplanering
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ningsprogram i stadsutvecklingsprojekt. Varje planarkitekt och projekt
utformar sitt eget arbetssätt för behandling av gestaltningsfrågor. Syftet
med att ta fram gestaltningsprogram är att höja ambitionsnivån utan att
höja kostnadsnivån.62 Stadsbyggnadskontoret ser gestaltningsprogram som
ett gemensamt åtagande om en ambitionsnivå som både byggherrar och
staden har att rätta sig efter. Exploateringskontoret skriver in att program-
met ska följas i sina exploateringsavtal med byggherren.63 Ibland lägger
man in gestaltningsmålen direkt i planbestämmelsen. Ett skönhetsråd
finns i Stockholm som en självständig enhet med externa ledamöter. Rådet
fungerar som remissinstans, här föredras detaljplaner och bygglov.

Gestaltningsprogram är ”en process som utvecklar projektet”64 menar
en planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret. Parterna tar fram gestalt-
ningsprogram ”för de projekt som behövs”.65 Initiativet kommer i de fles-
ta fall från Stadsbyggnadskontoret, men ses som en självklarhet i större ny-
exploateringar.66 Programmens styrande verkan varierar beroende på om
det är kommunen som handlar upp en separat arkitekt för gestaltningspro-
grammet eller om det är en av byggherren upphandlad arkitekt som gör
både gestaltningsprogram och projekteringen. Det är svårare med efter-
levnaden i det första fallet.

Göteborgs stadsbyggnadskontor
Stadsbyggnadskontoret har sammanlagt ett 40-tal arkitekter anställda.
Göteborg började arbeta med gestaltningsprogram i slutet av 1990-talet.67

Gestaltnings- och kvalitetsprogram tas fram i ca 10% av de nya detaljpla-
nerna. I övriga detaljplaner läggs gestaltningsaspekter direkt in i detaljpla-
nen som planbestämmelser.68 Ett av de första kvalitetsprogrammen som
togs fram i Göteborg var Kvalitetsprogram för Sannegårdshamnen, Eriksberg
1990.69 Här förmedlas kvaliteter som Stadsbyggnadskontoret önskar ge
plan och hus i en första utbyggnadsetapp av Norra Älvstranden. Till grund
för kvalitetsprogrammet låg en seminarieserie där diskussionen genomför-
des med inbjudna arkitekter, berörda byggherrar och Stadsbyggnadskon-
toret.

Programarbetet har ännu inte resulterat i några gemensamma riktlinjer
i kommunen för hur gestaltningsprogram ska tas fram, vad de skall inne-
hålla och hur de ska säkras. En erfaren planarkitekt i Göteborg ger följan-
de bild av läget i sitt intervjusvar:

Det som drivit fram användningen av gestaltningsprogram är till
viss del en större medvetenhet om gestaltningens betydelse och ett ökat
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Kommuner hänvisar i sina arkitekturprogram både till ändringar i plan–
och bygglagen och till regeringens kulturproposition Framtidsformer –
Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. De statliga gestalt-
ningsprogrammen är resultat av uppdrag från regeringen och ingår i en
nationell arkitekturpolitik. Styrningen från regeringens sida har i detta fall
gällt staten som byggherre och fastighetsförvaltare. Ett krav på återrappor-
tering till uppdragsgivaren ingår som del i en nationell arkitekturpolitik.

FORSKNINGSPROJEKTET

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH FORSKNINGSMETODER 
Avhandlingsarbetet studerar utvecklingen och användningen av program
med gestaltande avsikter i projekt som drivs av byggherrar och stadsbygg-
nadskontor. Avhandlingen har tre huvudsyften:

• Det första syftet utgår från begreppsanvändningen i program med
gestaltande avsikter. Hur pratar professionella praktiker om kvalitet i
arkitektur, stadsbyggnad och samhällsplanering? Vilka likheter och skill-
nader finns det i synen på kvalitet inom byggsektorn? Hur kommunice-
ras kvalitet i gestaltningsprogram? 

• Det andra är ett undersökande syfte som tar fasta på gestaltningspro-
gram som fenomen i arkitektur- och stadsutvecklingsprojekt. Vad är det
för kvalitetsfrågor som behandlas och synliggörs i programmen? Vem
svarar för framtagandet av programmen?

• Det tredje är ett analyserande syfte som handlar om gestaltningspro-
grammens förmåga att styra utformningen i arkitektur- och stadsut-
vecklingsprojekt. Vilka mål finns i programmen? Med vilka medel vill
programmen åstadkomma efterfrågad miljö? Leder programmen till
önskat resultat? Hur sker uppföljningen? Vilka utvärderingsmetoder är
lämpliga?

Forskningsstrategier
Avhandlingsarbetet är upplagt i fyra delstudier. Den första delstudien är av
en begreppsutredande karaktär och undersöker språkbruket. Den andra
delstudien följer utvecklingen av ett gestaltningsprogram i ett planprojekt.
Den tredje delstudien utvärderar ett genomfört gestaltningsprogram för
en väg. Den fjärde delstudien jämför utvärderingen med film och enkät
och tidigare genomförda utvärderingar för samma vägsträcka. 
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genom tiderna. Dokumentet ger rekommendationer för ombyggnad och
ny bebyggelse. Programmet beskriver åtta stadsdelskaraktärer och tre
landskapskaraktärer i stadsmiljön och hur dessa kan utvecklas när staden
växer. Teser är den av skrifterna som har en gemensam policy presenterad
som nio teser för stadens byggande. Teserna utgör en värdegrund för sta-
dens alla förvaltningar, både vad det gäller befintligt fastighetsbestånd och
nyproduktion. Skriften Hållbarhet visar metoder och synsätt för hållbarhet
i planering och arkitektur. Hållbarhetsmålen är utarbetade med utgångs-
punkt från aspekterna: ekologisk, social och ekonomisk. I skriften Goda
exempel visas slutligen vardagliga exempel där olika mål för hållbarhet styrt
urvalet. Handlingsprogrammet är förankrat i översiktsplanen. Stadsbygg-
nadskontoret arbetar med gestaltningsprogram på kommunen på olika
nivåer, från en övergripande policynivå som är gemensam för stadens för-
valtningar till en projektnivå och utformning av stadsdelar.

SAMMANFATTNING
Bland de statliga myndigheterna varierar arbetet med gestaltningspro-
gram. Det är främst tre stycken statliga byggherrar som arbetar mer med
gestaltningsprogram än de övriga: Vägverket, Banverket och Luftfarts-
verket. De övriga myndigheterna har antingen mest rollen av förvaltare
(Sjöfartsverket) eller egen arkitektkompetens som inte anser sig vara i
behov av gestaltningsprogram (Statens fastighetsverk). Vägverket och
Luftfartsverket har under lång tid arbetat med gestaltningsprogram, efter
den 11 september har det dock skett en åtstramning av arkitekturarbetet
på Luftfartsverket. Banverket befinner sig i en expansionsfas med sitt arki-
tekturarbete.

På den kommunala sidan har Stockholms kommun och Malmö stad ett
övergripande handlingsprogram för arkitektur, där Malmö har ett nytt och
omfattande program, medan Stockholms Stadsbyggnadsordning är något
äldre. Stockholm har arbetat med gestaltningsprogram sedan mitten av
1970-talet. Göteborgs kommun har främst arbetat med gestaltningspro-
gram på projektnivå, det finns inget övergripande program för gestalt-
ningsfrågor på samma sätt som i Stockholm och Malmö. Vid en intervju
med en  planarkitekt vid Stockholms Stadsbyggnadskontor framkom att
man såg en skillnad om det är arkitekten som gör gestaltningsprogrammet
i uppdrag åt kommunen eller åt byggherren. Efterlevnaden blir större om
samma arkitekt gör både program och slutgiltig projektering.76

De kommunala arkitektur- och gestaltningsprogrammen har sitt ur-
sprung i både lokala behov och övergripande ändringar i regelverket.

34



pen samt intervjuer och samtal med informanterna. I fallstudien av
Kvibergs äng har jag använt mig av två slags analyser. Dels en processana-
lytisk redovisning som främst utgår från dokumentstudier och observa-
tion, dels en diskursanalytisk tolkning av planeringsgruppens arbete som
baseras på intervjudata. Diskursanalysen redovisar de olika aktörernas age-
rande med hänsyn till tre diskurser: arkitekturdiskursen, trafikplanerings-
diskursen och byggherrediskursen.

Den tredje delstudien behandlar utvärderingsproblematiken. Jag har
gjort en road movie, där jag med filmens hjälp och ett frågeformulär
undersökt möjligheten att utvärdera ett genomfört gestaltningsprogram av
förbifarten till Sollefteå. Utvärderingen omfattar både gestaltningspro-
grammet och gestaltningsåtgärder. Program och åtgärder har behandlats
som en helhet som ömsesidigt påverkar varandra. Det är inte bara pro-
grammets synbara utfall i form av åtgärder som behandlas i utvärderingen.
Frågeställningen som jag ville belysa i utvärderingen var: Har planerade
åtgärder resulterat i avsedda mål? Kunde man med film och enkät som
utvärderingsinstrument få fram kunskap om gestaltningsåtgärderna på ett
effektivare sätt, jämfört med de mer traditionella utvärderingarna? Syftet
med denna studie har varit att i en förlängning kunna jämföra olika meto-
der för utvärdering av genomförda gestaltningsprogram. Jag använde föl-
jande datainsamlingsmetoder: filmen som simulator, enkät med skatt-
ningsskalor och möjlighet att skriva egna kommentarer i anslutning till
frågorna samt en avslutande diskussion vid varje försök.

Den fjärde delstudien är en beskrivande sammanställning av de fyra sin-
semellan olika utvärderingar av gestaltningsåtgärder för Riksväg 87/90 i
Sollefteå, som tidigare var genomförda. Härigenom fanns ett rikt jämfö-
relsematerial att tillgå. I analysen av de genomförda utvärderingarna har
jag använt mig av fyra av Nilstuns sex beskrivna utvärderingsanalyser.77

Min huvudforskningsfråga har varit: Vilken av utvärderingsmetoderna ger
det bästa underlaget för bedömningen av gestaltningsprogrammet och
utfallet av vidtagna gestaltningsåtgärder?
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I den första delstudien, där jag undersöker olika gestaltningsprogram
och hur de nyttjas i stat och kommun, har två frågeställningar varit centra-
la. Dels ville jag undersöka vilka program hos stat och kommun som han-
terar gestaltningsfrågor, dels ville jag studera hur program med gestaltan-
de avsikter används i arkitektur- och stadsutvecklingsprojekt. Syftet har
varit att kartlägga språkbruket och ge en ökad klarhet i begreppsanvänd-
ningen. 

De datainsamlingsmetoder som jag har använt mig av är litteraturstudi-
er, databassökningar, internetsökningar och intervjuer. Jag valde att göra
en närmare beskrivning av några typiska program för att få en bättre bild
av programmens uppbyggnad och innehåll. Utvalda program har jag följt
upp via samtal med ansvarig arkitekt. Undersökningsmetodiken har främst
varit kvalitativ. Programmen har avgränsats till åren 1999–2005, för att
informationen vid intervjuerna fortfarande skulle var aktuell. Fallen var
valda för att vara informationsrika, och typiska exempel på förekommande
program med gestaltande avsikter.

Den andra delstudien är en fallstudie där jag följt framtagandet av en
detaljplan med tillhörande gestaltningsprogram för bostadsområdet Kvi-
bergs äng i Göteborg. Det är ett kommunalt stadsutvecklingsprojekt som
innehåller både bebyggelseplanering och trafikplanering. Syftet med fall-
studien var att öka förståelsen av gestaltningsprogram som utvecklingspro-
cess och att bidra till kunskap om maktordningen inom stadsutveckling-
sprojekt. Fokus har legat på tillkomstprocessen av gestaltningsprogram-
met. Jag har följt de olika aktörernas agerande i planeringsgruppen där tra-
fikplanering och bebyggelseplanering skulle samordnas i detaljplanen. De
frågeställningar som jag försöker klargöra i fallstudien är: Hur har planer-
ingsproblem och frågeställningar identifierats och hanterats i planer-
ingsprocessen för Kvibergs äng? Hur arbetar Göteborgs Stad med gestalt-
ningsprogram? Vilken roll har gestaltningsprogram i Stadsbyggnadskon-
torets planprojekt? Hur uppfattas gestaltningsprogrammet av nyckelaktö-
rerna i processen? Hur gör Stadsbyggnadskontoret för att säkra de kvali-
teter som kommer fram i gestaltningsprogrammet?

Eftersom processen att ta fram en detaljplan med tillhörande gestalt-
ningsprogram är en komplex process som innehåller både formella och
informella beslut använde jag olika metoder för datainsamling i syfte att få
så mycket information som möjligt. De metoder som jag använt mig av i
fallstudien för att samla in data har varit: dokumentstudier, platsbesök vid
Kvibergs äng, fotodokumentation, deltagande observation vid möten med
planeringsgruppen för planprojektet, en studieresa med planeringsgrup-
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kontor med de statliga byggherrarnas användande, så studerade jag stads-
byggnadskontoren hos de tre största kommunerna: Stockholm, Göteborg
och Malmö.

Resultat 
Efter att ha studerat kommunala och statliga program för gestaltningsfrå-
gor visade det sig att fyra programtyper dominerade materialet. Dessa var:
arkitekturprogram, gestaltningsprogram, kvalitetsprogram och stadsmiljöpro-
gram. Däremellan undersökte jag likheter och skillnader i benämningarna
av programmen mellan statliga byggherrar och kommunala stadsbygg-
nadskontor. Arkitekturprogram och stadsmiljöprogram förekommer bara
hos kommuner, medan gestaltningsprogram och kvalitetsprogram är
begrepp som används både hos statliga byggherrar och hos kommunala
stadsbyggnadskontor. Hur de olika begreppen används följer ingen enty-
dig regel. Jag har funnit fyra typer av skillnader hos programmen: plats/
process, övergripande policyfrågor/projektnivå, färdigt dokument/levande
dokument, principlösningar/detaljlösningar.

Resultatet visar att det inte råder något enhetligt språkbruk på området.
Genom att föreslå definitioner på program för gestaltningsfrågor vill jag
bidra till ett klarare språkbruk. Av detta skäl föreslås följande definitioner: 
• Arkitekturprogram bör användas för program som beskriver bebyggel-

sen på en övergripande kommunal nivå och som innehåller allmänna
råd i form av illustrationer/referensbilder och text om hur tillkomman-
de miljöer bör gestaltas/anpassas. Arkitekturprogrammen ger rekom-
mendationer om byggnaders placering och yttre form med hänsyn till
stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärden på plats. Det är pro-
gram som används för att redovisa kommunens arkitekturpolicy på en
generell nivå. 

• Gestaltningsprogram bör reserveras för program med gestaltande avsik-
ter som används i projekt inom arkitektur, stadsbyggnad och infrastruk-
tur. Gestaltningsprogrammen bör ge riktlinjer för miljön till en avsedd
helhetsverkan. Program som används på en projektnivå kan förändras
under planeringsprocessen, från en redovisning av principlösningar i
början av planeringen till detaljerade beskrivningar av gestaltningen i
senare skeden av planerings- och byggprocessen. Gestaltningsprogram
blir därmed föränderliga dokument.

• Kvalitetsprogram bör endast användas för program som beskriver hur
organisationer och företag arbetar med kvalitetsfrågor i sin verksamhet.
Enligt detta synsätt blir kvalitetsprogram dokument som får policyka-
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DELSTUDIERNA 

Licentiatavhandlingen omfattar fyra studier. I den följande delen presen-
teras en översikt av varje artikel avseende syfte, genomförande och resultat.

ÖVERSIKT ÖVER DELSTUDIERNA

DELSTUDIE 1

OM PROGRAM FÖR GESTALTNINGSFRÅGOR.
DESS NYTTJANDE I STAT OCH KOMMUN.

Frågeställning
Syftet med denna artikel är att kartlägga språkbruket och ge en ökad klar-
het i begreppsanvändningen, samt att undersöka med vilka medel gestalt-
ningsprogrammen skall styra planering och utformning av miljöer. Det
finns flera olika program för gestaltningsfrågor. Staten och kommunerna
använder sig av program som kallas för arkitekturprogram, designmanual,
designprogram, gestaltningsprogram, gestaltningsprinciper, kvalitetsprogram
och stadsmiljöprogram som hjälpmedel i planeringsprocessen. De frågeställ-
ningar som jag har valt att organisera studien kring är: Hur används pro-
gram med gestaltande avsikter i arkitektur- och stadsutvecklingsprojekt?
Vilka program hos stat och kommun hanterar gestaltningsfrågor? 

Uppläggning/Genomförande
Tillvägagångssättet har varit att studera ett antal kommunala program för
gestaltningsfrågor och ett antal statliga program. Det har gjorts genom lit-
teraturstudier, databassökningar, internetsökningar och intervjuer. Som en
del i min metod ingick även begreppsanalys. Urvalet av sökbegrepp i inter-
netsökningen baseras både på en förstudie som ingick i forskningspro-
grammet som avhandlingsarbetet är en del av, och min professionella erfa-
renhet från Vägverket. Genom min samlade erfarenhet som landskapsar-
kitekt hade jag god kännedom om Vägverkets arbete med ett ge-
staltningsprogram. Avgränsningen valdes till att omfatta svenska exempel
mellan åren 1999–2005, för att informationen skulle vara aktuell för de
personer som jag valt att intervjua. Som studieobjekt valde jag tre statliga
myndigheter: Vägverket, Banverket och Luftfartsverket. Dessa myndighe-
ter arbetar med offentliga miljöer som används av många människor. Ett
annat skäl för val av studieobjekt var att myndigheterna arbetar aktivt med
införandet av gestaltningsprogram i sin verksamhet. För att kunna jämfö-
ra användningen av gestaltningsprogram hos kommunala stadsbyggnads-
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av flera olika metoder för att möjliggöra insamlingen av så mycket infor-
mation som möjligt. Den har skett med hjälp av: dokumentstudier, plats-
besök vid Kvibergs äng, fotodokumentation, deltagande observation vid
möten med planeringsgruppen för planprojektet, studieresa med planer-
ingsgruppen samt intervjuer och samtal med informanterna. Två av meto-
derna har tillfört fallet mer information än övriga; observation och inter-
vjuer. Jag uppfattade en stor kvalitet i deltagande observation eftersom
metoden ger direkt erfarenhet. Intervjuerna, som gjordes i form av struk-
turerade intervjuer med öppna frågor, gav motiveringar till observa-
tionsdata. 

Fallbeskrivningen innehåller två slag av analyser. Dels en processanaly-
tisk redovisning av planeringsprocessen som utgår från dokumentstudier
och observation. Här följer texten ett kronologiskt upplägg. Dels en dis-
kursanalytisk tolkning av planeringsgruppens arbete som baseras på inter-
vjudata, den är tematisk till sin karaktär. Inom området planering möts de
olika aktörerna som i sin tur kommer från sinsemellan olika diskurser:
arkitekturdiskursen, trafikplaneringsdiskursen och byggherrediskursen. Jag har
valt ut tre diskursanalytiska begrepp som jag sedan tillämpat på mitt mate-
rial. Dessa är myter, metaforer och makt.

Jag har försökt att förstå varför det blev som det blev och valt att beskri-
va fem teman som framträtt i det insamlade materialet.  Dessa teman var:
kvalitetsstyrning, samsyn, stadsutveckling, roller och planering.  

Resultat
Arbetet har drivits på ett informellt och förenklat sätt i projektet Kvibergs
äng. Under processen var det oklart vad gestaltningsprogrammet skulle
innehålla, och om Stadsbyggnadskontoret skulle ta fram ett övergripande
program för hela Kvibergsområdet eller arbeta med platsspecifika gestalt-
ningsprogram. Det blev en obalans i projektet då trafikplaneraren inte in-
gick i planeringsgruppen. Trafikfrågorna var också en av de huvudfrågor
som gav upphov till svåra problem senare i projektet. Stadsbyggnadskon-
toret pratade om stadsutveckling, men agerade inte efter den målbilden. 

Det växte fram en skillnad mellan arkitekturdiskursen och byggherre-
diskursen. Byggherren föredrog en flexibel detaljplan som lättare skulle
kunna möta konjunkturförändringar. Byggherren önskade frihet inom
programmets ram vad det gällde måttsättning av bebyggelse, medan arki-
tekten önskade precisera så mycket som möjligt i gestaltningsprogrammet.
De mål och visioner som formulerats i starthandlingen om ”blandstaden”
och att ”länka samman” stadsdelar diskuterades lite i planeringsgruppen.
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raktär och som främst redovisar hur kvalitetsmål bestäms, utvecklas och
följs upp internt inom organisationer/företag och säkras av kvalitetsan-
svariga företrädare i byggherrens organisation.

• Stadsmiljöprogram bör reserveras för att beskriva hur kommuner arbetar
med kvalitetsfrågor som rör det offentliga rummet. Här avses främst
gaturummet, offentliga platser och torg där de oskyddade trafikanterna
rör sig. Stadsmiljöprogram är av övergripande karaktär och ger riktlin-
jer främst för de centrala delarna i staden.

DELSTUDIE 2

GESTALTNINGSPROGRAM MED FÖRHINDER.
KVIBERGS ÄNG, EN FALLSTUDIE I GÖTEBORG.

Frågeställning
Genom att studera tillblivelseprocessen för ett kommunalt gestalt-

ningsprogram har jag i denna fallstudie sökt öka förståelsen för utveckling-
en av gestaltningsprogram och bidra till kunskap om maktordningen inom
stadsutvecklingsprojekt. Det område som jag valt är Kvibergs äng i
Göteborg. De frågeställningar som behandlats är: Hur har planeringspro-
blem och frågeställningar hanterats i planeringsprocessen för Kvibergs
äng? Vilken roll har gestaltningsprogram i Stadsbyggnadskontorets plan-
projekt? Hur uppfattas gestaltningsprogrammet av nyckelaktörerna i pro-
cessen? Hur gör Stadsbyggnadskontoret för att säkra de kvaliteter som
kommer fram i gestaltningsprogrammet? 

Uppläggning/Genomförande
Fallstudiebeskrivningen följer planprocessen för området Kvibergs äng.
Göteborgs Stad ser Kviberg som ett viktigt område för en framtida stadsut-
veckling och målet är att skapa en blandstad. Projektet Kvibergs äng inne-
höll både bebyggelseplanering och trafikplanering och utgjorde härigenom
ett exempel på stadsutveckling. Eftersom tidplanen kraftigt försköts togs
det endast fram ett koncept till gestaltningsprogram under den tid jag följ-
de projektet, min forskning kom att riktas mot själva tillkomstprocessen.

Nyckelaktörerna i den planeringsprocess som jag har följt var planarki-
tekter och trafikplanerare vid Stadsbyggnadskontoret, byggherrarna JM,
Skanska och Fastighetskontoret samt arkitekter från Tegnestuen Vand-
kunsten. Fallstudiemetodiken har varit en metod som passat min forskning
då tillblivelseprocessen för detaljplanen med tillhörande gestaltningspro-
gram har varit en komplex process med både formella och informella
beslut. Det har därför varit motiverat att datainhämtningen skett med hjälp
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Uppläggning/Genomförande
Under 2000 togs ett gestaltningsprogram för förbifarten till Sollefteå
fram. Bakgrunden till detta program var den inventering av ”fula och slit-
na vägmiljöer” som Vägverkets huvudkontor hade initierat. Gestaltnings-
åtgärderna utgjordes i huvudsak av planteringsåtgärder utefter sträckan. 

Filmförsöket planerades på KTH i Stockholm och genomfördes under
två dagar i mitten av augusti 2006. Att filma under den gröna växtsäsong-
en föll sig naturligt då de flesta av åtgärderna var träd- eller buskplanter-
ingar. Vi utgick från ett filmmanus som jag hade tagit fram. Vägsträckan
filmades av en professionell filmare, med vid filmningen var en regionar-
kitekt från Vägverket Region Mitt. Filmningen sökte efterlikna bilförarens
körupplevelse, därför filmades en grundfilm av själva vägen samt även foto-
vinklar av vägens sidoområden som sedan redigerades in för att bättre
kunna bedöma gestaltningsåtgärderna.

Filmen visades därefter för tre oberoende grupper vid olika tillfällen.
Sammanlagt deltog 25 personer i försöken. Alla var professionella som
antingen studerade eller på olika sätt arbetade med gestaltningsfrågor.
Försöket tog omkring två timmar. Det genomfördes i en bestämd ordning
som var lika vid alla försöken. Försöket avslutades med en uppsamlande
diskussion om försöket med film, gestaltningsprogrammet och gestalt-
ningsåtgärder med tillhörande enkätfrågor. Dokumentationen gjordes i
form av egna och forskarkollegors anteckningar samt bandupptagning. 

I enkäten, (enkäten bifogas i bilaga) använde jag mig av tre typer av
utvärderingskriterier för att undersöka hur road movien uppfattades av
informanterna och hur det var möjligt att utvärdera det genomförda
gestaltningsprogrammet. Dessa var: 

• Forskningskriterier: det är generella kriterier som tagits fram i forsk-
ningsprojekt och prövats i vetenskapliga studier som omfattar bedöm-
ning av miljöer.

• Professionella kriterier: det är erfarenhetsbaserade kriterier som land-
skapsarkitekter använder sig av vid utveckling och bedömning av
gestaltningsprogram i vägprojekt.

• Programspecifika kriterier: Det är specifika kriterier som varierar för res-
pektive gestaltningsprogram och som måste anpassas till utvärder-
ingsuppgiften.

Resultat
Informanterna har i enkäten fått svara på frågor som bedömts i skalor från
negativt till positivt. Som metod har jag valt att använda mig av semantis-
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Fokus lades istället på detaljer i byggnadsutformningen. Perspektivet för
arkitektens arbete med gestaltningsprogrammet var i huvudsak inifrån och
ut, medan visioner och mål för planeringen talade om principer som skul-
le tillämpas i stadsutvecklingsprojekt. Beträffande kvalitetssäkring tog inte
planeringsgruppen ställning till frågan. Här pågick ett maktspel, där bygg-
herren efterfrågade handlingsutrymme för att kunna anpassa sig till för-
ändringar på marknaden medan Stadsbyggnadskontoret önskade en mer
långsiktig lösning för bebyggelsen.  

Planeringsgruppen lyckades inte skapas en samsyn bland alla aktörer i
Kvibergs äng. Ett maktspel utvecklades genom olika typer av utestäng-
ningsprocedurer. Trafikplanerare och stadsplanerare kom att arbeta sepa-
rat utan samordning och gemensamt synsätt på stadsutveckling.

Den informella hanteringen i projektet, avsaknad av minnesanteckning-
ar och mötesprotokoll, skapade svårigheter vid byte av planarkitekt. En
bidragande orsak till att arbetet med gestaltningsprogrammet avstannade
kan vara skillnaden mellan de tre diskurser som funnits inom planerings-
gruppen: arkitekturdiskursen, trafikplaneringsdiskursen och byggherrediskur-
sen representerar olika intressen och målbilder i stadsutvecklingsprojektet.
Planeringsgruppen har haft svårt att enas kring arbetet med gestalt-
ningsprogrammet. 

DELSTUDIE 3

ROAD MOVIE FÖRBIFART SOLLEFTEÅ.
FILM SOM UTVÄRDERINGSINSTRUMENT

Frågeställning
Den tredje delstudien är en utvärdering. Jag ville pröva om det med film
och enkät som utvärderingsinstrument gick att få fram kunskap om
genomförda gestaltningsåtgärder på ett effektivare och mer lättillgängligt
sätt jämfört med traditionella utvärderingar. Orsaken till att jag valde film,
var att det finns en dynamik inbyggd i att färdas på vägen. Film är ett
medium som kan antas förmedla upplevelser på ett omedelbart sätt. Film
skulle också göra utvärderingen både återupprepbar och oberoende av tid
och plats. Den kunde genom digital teknik visas för flera personer var och
när som helst. Flera av de traditionella utvärderingarna var bundna till att
utvärderingen gjordes på platsen för det genomförda gestaltningspro-
grammet. De hade en engångskaraktär och uppfattades härigenom som
resurskrävande. Jag ville prova om det fanns en enklare metod för utvär-
dering av vägarkitektur som gav lika gott resultat eller bättre.
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• Kvalitativ utvärdering
• Processutvärdering (ingen jämförelse gjordes mot processutvärde-

ringen)79

Under 2006 genomförde jag ytterligare en utvärdering av förbifarten
till Sollefteå. Metoden utvecklades inom ramen för avhandlingsarbetet.
Min forskningsfråga var. Vilken av utvärderingsmetoderna ger det bästa
underlaget för bedömning och utfallet av vidtagna gestaltningsåtgärder i
relation till gestaltningsprogrammet?

Uppläggning/Genomförande
Inledningsvis studerade jag de fyra utvärderingarna som genomförts på
uppdrag av Vägverket. En kortare sammanfattning av utvärderingarnas
metoder och resultat beskrevs. Resultat jämfördes därefter med utfallet av
road movieförsöket. Här följer en kortare beskrivning av de genomförda
utvärderingarna.

Avstämning på plats mot gestaltningsprogrammet
2004 genomfördes en avstämning på plats av genomförda landskapsåtgär-
der jämfört med det framtagna gestaltningsprogrammet.80 De som deltog
var tre professionella personer, alla var arkitekter. Syftet var att bedöma i
vilken utsträckning gestaltningsprogrammets mål uppfyllts. Sträckan kör-
des med bil ett antal gånger och miljön utvärderades i fullskala utifrån bil-
förarens perspektiv. 

Metoden var lättillgänglig och billig, det räckte med tre personer. Det
gick snabbt att genomföra den, en dag var tillräcklig tid, vilket inkludera-
de resa tur och retur Stockholm–Sollefteå. En fördel var att ha satt sig in
i gestaltningsprogrammet före utvärderingen. 

Utvärdering på plats med utvärderingskriterier
Denna utvärdering genomfördes också 2004. Förutom fyra professionella
praktiker från Vägverket, medverkade en grupp personer från Sollefteå
kommun. De som skulle medverka i utvärderingsdagen hade fått ta del av
gestaltningsprogrammet i förväg. Efter det att projektet presenterats och
de genomförda åtgärderna redovisats kördes vägsträckan ett antal gånger i
båda körriktningarna. Stopp gjordes vid strategiska platser. Därefter fick
deltagarna fylla i utvärderingsformuläret på plats, med de kriterier som
skulle bedömas. Metoden och kriterierna var i huvudsak hämtade från rap-
porten Hur arbetar Vägverket med gestaltning i verkligheten? Tre fallstudier.81

När utvärderingen i fält var avslutad återsamlades gruppen, kriterierna
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ka skattningsskalor.78 Härigenom har det varit möjligt att utvärdera hel-
hetsupplevelser av fysiska miljöer, både i gestaltningsprogrammet och som
filmade åtgärder. I enkäten kunde tre typer av värderingar spåras i svaren:
neutralt, positivt och negativt. Jag har undersökt förekomsten av eventuel-
la könsskillnader och skillnader mellan de tre grupperna av informanter:
arkitektstuderande KTH, Vägverket och Rambøll. Vägverket hade en ten-
dens att i sin bedömning vara mer kritisk än övriga grupper, i fråga om läs-
barhet och skötsel av växtlighet. I synen på hur de upplevde skötsel och
underhåll av växtligheten i anslutning till vägen gav informanterna intryck
av en varierad syn. De positiva svaren återfanns främst bland män i de båda
grupperna arkitektstuderande vid KTH och Rambøll. Gruppen arkitekt-
studerande gav i sina kommentarer ofta förslag till förbättringar av vägar-
kitekturen. Det var överlag positiva kommentarer bland informanterna om
att använda sig av film för att visa genomförda gestaltningsåtgärder och att
utvärdera vägarkitektur, flera av informanterna menade att filmen som
medium hade en betydande potential.

I enkätkommentarerna hade flera av informanterna kritiska synpunkter
på gestaltningsprogrammet och dess sätt att beskriva gestaltningsåtgärder.
Den efterföljande diskussionen fungerade som ett forum för kritisk analys.
Filmen var ett medium som lockade fram synpunkter på både gestalt-
ningsprogrammet och gestaltningsåtgärder. Metoden underlättade ett
kvalificerat samtal om gestaltningsfrågor. Deltagarna gjorde ett antal kri-
tiska reflektioner om gestaltningsprogrammets utformning och dess roll i
vägprojekt.

DELSTUDIE 4

EN JÄMFÖRELSE AV UTVÄRDERINGSMETODER FÖR 
GENOMFÖRDA GESTALTNINGSPROGRAM I VÄGPROJEKT.

Frågeställning
Syftet med den fjärde studien har varit att jämföra olika metoder för utvär-
dering av genomförda gestaltningsprogram. Har planerade åtgärder resul-
terat i avsedda mål? Till grund för denna studie fanns fyra sinsemellan
olika utvärderingar av gestaltningsåtgärder, som var genomförda på
Riksväg 87/90 i Sollefteå under 2004. Jag hade ett rikt jämförelsematerial
för att undersöka om det fanns någon skillnad mellan filmen och de övriga
utvärderingsmetoderna. De genomförda utvärderingarna var:

• Avstämning på plats mot gestaltningsprogrammet
• Utvärdering på plats med utvärderingskriterier
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sig av film för att visa genomförda gestaltningsåtgärder och utvärdera
vägarkitektur. Det var också den enda metoden som lockade fram kritiska
synpunkter på gestaltningsprogrammet och dess sätt att beskriva gestalt-
ningsåtgärder. Metoden framstår som särskilt lämplig för utveckling av ett
kvalificerat samtal om gestaltningsfrågor. 

Metoden film och enkät krävde noggranna förberedelser av en rutine-
rad försöksledare med erfarenhet från området vägarkitektur. Dels skulle
ett filmmanus tas fram och en film av vägsträckan produceras, dels skulle
frågeformulär utformas och försöken genomföras. Slutligen skulle resulta-
ten sammanställas. Tidsmässigt är metoden film och enkät närmast jäm-
förbar med den kvalitativa utvärderingen.

DISKUSSION 

REKOMMENDATIONER
Mot bakgrund av studierna av gestaltningsprogrammen på kommunal nivå
vill jag avslutningsvis ta upp några rekommendationer för det fortsatta
programarbetet. När byggherrar och kommuner beställer gestaltningspro-
gram bör det finnas ett entydigt underlag att utgå från. Det finns behov av
en manual/vägledning som beskriver vad ett gestaltningsprogram i detalj-
planearbetet bör innehålla. Både stadsbyggnadskontor, byggherrar och
konsulter har behov av klargörande språkbruk och en tydligare beställning
som tar fasta på programmets utformning och uppgift i planeringsproces-
sen. Vidare är det angeläget att gestaltningsprogram redovisar hur kvalite-
terna skall säkras och kopplas till en systematisk erfarenhetsåterföring,
som grund för kommunens fortsatta arbete med gestaltningsprogram i
stadsutvecklingsprojekt.  

Planprocessen med gestaltningsprogram bör också ses över. Att skapa
en gemensam målbild för planarbetet är en viktig framgångsfaktor. Det
underlättar arbetet då olika kompetenser ska jämka samman sina synpunk-
ter. För att ett stadsutvecklingsarbete ska kunna samordnas bör planer-
ingsgruppen från början bestå av byggherrar, stadsplanerare och trafikpla-
nerare. Samordningen mellan trafik- och bebyggelseplanering framträder
som en nyckelaspekt i fallet Kvibergs äng. Planeringsgruppen bör sättas
samman i detta syfte. Alla aktörer bör delta på lika villkor. Gruppen kan
med fördel bestå av både män och kvinnor, för att få en rikare och mer all-
sidig syn på gestaltningsprogram.

Några ytterligare praktiska rekommendationer är att kontinuerligt
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gicks igenom och deltagarna fick beskriva sina intryck. Därefter samman-
ställde försöksledaren synpunkterna inom varje kriterium.82 Konsensus
behövde inte uppnås. 

Metoden krävde noggranna förberedelser med enkäten, som skulle
utformas och det krävde också en erfaren projektledare som var insatt i
utvärderingsmetoden och kunde leda försöket. Metoden är mer kostsam
då fler personer deltar i försöket, även tidsåtgången blir större. Försöket
kunde genomföras på en dag, men förberedelser och summering av resul-
tatet erfordrar ytterligare en till två dagar. 

Kvalitativ utvärdering
En kvalitativ utvärdering av gestaltningsåtgärderna gjordes under hösten
2004 på uppdrag av Vägverket Region Stockholm. Vägverket önskade kun-
skap om hur gestaltningsprogrammet värderades av brukarna. Totalt inter-
vjuades 40 personer, intervjuerna gjordes av en undersökningskonsult. Det
var både boende och näringsidkare som intervjuades. Personliga intervju-
er varvades med telefonintervjuer och som hjälp användes ett stimulimate-
rial bestående av relevanta fotografier och kartor som skickades ut före
intervjuerna. 

Metoden med den kvalitativa utvärderingen med intervjuer gav ett för-
djupat resultat. Försöket genomfördes av en undersökningskonsult och
tog flera dagar att genomföra. Det krävde både omfattande planering och
en större budget än metoderna Avstämning på plats mot gestaltningspro-
grammet och Utvärdering på plats med utvärderingskriterier. Utvärderingen
visade att boende och näringsidkare hade både lokal kunskap om platsen
och historisk kännedom, som specialisterna saknade. Denna utvärderings-
metod resulterade således i ny kunskap för Vägverket.

Film och enkät
För att prova film och enkät som metod för utvärdering av genomfört
gestaltningsprogram tog jag inom min forskning under 2006 fram ett film-
manus och en enkät till försöket. Filmningen gjordes av en professionell
filmare, där jag och regionarkitekten från Vägverket Region Mitt deltog
vid filmningstillfället, vi försökte efterlikna bilförarens körupplevelse.
Därefter visades filmen för tre oberoende grupper, sammantaget 25 perso-
ner, där alla var professionella på området vägutformning eller estetik.
Själva försöket tog omkring två timmar och genomfördes lika i alla tre för-
söken, som avslutades med en uppsamlande diskussion.

Det var överlag positiva kommentarer bland informanterna att använda
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dokumentera möten och beslut under processens gång, för att säkerställa
informationsöverföringen i planeringsprocessen. Vid möten som behand-
lar gestaltningsfrågor kan ett sätt vara att dela in möten i teman och bara
behandla ett tema vid varje möte. Vid byte av planarkitekt under proces-
sens gång är det lämpligt med goda rutiner som underlättar erfarenhets-
åverföringen i stadsutvecklingsprojekt, ett sätt kan vara att utse en mentor. 

JÄMFÖRANDE DISKUSSION AV 
DE OLIKA UTVÄRDERINGARNA.

De olika utvärderingarna har olika användningsområden beroende på hur
mycket tid och resurser som finns avsatt till utvärdering i projektet. Av-
stämning på plats mot gestaltningsprogrammet är den snabbaste och billigas-
te utvärderingen att genomföra. Alla som ska delta måste resa till den aktu-
ella platsen. Det är bara professionella som genomför utvärderingen och
brukarnas synpunkter inkluderas inte varför denna utvärderingsmetod
framträder som begränsad vid en jämförelse med övriga metoder. 

Utvärdering på plats med utvärderingskriterier. Denna metod kräver mer
resurser och förberedelser. Då synpunkterna under varje kriterium sam-
manställs får beställaren en fylligare beskrivning. Vid denna utvärderings-
metod deltar flera personer och ett diskussionsmoment tillkommer.

Kvalitativ utvärdering. Denna metod kräver en beteendevetenskaplig
kompetens. Eftersom flera personer ska intervjuas blir tidsåtgång och bud-
get mer omfattande. Skillnaden med övriga utvärderingar är att det är bru-
karnas synpunkter som redovisas, vilket visade sig bredda den kunskap som
Vägverket erhöll jämfört med avstämningarna på plats tillsammans med
professionella aktörer i vägprojekt.

Film och enkät, även denna metod krävde en större budget och tidsåt-
gång. Noggranna förberedelser av film och enkät behövdes. En person väl
insatt i metoden och i vägarkitektur bör leda utvärderingen. En fördel är
att filmen kan visas för flera grupper oberoende av tid och plats, det är
således ett resursvänligt alternativ. Filmen visade sig också ge en bra hel-
hetsbild av vägen. Flera av informanterna läste in vägen i ett större sam-
manhang, det storskaliga landskapet, detta framkom inte lika tydligt i övri-
ga utvärderingar. En annan viktig skillnad är att filmen genererade en dis-
kussion om gestaltningsprogrammet och behandlade inte bara utfallet i
form av gestaltningsåtgärder. Filmen bidrog aktivt till att skapa ett kritiskt
samtal om relationen mellan programmets mål, medel och resultat. 
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