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Sammanfattning 
 
Stockholm växer rekordsnabbt, stockholmarna blir allt fler. Stockholms stad menar att denna 
utveckling kan medföra möjligheter för den framtida stadsutvecklingen och förmedlar i sitt 
visionsdokument ” Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass” en samlad långsiktig 
framtidsbild av vad Stockholm ska vara år 2030. I samband med 2010 års antagande av 
stadens nya översiktsplan, ”Promenadstaden”, innehållande bland annat strategier för 
Stockholms hållbara tillväxt, gavs uppdrag till stadsbyggnadsnämnden att uppdatera 
Stockholms befintliga byggnadsordning (ett tillägg till 1999 års översiktsplan). Resultatet blev 
Arkitektur Stockholm – En strategi för stadens gestaltning. Det har tidigare i Stockholm inte 
funnits ett liknande dokument som syftar till att uppnå samsyn kring vad i stadsbyggandet 
som är god kvalitet samt förmedla hur stadens nivå på arkitektur kan höjas. Syftet med denna 
kandidatuppsats är att försöka redogöra för bakomliggande anledningar till varför dokumentet 
är önskvärt från stadens sida, alltså vad Arkitektur Stockholm är ett resultat av? 
Sammanställning av genomförda intervjuer och granskade samrådsyttranden visar på att 
orsaken till varför ett arkitekturprogram just nu tas fram inte enbart har ett konkret svar. 
Arkitektur Stockholm är ett sätt att ytterligare stärka översiktsplanens intentioner, att använda 
arkitektur som konkurrensmedel mot andra städer, att arkitekturpolitik ligger i tiden samt att 
staden halkat efter vad gäller arkitektur är exempel på vad som berörts.   
  
 
Abstract 
 
Stockholm is growing as a result of an increasing population. The City of Stockholm believes 
that this development may lead to opportunities for future urban development and conveys in 
its vision document "Vision 2030 - A world- class Stockholm" a comprehensive long-term 
scenario of what Stockholm should be in year 2030. In connection with the 2010 adoption of 
the city's new master plan "The walkable city", containing among other things, strategies for 
Stockholm's long-term sustainable growth, the City Planning department where asked to 
update the city’s existing build Scheme (an addendum to the 1999 master plan). The outcome 
was Stockholm Architecture - A strategy for the city’s urban design. A similar document 
which seeks to achieve a consensus on what good quality in city construction is and also how 
to raise the city's level of architecture has not before in Stockholm existed. This report aims to 
figuring out the underlying reasons why the document is desired by the City of Stockholm. A 
Summary of completed interviews and reviewed consultation comments shows that the cause 
of why an architecture program shall be developed is a complex issue without one concrete 
answer. Following reasons are examples of what has been discussed: a way to further 
strengthen the comprehensive plans intensions, the possibility of using architecture when 
branding the city in competition with others, the existence of architecture politics is today a 
trend spreading among cities, the fact that Stockholm today is behind in terms of architecture. 
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till alla jag intervjuat samt min handledare Kristina Grange på KTH. 
Ni har med er kunskap och ert engagemang gjort denna uppsats möjlig. 
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1 Inledning 
 
Sverige står tillsammans med resten av världen inför en fortsatt befolkningsökning. Denna 
trend märks tydligt i Stockholm då invånarantalet spås passera över miljonstrecket inom det 
närmaste decenniet (Stockholms stad, 2011). En utveckling av detta slag ställer oerhörda krav 
på stadens fysiska planering, utformning och innehåll. En befolkningsökning som idag av 
olika anledningar kan förorsaka problem kan även medföra stora möjligheter i ett 
utvecklingsperspektiv. Detta utvecklingsperspektiv har Stockholm stad valt att fokusera på 
och förmedla i sitt visionsdokument ” Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass” samt i sin 
nya översiktsplan ”Promenadstaden” där strategier för Stockholms långsiktiga hållbara 
tillväxt tagits fram. 
 
I samband med att den nya översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i Stockholm år 
2010 fick stadsbyggnadsnämnden i uppgift att uppdatera den befintliga byggnadsordningen 
från 1999 och att ange en strategi för stadens arkitektur. Resultatet blev Arkitektur Stockholm, 
där Arkitektur Stockholm – En strategi för stadens gestaltning är ett samrådsförslag till ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen och är ett av tre dokument som ska arbetas fram. 
Förslaget ställdes ut för samråd under 13 juni – 20 september 2011 och var även en del av 
utställningen Våra drömmars Stockholm som visades under sommaren 2011 i Kulturhuset i 
Stockholm (Stockholms stad, 2011).  Samrådsförslaget håller idag på och bearbetas efter 
framkomna synpunkter. Det finns hittills inget specifikt projekt som strategierna prövats på 
och därmed inget analyserbart resultat av hur väl dokumentet fungerar i praktiken. 
 
Det har tidigare i Stockholm inte funnits ett liknande dokument som bland annat syftar till att 
uppnå en samlad syn inom staden på vad i stadsbyggandet som är god kvalitet samt ett försök 
att beskriva hur stadens kvalitetsnivå på arkitektur kan höjas. Varför var det angeläget att 
uppdatera den befintliga byggnadsordningen och särskilt att ange en strategi för stadens 
arkitektur? Vad är Arkitektur Stockholm ett resultat av? 
 
Fortsättningsvis kommer benämningarna Arkitektur Stockholm, dokumentet, strategin och 
samrådsförslaget att användas och syftar då till, om inget annat anges, samrådsförslaget 
Arkitektur Stockholm – En strategi för stadens gestaltning.  
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1.1 Frågeställningar 
 
Stockholm har, genom det kommunala bolaget Stockholm Business Region, sedan 2005 varit 
självutnämnd Skandinavisk huvudstad, en titel som marknadsförare bland annat förklarar 
genom att hänvisa till stadens världsklassiga kommunikationer och slående kulturutbud vad 
gäller mat, musik, gallerier och museer samt det faktum att Stockholm är den största staden i 
det största skandinaviska landet (Stockholm Business Region Development, 2012). Hur är det 
då med arkitekturen, som inte omnämnts? Våra grannländers huvudstäder Oslo, Helsingfors 
och Köpenhamn, arbetar just med arkitekturpolitik och olika strategier för stadsutveckling. En 
av Svenska Dagbladets kulturskribenter menar i artikeln Köpenhamn ligger före, att det 
senaste decenniet varit dystert vad gäller arkitekturen i Stockholm men att Köpenhamn under 
samma period arbetat fram ett vinnande koncept för stadsutvecklingen genom att bland annat 
införa en kommunal arkitekturpolitik (Andersson, 2010). Är denna typ av jämförelse i 
utveckling något som kan ha påverkat Stockholm stads beslut att ta fram en strategi för 
stadens arkitektur?  
 
Kan Arkitektur Stockholm vara ett hjälpmedel för Stockholm att stärka och utveckla sin 
självpåtagna roll som skandinavisk huvudstad? 
 
Vad gäller större, offentliga stadsbyggnadsprojekt har Stockholm den senaste tiden haft en del 
motgångar. Nationellt och internationellt uppmärksammade arkitekturtävlingar, som Slussen 
och Stadsbiblioteket har öppet kritiserats och resulterat i vad som i facktidskriften Arkitekten 
beskrivits som fiaskon (Hallemar, 2009). Är Arkitektur Stockholm medvetet framtagen som 
medel för att bryta och vända denna negativa trend? 
 
Röster hörs idag att stadsbyggandet i Stockholm tar alldeles för lång tid bland annat på grund 
av överklaganden som stoppar upp planeringsprocessen. Kan då en samsyn på vad som är 
attraktiva miljöer och vad som är arkitektonisk kvalitet ge en bättre förståelse för förändring 
hos medborgarna och därmed ge en effektivare process? Kan detta vara en medveten tanke 
bakom Arkitektur Stockholm?  
 
Är framtagandet av Arkitektur Stockholm ett resultat av styrande politikers önskan om att få 
göra avtryck i stadens stadsbyggnadshistoria?    
 
Kanske är Arkitektur Stockholm inte ett resultat av något specifikt, utan bara ett dokument 
bland dokumenten?  
 
Dessa ovanstående frågor kommer att undersökas och redogöras för i arbetet. Jag kommer 
även att försöka reda ut vilka aktörer och professioner Arkitektur Stockholm främst riktar sig 
till och om dessa uttryckt en önskan om eller ett behov av eller kanske rent av störs av en 
gemensam strategi för stadens gestaltning? 
 
 
1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att kortfattat redogöra för samrådsförslaget Arkitektur Stockholm, 
vem som tagit fram det och vem det riktar sig till. Med hjälp av intervjuer och 
remissyttranden ska bakomliggande orsaker till varför strategin är önskvärd från Stockholm 
stads sida utredas. 
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1.3 Metod 
Den metod som jag använt mig av är kvalitativ, i form av databas- och internetsökningar, 
intervjuer samt dokument- och artikelstudier. Inledningsvis har jag studerat samrådsförslaget 
och därefter kontaktat personer. Av de inkomna samrådsyttrandena har jag valt ut åtta stycken 
yttranden baserade på min egen uppfattning om vilka instanser och organisationer som i sina 
yttranden med störst sannolikhet skulle beröra uppsatsens syfte.  
 
De aktörer jag har kontaktat är arkitekter, arkitekturforskare och planerare, politiker och 
organisationsrepresentanter. Dessa aktörer har jag valt då jag antar att de i sina professioner 
har kunskaper samt personliga åsikter som är relevanta för min undersökning. Frågorna de 
intervjuade personerna har fått besvara är objektivt formulerade och finns att ta del av under 
rubriken bilagor.  
 
Följande personer har intervjuats: Anders Gullberg, sociolog och enhetschef vid Kommittén 
för Stockholmsforskning; Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie på Stockholms 
stadsmuseum med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen. Hon har medverkat i en 
expertgrupp som anlitades vid framtagandet av samrådsförslaget; Eva Dahlström Rittsél, 
antikvarie vid Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet; Fredrik Jensen, arkitekt och 
översiktsplanerare på Stadsbyggnadskontoret samt en av de tre ansvariga för Arkitektur 
Stockholm; Jerker Söderlind, arkitekt, journalist, Tekn. Dr. och ordförande i City i Samverkan 
Stockholm, forskar och undervisar på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH); Kaj Granath, 
universitetslektor i arkitektur vid Jönköpings Tekniska Högskola (JTH); Leif Brodersen, 
universitetslektor/prodekan på Arkitekturskolan, KTH; Karolina Keyzer Stockholms 
stadsarkitekt sedan 2010, samt en av tre ansvarige för Arkitektur Stockholm; Magnus Rönn, 
docent i arkitektur och forskningsledare vid KTHs Arkitekturskola; Martin Rörby, 
arkitekturhistoriker samt sekreterare och kanslichef för Rådet till skydd för Stockholms 
skönhet, Skönhetsrådet. Han har medverkat i en expertgrupp som anlitades vid framtagandet 
av samrådsförslaget; Regina Kevius, stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet (M) Stockholm; 
Ulrika Francke, VD för konsultföretaget Tyréns. 
 
1.4 Avgränsningar 
Jag har avgränsat min uppsats till att försöka ta reda på bakomliggande orsaker till varför 
samrådsförslaget Arkitektur Stockholm – En strategi för stadens gestaltning är aktuellt och 
önskvärt från Stockholm stads sida. För att finna svar har jag vänt mig till experter och 
verksamma aktörer inom stadsbyggnadsbranschen. Åtta stycken samrådsyttranden har valts ut 
utifrån min egen uppfattning om dokumentens relevans. Jag har valt att exkludera allmänna 
yttranden som kommit in från stockholmare och företag. Vad dokumentet kan få för inverkan 
både positivt och negativt på stadens framtida tillväxt samt vad som i allmänhet anses kunna 
förbättras med samrådsförslaget har jag inte fördjupat mig i. Jag har avgränsat mitt arbete till 
samrådsförslaget från 2011 och har inte tagit del av något från den omarbetade versionen.  
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociolog
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommitt%C3%A9n_f%C3%B6r_stockholmsforskning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommitt%C3%A9n_f%C3%B6r_stockholmsforskning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arkitekturhistoriker
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sekreterare
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5det_till_skydd_f%C3%B6r_Stockholms_sk%C3%B6nhet
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5det_till_skydd_f%C3%B6r_Stockholms_sk%C3%B6nhet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B6nhetsr%C3%A5det
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2 Litteraturöversikt 
 
2.1 Bakgrund 
Under denna rubrik presenteras olika dokument som Arkitektur Stockholm har sin grund i.  
 

2.1.1 Stockholms byggnadsordning -99 
Stockholm har haft byggnadsordningar sedan 1725. Den senaste ” Stockholms 
byggnadsordning - ett förhållningssätt till stadens karaktärsdrag” antogs 1999 och var en del 
av den då rådande översiktsplanen för staden. Som titeln indikerar, redogör och presenterar 
byggnadsordningen förhållningssättet till stadens karaktärsdrag, både stadslandskapets 
karaktär och stadsbyggnadskaraktärer. Det finns även ett inledande kapitel om Stockholms 
historiska framväxt. Vad gäller stadslandskapets karaktär berörs alltifrån vatten-, gatu- och 
vägrum till bebyggelsens färgskala, och stadens grönområden, siluett och ljus. I kapitlet om 
stadsbyggnadskaraktärer har stadsbyggnadskontoret, som är ansvarig utgivare för 
byggnadsordningen, valt att sammanfatta de 12 stadsbyggnadskaraktärer man i sin helhet 
tydligt tycker beskriver stadens årsringar vad gäller planmönster och byggnadssätt. 
Förhållningssättet hålls här mer generellt och visar främst på hur karaktärerna kan bibehållas, 
utvecklas eller kompletteras samt på hur översiktsplanens riktlinjer kan påverka olika 
områden (Stockholms stad, 2001).      
 
2.1.2 Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass  
”Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass” är ett visionsdokument som ger en samlad 
långsiktig framtidsbild av vad Stockholm ska vara 2030. Visionen togs fram av Stockholms 
stad på en politisk begäran och beslutades om i kommunfullmäktige år 2007. Visionen syftar 
till att erbjuda god välfärd för stockholmarna, som blir allt fler. Stockholm ska enligt teman 
som lyfts fram i visionen vara en mångsidig och upplevelserik, innovativ och växande stad 
men även en stad för medborgarna. Dessutom pekas nio fokusområden ut som speciellt 
viktiga och aktuella samt som var och en har tillhörande styrdokument och 
planeringsunderlag (Stockholms stad, 2010).      
 
2.1.3 Promenadstaden - Stockholms översiktsplan 
Stockholms nya översiktsplan ”Promenadstaden” antogs av kommunfullmäktige i mars 2010 
och är inte juridiskt bindande utan fungerar endast vägledande för planeringen av mark- och 
vattenanvändningen i Stockholm. Översiktsplanen följer stadens långsiktiga vision om en stad 
i världsklass genom att utgöra viktiga strategidokument samt peka på utvecklingsstrategier för 
hållbar ekologiskt-, socialt- och ekonomisk tillväxt (Stockholms stad, 2001). De fyra 
utvecklingsstrategierna som redogörs för är att stärka den centrala staden, satsa på attraktiva 
tyngdpunkter, koppla samman stadens delar samt att främja en levande stadsmiljö i hela 
staden (Stockholms stad, 2011).      
 
På Stockholms stads hemsida under ”Frågor och svar” kan man läsa: 
”Hur är Arkitektur Stockholm kopplat till andra planer? 

- Byggnadsordningen från 1999 behövde ses över. Man kan enkelt uttryckt säga att 
Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm svarar på frågorna vad och varför 
medan Arkitektur Stockholm kompletterar med ställningstaganden om hur staden kan 
växa och förändras. Tanken är att bredda diskussionen – från att prata om enskilda 
objekt till en dialog om vilken stad stockholmarna vill leva i.” (Stockholms stad, 
2012) 
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2.2 Kvalitetsbegreppet  
”Kvalitet” kan anses som något av ett ledord i Arkitektur Stockholm då själva ordet är 
inskrivet inte mindre än 51 gånger i det 32 sidor långa samrådsförslaget. Under denna rubrik 
är det menat att viss klarhet ska bringas kring detta komplexa begrepp. 
 
Kvalitet är inte något som förekommer fritt i naturen (även om den kan inspirera), utan det är 
något som skapas av människan. ”Kvalitet i konst, arkitektur och kulturella verksamheter 
handlar om att kunna urskilja, beskriva, tolka, förstå och förklara för omgivningen vad som är 
bra, bättre eller dåligt i presentationer och verk” 1. Det är dock svårt att sätta fingret på vad 
kvalitet egentligen är. Begreppet går att bedöma utifrån subjektiva och objektiva positioner. 
Den objektiva bedömningen är opartisk och saklig medan den subjektiva utgår från ett 
personligt möte, en upplevelse, där trovärdigheten i bedömningen påverkas av bedömarens 
kunskap (Rönn, 2007).      
 
Arkitektur ska både visuellt beröra och fysiskt brukas, vilket gör att kvalitetsbegreppet i detta 
sammanhang blir av betydelse för alla i samhället. Ett problem finns i det faktum att olika 
aktörer och professioner inom byggbranschen, men även medborgare, har olika uppfattningar 
om vad som definierar kvalitet. Inom arkitektkåren finns en risk att fokus enbart riktas mot 
estetiken. En bättre balans åstadkoms genom att begreppet öppnas upp för en bred diskussion 
och kommunikation i samhället (Rönn, 2007).   
 
Arkitektonisk kvalitet enligt Arkitektur Stockholm ”är när en byggnad, park eller gatumiljö 
ges en medveten gestaltning med utgångspunkt i platsens förutsättningar och där estetik, 
funktion och teknik samspelar och bildar en helhetslösning”2. 
 

3 Resultat 
 

 Arkitektur Stockholm – En strategi för stadens gestaltning är ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen innehållande 35 riktlinjer för hur staden ska utvecklas, få ökad mångfald samt 
göras mer attraktiv och levande (Stockholms stad, 2011). Dessa riktlinjer förklaras och 
presenteras under rubrikerna Arkitekturens möjligheter, Processer för hög kvalitet i 
stadsbyggandet och Stockholms identitet och utveckling (Exploateringskontoret, 2011). I den 
sista delen ingår riktlinjer för hur stadens riksintressen för kulturmiljövården skall 
tillfredställas (Stockholms stad, 2011). 
 
 
3.1 Målgrupp 
 

Arkitektur Stockholm riktar sig till stockholmare, politiker, tjänstemän och till dem som 
planerar, förvaltar och bygger, så som arkitekter, stadsplanerare, byggherrar och 
fastighetsförvaltare (Stockholms stad, 2011). Det är först och främst en branschprodukt som 
tagits fram, men dokumentet är även till för alla som har intresse av stadsbyggnadsfrågor3.  
 
Ett av villkoren för att den nya översiktsplanen skulle godkännas var att Stockholms 
byggnadsordning skulle ses över och förnyas. Istället för att bara uppdatera det gamla 
exemplaret valde stadsbyggnadskontoret att utveckla det med nya inslag. En anledning var att 
                                                 
1 Rönn Magnus (2007) s. 15 
2 Stockholms stad (2011) s. 11 
3 Fredrik Jensen, projektledare Stockholms stadsbyggnadskontor, muntlig intervju (2012-04-23) 
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byggnadsordningen från 1999 ansågs som föråldrad och stel. Innehållet handlar främst om 
den fysiska miljön och inget om människan och hennes liv, något man från kontorets sida 
önskar ha med4. Dessutom anser stadens stadsarkitekt att Stockholm måste tänka om när det 
gäller nya tillägg av arkitektonisk kvalitet då detta är något som saknats under en period men 
som staden historiskt legat i framkant med. Byggbranschen har enligt henne hamnat i ett läge 
av likriktning med fokus på kvantitet snarare än kvalitet. För att inte upprepa tidigare misstag 
”behöver det nya beståndet värdesäkras med kvalitativ arkitektur som kan sammanfatta alla 
de högt ställda krav nybyggnader i dessa expansionstider står inför” 5.  
 
Arkitektur Stockholm, som i sig består av tre olika dokument, utgör ett i raden av flera 
dokument som stadsbyggnadskontoret planerar att ta fram. Det första i Arkitektur Stockholm 
trilogin är denna strategi för stadens gestaltning, det efterföljande kommer att beröra 
stadsbyggnadskvalitéer och innehålla begrepp från byggnadsordningen som idag anses som 
allmänna6. Det tredje är ett separat dokument om råd och riktlinjer som kan användas som 
stöd i handläggandet av bygglov samt verka informativt för byggherrar, fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar (Stockholms stad, 2011). En omarbetad version av samrådsförslaget 
kommer att ställas ut i Stockholm under sommaren 20127. 
 
3.2 Samrådsförslaget  
 

Stockholm befinner sig i en ständig förändrig på grund av att staden växer sig större och 
stockholmarna blir allt fler. Förändringen i stadsutvecklingen kan inte härja fritt utan måste på 
något sätt kontrolleras för att göras hållbar både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 
Planeringen och byggandet av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur måste, för att bli 
framgångsrikt, ske utifrån ett helhetsperspektiv samt i en dialog med stadens medborgare och 
stadsbyggandets olika aktörer. Att i ett tidigt skede föra en diskussion med medborgarna om 
stadens program och framtida planer förväntas ge ett ökat förtroende och därmed större 
förståelse och acceptans för de nya stadsmiljöer som skapas. En förhoppning med det första 
utkastet (samrådsförslaget juni 2011) är även att rikta fokus mot debatten om vilka livsvillkor 
och vilken stad, i sin helhet, stockholmarna idag efterfrågar (Stockholms stad, 2011). 
 
Tanken bakom Arkitektur Stockholm är bland annat att försöka få en enhetlig syn på vad som 
är attraktiva miljöer och arkitektonisk kvalitet samt att utifrån denna utarbeta riktlinjer och 
metoder för att säkerställa att hög kvalitet uppnås i hela Stockholm. Högkvalitativ arkitektur 
är ett av de medel som staden anser kunna bidra till en fortsatt utveckling i riktning mot en 
integrerad, hållbar stad. Ny arkitektur av hög kvalitet kan tillföra och förstärka stadens 
befintliga kvaliteter och unika värden samt även hjälpa Stockholm att marknadsföra sig mot 
utlandet och hävda sin roll som huvudstad. Arkitektur syftar här inte bara till byggnader utan 
innefattar även utformningen av parker och torg, köpcentrum, vägar och 
grönområden(Stockholms stad, 2011). Arkitektur Stockholm förespråkar också mångfald i 
stadsmiljön något som bland annat anses kunna uppnås genom att exempelvis göra en 
uppdelning av kvarter och låta olika arkitekter rita husen. Man ser i dokumentet positivt på att 
internationella arkitekter tas in då det leder till en ökad konkurrens, och just 
konkurrensmoment är något som anses önskvärt. En metod som upphöjs och som anses kunna 
bidra till större mångfald och variation är arkitekttävlingar av olika slag. Tävlingar ger mindre 
                                                 
4 Fredrik Jensen, projektledare Stockholms stadsbyggnadskontor, muntlig intervju (2012-04-23) 
5 Karolina Keyzer, stadsarkitekt Stockholms stadsbyggnadskontor, intervju via mejl (2012-05-07) 
6 Fredrik Jensen, projektledare Stockholms stadsbyggnadskontor, muntlig intervju (2012-04-23) 
7 Regina Kevius, stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet, Stockholm, intervju via mejl (2012-05-11) 
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arkitektkontor och arkitekter möjlighet att etablera sig och även internationella arkitektkontor 
har möjlighet att medverka vilket kan bidra med inspiration. Att olika aktörer och 
professioner samarbetar ses också som önskvärt. Staden tror att arkitekturtävlingar kommer 
att leda till ett ökat intresse och engagemang hos medborgarna vad gäller stadsbyggnadsfrågor 
(Stockholms stad, 2011). 
 
I strategin regleras inte enbart stadsbyggnadsnämndens egen verksamhet utan även andra 
nämnder berörs. En av riktlinjerna syftar till att stadens kvalitetskrav ska inkluderas redan i 
markanvisningsprocessen för att i ett tidigt skede informera byggherren om vad som gäller 
och därmed effektivisera plan- och bygglovsprocessen. Utvärderingskriterier ska tas fram av 
Stadsbyggnadsnämnden och användas tidigt i bedömningen för att säkerställa varje enskilt 
projekts kvalitet (Stockholms stad, 2011). 
 
Vikten av att ha ett integrerat, varierat och väldimensionerat gaturum samt offentliga rum av 
olika karaktärer lyfts fram i dokumentet. Storskaliga byggnader med slutna bottenvåningar 
kan skapa monotona miljöer. Den täta kvartersstaden möjliggör istället för ett väl fungerande 
stadsliv där bottenvåningarna ska hållas öppna och gator och torg ska planeras för att 
framkalla och underlätta spontana möten mellan människor. Dokumentet betonar värdet av att 
bevara Stockholms historiska miljöer samt att värna om stadens grönska och vatten men det 
framhålls dock att mindre värdefulla grönområden ska kunna bebyggas för att minska 
barriäreffekter och bättre integrera stadsdelar. Dokumentet öppnar även upp för möjligheten 
att i vissa lägen bygga på höjden. Förbättrade kommunikationer mellan stadens alla delar ska 
också skapa gynnsammare förutsättningar för människor att förflytta sig. Vid uppförandet av 
ny bebyggelse bör miljötekniska lösningar användas och utformningen bör spegla sin samtid 
genom att vid förtätning tydligt urskiljas i stadsbilden (Stockholms stad, 2011). 
 
 
3.3 Utlåtande 
 

Arkitektur Stockholm ställdes ut under perioden 13 juni till 20 september 2011 och genererade 
allt som allt cirka 90 yttranden från remissinstanser, intresseorganisationer, företag och 
medborgare (Stockholm stad, 2012). Jag har tagit del av samrådsyttranden från följande 
instanser och organisationer: Länsstyrelsen i Stockholms län, Trafikkontoret, 
Exploateringskontoret, Sveriges Arkitekter, Stockholms Byggmästarförening, Statens 
fastighetsverk, Skönhetsrådet samt Miljöförvaltningen.  
 
Under nedanstående rubriker presenteras samrådsyttrandena och resultatet av intervjuerna.    
 
3.3.1 Samrådsyttranden 
 

De utlåtanden från olika myndigheter och organisationer som kommit in angående 
samrådsförslaget Arkitektur Stockholm och som jag tagit del av visar uteslutande på att en 
strategi som beskriver Stockholms ambitioner för stadens gestaltning och arkitektur är 
önskvärd. En konsensus bland remissinstanserna finns också när det kommer till att 
samrådsförslaget tydligare måste redovisa sitt förhållningssätt och status i relation till den 
tidigare byggnadsordningen samt stadens övriga dokument och budget. Vad detta dokument 
sedan bör innehålla, hur de angivna riktlinjerna ska omarbetas och få för innebörd och fungera 
i praktiken samt vad som i allmänhet behöver förbättras råder det delade meningar om.  
 
Exploateringskontoret uttrycker i sitt yttrande en önskan om ett mindre detaljrikt dokument 
innehållande mer öppna mål/vägledningar som kan prövas mot andra intressen om så behövs. 
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Bindande riktlinjer av överordnad karaktär och utvärderingskriterier anses inte önskvärt. I 
tjänsteutlåtandet uttrycker kontoret att Arkitektur Stockholm hellre bör inrikta sig på 
”antydningarna i förslaget om att på frivillighetens grund skapa en samsyn inom staden om 
vad som är god kvalitet i stadsbyggandet8”. Även trafikkontoret är inne på denna linje. Enligt 
dem ger frivilligt samarbete det bästa resultatet och därför bör strävan om att uppnå en 
samsyn i olika processer endast formuleras som ett önskemål (Trafikkontoret, 2011).  
Exploateringskontoret ser helst också att alla förslag som berör markanvisningsprocessen, 
speciellt riktlinjen ”Värdet av hög kvalitet bör inkluderas redan i markanvisningsprocessen”9, 
helt utesluts från dokumentet. Denna process styrs av den markanvisningspolicy som 
exploateringsnämnden ansvarar för och beslutar om och bör därför inte blandas in. Om 
byggherrarna i tidigt skede skulle behöva redovisa sitt projekts arkitektoniska kvalitet skulle 
detta enligt kontoret förlänga hela stadsbyggnadsprocessen, minska insynen i beslutsfattandet, 
ge en diffus ansvarsfördelning mellan nämnderna samt även i onödan medför ökade kostnader 
för byggherrarna. Denna arkitektoniska prövning ska ske öppen inom detaljplanen som 
regleras i PBL och som stadsbyggnadsnämnden ansvarar för (Exploateringskontoret, 2011). 
 
Sveriges Arkitekter och även Stockholms skönhetsråd anser istället att det är oerhört viktigt 
att staden ställer höga kvalitetskrav redan i markanvisningsprocessen. Om hög kvalitet ska 
uppnås i stadsbyggandet måste även exploateringskontoret i ett tidigt skede samtala med 
stadsbyggnadskontoret och remissinstanser angående gestaltningsfrågor (Skönhetsrådet, 
2011). Även miljöförvaltningen vill att flera olika förvaltningar och discipliner i ett tidigt 
skede kontaktas och tillsammans utarbetar kvalitetskrav (Miljöförvaltningen, 2011). Enligt 
Sveriges Arkitekter gör Stockholms rådande markanvisningspolicy det ekonomiskt svårt för 
små byggherrar att ta initiativ. Policyn bör, för att skapa mångfald och utveckling, inte endast 
gynna de större byggherrarna utan möjliggöra för flera olika aktörer att investera (Sveriges 
Arkitekter, 2011).  
 
Remissinstanserna är även oeniga när det kommer till tävlingsmomentet. Trafikkontoret 
ställer sig frågande till om tävlingar för stadsbyggnadsprojekt generellt är bra. De tror att nya 
innovationer även kan komma fram på andra sätt. Kontoret riktar också kritik mot riktlinjen 
som tar upp att anläggningar ska ges medveten gestaltning av hög grad och menar på att detta 
intresse måste övervägas mot alla de andra så som ekonomi, funktion och byggteknik 
(Trafikkontoret, 2011). Att förespråka konkurrensmoment i stadens upphandlingar anser 
exploateringskontoret återigen är något olämpligt då en sådan riktlinje berör flera nämnder 
som inte varit involverade i framtagandet (Exploateringskontoret, 2011). Sveriges Arkitekter 
ser dock positivt på arkitekttävlingar. De menar att idétävlingar kan medföra diskussion kring 
stadens centrala delars utvidgning och att man utifrån projekttävlingar kan finna den bästa 
arkitekten och lösningen. För att i den fortsatta processen på ett optimalt sätt kunna använda 
resultatet påpekas dock vikten av att planera tävlingarna tillsammans med plan- och/eller 
byggprocessen (Sveriges Arkitekter, 2011). 
 
 Sveriges Arkitekter ger även god respons på riktlinjen ” Kvarter ska så lång det är möjligt 
delas upp i flera enheter, ritade av olika arkitekter”10. Intresseorganisationen ser helst också 
att en uppdelning bland byggherrar sker då olika byggherrar har olika byggmetoder och 
upplåtelseformer vilket då ytterligare skulle bidrar till en ökad mångfald och variation 
(Sveriges Arkitekter, 2011). Stockholms Byggmästarförening tycker inte att denna riktlinje 
                                                 
8 Exploateringskontoret (2011), s. 6 
9 Arkitektur Stockholm (2011), s. 16 
10 Stockholms stad (2011), s. 17 
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lämpar sig i dokumentet och framhäver bland annat att det finns en ekonomisk aspekt att ta 
hänsyn till (Stockholms Byggmästarförening, 2011). Skönhetsrådet menar att det finns en 
tendens att innerstadens kvaliteter upphöjs till norm för hela stadens utveckling, vilket rådet 
anser olyckligt då innerstaden bara utgör en mindre del av hela Stockholm. Enligt dem bör de 
befintliga kvaliteter och förutsättningar som finns på var plats utgöra grunden för fortsatt 
planering (Skönhetsrådet, 2011). Trafikkontoret menar, även de, att dokumentet förordar 
kvarterstadens karaktär vilket då motverkar en önskan om variation och mångfald. Kontoret 
påpekar även att riktlinjer rörande drift- och underhåll inte finns med, vilket enligt dem är 
exempel på aspekter som också påverkar upplevelsen av stadsrummet (Trafikkontoret, 2011). 
Miljöförvaltningen anser att en tät stad ger hållbara förutsättningar bland annat för 
människors förflyttning. Hur planering och arkitektur ska bidra till, vad förvaltningen kallar, 
en promenadstad och ett hållbart resande i hela staden bör dock i dokumentet bättre beskrivas 
(Miljöförvaltningen, 2011) 
 
Översiktsplaner med tillhörande tillägg och program är inte juridiskt bindande och har därmed 
ingen direkt makt. Dock fungerar de vägledande i kommunens beslut om detaljplaner och 
bygglov (Exploateringskontoret, 2011). Exploateringskontoret menar att Arkitektur Stockholm 
kommer att ha inflytande då dokumentet i nuvarande utgåva har riktlinjer, främst i kapitlet 
Processer för hög kvalitet i stadsbyggandet, som medför att alla stadens nämnder och bolag 
styrs. Trafikkontoret anser att strategin endast bör fungera som ett stöd i planeringen och inte 
ges någon bindande karaktär just på grund av att dokumentet berör flera nämnder utöver 
stadsbyggnadsnämnden (Trafikkontoret, 2011). Skönhetsrådet fasar att dokumentet inte 
kommer kunna utmana arbetssätten utan istället fungera som praxis. Strategin måste enligt 
rådet för att undvika detta ta sig an vad arkitektur är snarare än att prata om den 
(Skönhetsrådet, 2011). Sveriges Arkitekter tror att dokumentet kan komma att bli slagkraftig 
om det får omarbetas och göras mer tydligt (Sveriges Arkitekter, 2011). Stockholms 
Byggmästarförening ser gärna att staden i ett tidigt skede utrycker sina önskemål och krav. De 
menar att program för hur trafiklösningarna ska sammanflätas med arkitekturen i staden 
behövs samt att tydliga och långsiktigt hållbara spelregler gynnar alla och medför en 
smidigare byggprocess (Byggmästarföreningen, 2011). Länsstyrelsen menar att hög kvalitet i 
stadsbyggandet förutom att öka stadens och regionens attraktivitet även kan medföra att 
folkhälsan främjas. I sitt yttrande antyder regeringens företrädare i Stockholms län att 
Arkitektur Stockholm, under förutsättning att förändringar görs, har potential att bli ett bra 
förtydligande dokument med beskrivningar om hur staden ska tillgodose riksintresset 
Stockholm innerstad. Den tidigare byggnadsordningen fungerade enligt länsstyrelsen bra som 
ett stöd vid detaljplanering och bygglovsgivning i frågor berörande anpassning till den 
befintliga karaktären och kulturvärdena i staden. Det är av vikt att de övriga dokumenten i 
Arkitektur Stockholm tar upp detta. Ett återkommande tema i länsstyrelsen samrådsyttrande 
handlar om att en större tydlighet behövs. Tydliga riktlinjer är något länsstyrelsen menar ger 
förutsättningar för en mer effektiv och förutsägbar planprocess. Länsstyrelsen vill att 
dokumentet tydligare formulerar vad ”tydligt urskiljbar” betyder och att tydligare 
ställningstagande till höga hus tas som dessutom enligt dem helt borde undvikas i stadens 
äldre, centrala delar (Länsstyrelsen, 2011). ”I vissa situationer kan mer lågmäld arkitektur 
som underordnar sig den befintliga förespråkas, utan att för den skull ge avkall på kravet på 
hög arkitektonisk kvalitet”11.  
 
Både Stockholms Byggmästarförening och Länsstyrelsen berör i sina yttranden att riktlinjer 
för planering vid kommungränser och även regionen i stort är önskvärda att införa. Ytterligare 
                                                 
11 Länsstyrelsen (2011), s. 5 
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måste även framställningen och hanteringen av Stockholms riksintressen enligt länsstyrelsen 
förbättras och på denna punkt står styrelsen gärna till stadens förfogande, då en samsyn inom 
detta område anses önskvärt och viktigt att uppnå (Länsstyrelsen, 2011).  Även Statens 
fastighetsverk, som förvaltar statliga symbolbyggnader i Stockholm, vill se en fördjupning 
och precisering vad gäller riksintressena och önskar också delta i diskussionerna (Statens 
fastighetsverk, 2011). 
 
Miljöförvaltningen och länsstyrelsen menar båda att det finns motsägelser i dokumentet som 
bör lösas. De pekar bland annat på konflikten mellan att garantera stadens invånare närhet till 
grönområden och samtidigt tillåta att dessa bebyggs. Miljöförvaltningen anser att dokumentet 
bättre bör precisera vad som avses med ”mindre värdefulla grönområden”12. Att strategin i 
slutändan kommer att medföra att stadsbyggnadsprocessen tidsmässigt förkortas är något 
förvaltningen tror på. Anledningen till denna åsikt förklaras med att problem redan i ett tidigt 
skede kan klaras ut. Man gläds också från förvaltningens sida åt att begreppet arkitektur i 
dokumentet definieras i ett bredare perspektiv där hela den medvetet gestaltade stadsmiljön, 
inte bara byggnader, ingår (Miljöförvaltningen, 2011).   
 
 
3.3.2 Intervjusvar 
 

I detta stycke redovisas främst genomförda intervjuer med i uppsatsen, under metod, tidigare 
presenterade personer. Intervjuerna har genomförts genom personligt möte, via telefon eller 
via mejl. Frågorna som ställts till de medverkande gäller enbart samrådsförslaget Arkitektur 
Stockholm – En strategi för stadens gestaltning från 2011 (se bilaga Intervjuformulär). Några 
enstaka åsikter från utomstående personer förekommer även. 
 
Det finns en samsyn bland de intervjuade personerna kring att samrådsförslaget är en intern 
produkt som främst riktar sig till byggbranschens aktörer, alla de som dagligen arbetar med 
samhällsbyggnadsfrågor utifrån olika utgångspunkter. De flesta anser därtill att dokumentet 
även riktar sig till stadens medborgare och allmänheten i stort. På frågan om vem som borde 
ta fram ett dokument av denna karaktär menar majoriteten att alla som berörs eller har intresse 
av stadsbyggnadsfrågor borde få vara involverade. Eva Dahlström Rittsél, antikvarie vid 
Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet, hänvisar till att dokument ofta tas fram av politiker utifrån 
den politiska viljan och av tjänstemän som besitter sakkunskapen. I denna process bör enligt 
henne även allmänhetens synpunkter och förslag fångas in och beaktas. Jerker Söderlind som 
bland annat är arkitekt och journalist anser att samrådsförslaget uteslutande borde ha tagits 
fram av personer utan arkitektur-, design- eller lanseringsbakgrund.     
 
Svaren angående bakomliggande anledningar till varför stadsbyggnadsnämnden fick i 
uppdrag att ta fram en strategi för arkitektur och att modernisera Stockholms 
byggnadsordning från -99 skiljer sig något.  
 
Martin Rörby, sekreterare och kanslichef på Skönhetsrådet, menar att just tanken om att skapa 
en strategi för arkitektur inte är något nytt utan snarare tvärtom något som hos honom och 
många andra i branschen varit önskvärt sedan länge. ”Om Stockholm ska kunna leva upp till 
världsklassambitionerna även på arkitekturområdet behövs en modig, tydligt formulerad 
arkitekturvision som politiker, arkitektkår, byggbransch, fastighetsägare och näringsliv kan 
samlas kring och inspireras av”(Rörby, 2008). Att ett dokument blivit aktuellt först nu 

                                                 
12 Miljöförvaltningen(2011), s. 2 
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förklarar Rörby med att arkitekturpolitik är något som idag ligger i tiden. Många länder har 
anammat detta vilket förmodligen triggat politikerna och därmed haft inverkan på 
framtagandet av Arkitektur Stockholm, menar han. Även Kaj Granath, universitetslektor i 
arkitektur vid JTH, menar att detta är en trend som Stockholm nu hakat på. Stockholm har 
enligt honom mycket att lära av Köpenhamn och andra städer i Europa. Fredrik Jensen som 
varit delaktig i framtagandet av dokumentet berättar att Köpenhamn precis arbetat fram sin 
arkitekturpolicy när Stockholm började på sin och att de självklart har inspirerats av andra 
länder. Även Stockholms stadsarkitekt, Karolina Keyzer, som också varit delaktig i 
framtagandet av samrådsförslaget styrker detta genom att berätta de gynnsamma satsningarna 
i Oslo, Helsingfors och Köpenhamn, men även i många andra städer i världen, fungerat som 
en inspiration.  
 
Söderlind beskriver i sin blogg fem avsikter till varför ett arkitekturprogram behövs i 
Stockholm. Dessa kan sammanfattas i att Stockholm behöver en arkitektur i världsklass som 
kan vara ett arkitektoniskt varumärke samt en resurs för staden i sin position som 
Skandinaviens huvudstad. Samtidigt kan ett program vara önskvärt för att förankras 
demokratiskt hos medborgarna. Politikerna behöver ta ansvar för arkitekturen och kan 
därigenom tydligare markera sina ställningstaganden inför väljarna. Ett annat syfte är se till 
att tillgodose en mer blandad och gångtrafikvänlig stadsmiljö, dvs att förstärka 
översiktsplanens intentioner (Söderlind, 2012). Rittsél är inne på samma spår vad gäller att 
styrka översiktsplanens målsättningar. Enligt henne kan ett syfte med ett arkitekturprogram 
vara att underlätta för förnyelse och förtätning, något som ingår i Promenadstaden. Hon anser 
att tydliga riktlinjer kan medföra en snabbare planeringsprocess, så att stora omtag och 
omarbetningar kan undvikas. Rittsél understryker även att Arkitektur Stockholm delvis ska 
vara ett resultat av hur de kulturhistoriska värdena ska hanteras.  
 
Leif Brodersen universitetslektor/prodekan på Arkitekturskolan, KTH anar att Arkitektur 
Stockholm är ett resultat av att många i staden varit arga på den otydlighet som under en tid 
existerat. Han förklarar att det tidigare funnits en outtalad norm, som varit väldigt dominant. 
Enligt honom fick inget under 90-talet sticka ut eller se modernt ut, utan byggnader skulle 
smälta in och ha samma mått på takstolar etc.  Wolodarski13 var någon som hade mycket makt 
utan att egentligen ha någon uttalad roll14. Han menar också att det idag vore otidsenligt att 
inte tycka och formulera det. Om strategin kommer att stärka Stockholm i en framträdande 
roll vill han inte yttra sig om, men tror dock att de främst handlar om att vara lika bra som 
andra städer.  
 
Magnus Rönn, docent i arkitektur och forskningsledare vid KTHs Arkitekturskola, har bland 
annat studerat utvecklingen av arkitekturprogram och tävlingar. Enligt honom har städer 
börjat använda arkitektur och stadsbyggande som konkurrensmedel. Denna utveckling 
grundar sig i 1980-talets avregleringar och marknadsorientering.  En våg av arkitekturpolitik 
spreds i Europa efter detta, med start i Holland15. Rönn förklarar att städerna idag ska locka 
besökare genom att framstå som attraktiva. Han menar även att marknadsföring och design 
idag är sammankopplade på ett nästan löjligt sätt och nämner att Helsingfors i år marknadsför 
sig som World Design Capital. Rönn tror att det arkitekturpolitiska programmet är ett sätt att 
återta det initiativ och styrning som gick förlorad vid 1980-talets avregleringar. Han anser 
dock att Stockholm inte kommer att kunna konkurrera ut sina grannhuvudstäder vad gäller 
                                                 
13 Aleksander Wolodarski, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret Stockholm samt egen verksamhet 
14 Leif Brodersen universitetslektor/prodekan på Arkitekturskolan, KTH, muntlig intervju (2012-04-25) 
15 Magnus Rönn, docent i arkitektur och forskningsledare vid KTHs Arkitekturskola intervju via mejl (2012-04-23) 
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arkitektur. Det krävs enligt honom helt andra medel. Även den fem gånger Kasper Salin16 
prisbelönade arkitekten Gert Wingårdh uttrycker, tillsammans med flera, i en debattartikel 
bland annat att konkurrensen mot omvärlden på senare tid fått större fokus. Han menar att 
storstäderna i Sverige kommer få en allt viktigare roll i denna konkurrens och att Stockholm 
borde ”våga ta sig an de möjligheter som den nya arkitekturen erbjuder”17 (Svenska 
Dagbladet, 2012).  
 
Stockholm har i historien varit en plats dit människor vallfärdat för att beskåda svensk 
arkitektur men under 1970- och 80-talen började staden halka efter (Rörby, 2008). 
Socialdemokraterna under ledning av Göran Persson hade en vision om att 2005 skulle bli 
arkitekturens år i Sverige18. Mycket av det som på senare tid byggts är av dålig kvalitet och 
inte speciellt omtyckt anser Rörby och menar att det borde finnas ett nätverk som förespråkar 
kvalitet. QIMBUS - quality in my backyard som han, med glimten i ögat, formulerar det. 
Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter, är också inne på denna linje då hon i en debattartikel 
påstår att många stockholmare är negativa till det som idag planeras och byggs och att detta i 
sin tur leder till överklaganden som stoppar upp planeringsprocessen (Dagens Nyheter, 2012).  
Söderlind tar detta resonemang ett steg längre och menar att arkitekturen som skapas idag är 
oerhört dålig och impopulär. Han tror dock inte att detta dokument i nuvarande skick kommer 
att leda till något förbättrad arkitektur då arkitektkåren enligt honom själv gillar, vad han 
kallar, ”nymodernistisk fyrkantig kartongarkitektur”19. Majoriteten av dem som intervjuats 
anser på ett eller annat vis att det saknas ”något” inom arkitekturen i Stockholm idag. Det rör 
sig om märkesbyggnader, spektakulär arkitektur, genomarbetade verk, ambitioner etc. 

Rörby tror att arkitekturfrågor engagerar stadens befolkning och att människor idag generellt 
bryr sig mer om vad som byggs och hur det ser ut. Detta ser han bland annat som ett resultat 
av att fler och på ett helt annat sätt, tack vare offentliga och sociala medier, kan vara med och 
påverka. Regina Kevius, stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet i Stockholm, vet att 
stockholmarna har ett stort engagemang för sin stad och önskar därför hitta fler sätt att 
involvera dem i stadens framväxt. Hon tror att det finns flera sätt att göra detta på och där 
arbetet med att presentera och förankra ett arkitekturprogram är en väg att gå. Kevius 
konstatera också att arkitekturens kvalitet under de senaste åren sänkts bland annat som ett 
resultat av att stadsbyggandet i Stockholm berörs av många parter och därmed inneburit 
väldigt många kompromisser. Anders Gullberg, sociolog och enhetschef vid Kommittén för 
Stockholmsforskning, menar att anledningen till detta dokument är just att arkitektur, design 
och yta kommit i förgrunden på de samhälleliga processernas bekostnad.  Stadsbyggnads- och 
idrottsborgarrådet i Stockholm tycker att det finns en viss avsaknad av vacker och intressant 
arkitektur men har förhoppningar om att det framtida arkitekturprogrammet ska höja 
kvaliteten och fungera som ett inspirationsdokument i arbetet med gestaltning samt hjälpa 
Stockholm att få en framträdande roll som arkitekturhuvudstad. ”Jag vill att stadens invånare 
ska glädjas och känna sig stolta och över det som byggs”20.   

Rörby tycker att det är bra, inte minst för demokratin, att människor får göra sin röst hörd. 
Han framhåller dock att det finns problem med överklagande och att något i denna process 
                                                 
16 Ett pris som årligen delas ut av Sveriges Arkitekter till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög 
arkitektonisk klass. 
17 Svenska Dagbladet, (2012-05-10), Brännpunkt - debattartikel av Gert Wingårdh, mf. 
18 Martin Rörby, sekreterare och kanslichef Skönhetsrådet, muntlig intervju (2012-04-27) 
19  Jerker Söderlind, arkitekt, stadsforskare och journalist, intervju via mejl (2012-04-24) 
20 Regina Kevius, stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet, Stockholm, intervju via mejl (2012-05-11) 
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måste förändras för att undvika ett scenario där det indirekt är omöjligt för planerare, 
arkitekter, byggherrar och politiker att utföra sitt jobb. En del av framgångskonceptet är enligt 
Rörby att skapa förtroende och trygghet hos medborgarna. Om Arkitektur Stockholm enligt 
sina intentioner kan medföra att kvaliteten i stadsbyggandet blir bättre samt att kraven på var 
byggnader får och inte får förläggas höjs så är det ett steg i rätt riktning menar han. Ett 
problem enligt honom är att staden själv inte går i takt. Stockholms nämnder har idag olika 
fokus och krav, något som tydligt syns i relationen mellan exploaterings- och 
stadsbyggnadskontoret. Exploateringskontoret skall, i stora drag, för staden och dess 
skattebetalare tjäna så mycket som möjligt på stadens mark och sätter därmed ett högt pris på 
den. Detta medför i sin tur att byggherrar påstår att deras investeringspengar till största del 
använts till markköpet och att en begränsad budget finns kvar till själva projektet och dess 
utformning. Stadsbyggnadskontoret ska i motsats, speciellt i och med detta dokument, bland 
annat främja projekt av hög arkitektonisk kvalitet21. Rörby tror att krav lättare kan ställas på 
byggherrar om markpriserna istället regleras. Han menar att byggherrar då inte kan komma 
med undanflykter att de inte har ekonomi.     
 
Ann-Charlotte Backlund stadsantikvarie på Stockholms Stadsmuseum med Medeltidsmuseet 
och Stockholmsforskningen ser den ökade befolkningen som gett behov av att bygga mycket 
och snabbt som en möjlig bakgrund till framtagandet av dokumentet och att en strategi är 
önskvärd. Kvalitetsprocesserna i byggandet har enligt henne inte fungerat så bra när det 
kommer till tävlingar och parallella uppdrag. I diskussionen kring just arkitekttävlingar menar 
Jonsteg att ett stort antal arkitektkolleger och stockholmare välkomnar fler arkitekttävlingar 
(Jonsteg, 2012). Detta påstående styrks även av intervjusvaren som nästan uteslutande pekar 
på att arkitekturtävlingar är rätt väg att gå för Stockholm. Att staden fått kritik för tävlingar 
som Slussen och Stadsbiblioteket ser personerna inte som avskräckande. Det är enlig flertalet 
inte instrumentet det är fel på utan snarare att man i Stockholm inte varit tydlig med vad som 
efterfrågats. Backlund tror att en möjlig orsak till problemen varit att instrumentet inte 
använts tillräckligt mycket. Brodersen menar att staden måste vara tydlig med 
förutsättningarna och veta vad de vill innan en tävling sätts igång. Att några icke genomförda 
arkitekturtävlingar medfört en negativ syn på tävlingsformatet lokalt i Stockholm tycker 
Keyzer är tråkigt och menar att tävlingar som urvals- och upphandlingsform fungerar mycket 
bra i omvärlden. Det är enligt henne bra från ett kvalitetsperspektiv att först testa olika 
möjligheter på en plats och sedan genomföra det. Ulrika Francke, vd för konsultföretaget 
Tyréns menar även hon att det är bra att ta fram olika lösningar. Hon poängterar att hur en 
tävling organiseras är viktigt liksom att vara medveten om att tävlingar inte kan förgripa 
myndighetsutövningen. Gullberg ser istället att det finns en risk i att traditionella 
arkitekturtävlingar resulterar i att bli både dyra och pretentiösa. Även Söderlind är något 
skeptisk till tävlingar. 
 
Arkitekturtävlingar är enligt Rönn ett typiskt medel för arkitekturprogram och ska verka 
positivt vad gäller kreativitet, kvalitet, marknadsföring och konkurrens. Jensen menar att 
konkurrens är bra då det medför att arkitekturen förs framåt. Dessutom ställer det krav på 
arkitekter och byggherrar. Projekt blir, i och med tävlingar, i ett tidigt skede offentliga och 
öppna för diskussion vilket han menar pressar och inspirerar arkitektkåren och gör att 
byggherrar skärper till sig. Allt som allt bör detta då enligt Jensen leda till en ökad kvalitet. 
Han tillägger dock att ett förtydligande för när tävlingar efterfrågas måste göras i Arkitektur 
Stockholm. Det finns som han säger olika sorters tävlingar som lämpar sig för olika tillfällen 
och stadsbyggnadskontoret har i samrådsförslaget medvetet valt att inte ge sig in på hur 
                                                 
21 Martin Rörby, sekreterare och kanslichef Skönhetsrådet, muntlig intervju (2012-04-27) 
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tävlingar ska bedömas utan fokuserat på tydliga mer generella riktlinjer. Enligt Rönn är öppna 
tävlingar ett sätt för unga arkitekter och nya kontor att etablera sig medan inbjudna tävlingar 
gynnar de med redan gott rykte. Brodersen anser att tävlingar utan enorma inlämningskrav 
även kan verka kompetensutvecklande för dem som deltar. Att internationella arkitekter kan 
tas in ser både Rörby och Brodersen positivt på. De menar att arbetsmarknaden för arkitekter 
idag är internationell. Francke ser möjligheten att ta in internationella arkitekter som en del i 
en önskan att stärka Stockholm som internationell stad. Rönn fortsätter med att berätta att 
byggherrar dock inte är så förtjusta i tävlingar utan snarare föredrar parallella uppdrag. 
Anledningen till detta förklarar han med att tävlingar är en styrd verksamhet som medför att 
byggherrarna måste dela makten med Sveriges Arkitekter och tävlande kontor samt även det 
faktum att allt sker offentligt och handlingar diskuteras i pressen. 
 
Ingen av de intervjuade personerna påstår att aktörer och tjänstemän generellt vill bli styrda i 
sitt arbete. De flesta påpekar dock att tydliga riktlinjer är önskvärt och gynnar alla. Jensen tror 
att aktörer vill arbeta inom ett tydligt ramverk där de vet vad som prioriteras, även om de 
självklart också önskar flexibilitet. Keyzer menar att tydlighet är bra så länge det finns en 
möjlighet att vara med och påverka, vilket det enligt henne finns. Byggherrar vill i allmänhet 
ha fria händer enligt Rörby som också anser att staden varit för eftergiven under senare åren. 
Om Stockholm önskar åstadkomma hög kvalitet måste tydliga riktlinjer finnas menar 
arkitekturhistorikern men tillägger att uttryckssätten kan se olika ut.  Han framhåller också att 
det är viktigt att ingen skillnad görs på förort eller city utan att hög kvalitet ska gälla lika 
överallt och berättar samtidigt att skönhetsrådet kritiserat samrådsförslaget för att utpeka tät 
stenstad som ideal. Rörby anser att det är fel att upphöja en viss stadsbyggnadsprincip då 
olika karaktärer passar i olika sammanhang samt att det också kan vara stötande för alla som 
inte har råd att bo eller själva valt att inte bosätta sig i ett område av den önskade karaktären.  
 
Kevius menar att den gamla stenstaden är omtyckt vilket troligtvis har med dess mångfald i 
arkitektur att göra. Hon tror vidare att en uppdelning av kvarter i flera fastigheter där många 
olika arkitekter är involverade kan vara ett bra sätt att skapa mångfald. Söderlind antyder att 
det är viktigare med fler fastighetsägare än arkitekter i ett kvarter. Francke ser denna riktlinje 
som en reaktion på framförallt miljonprogramsområdena som enligt henne uppfattas som 
tråkiga och svåra att orientera. Enligt Granath fås en annan typ av variation om flertalet 
aktörer blandas in och om en uppdelning i mindre enheter görs. Dessa åtgärder tillför som han 
ser det en högre kvalitet. Skönhetsrådets sekreterare och kanslichef ser också positivt på 
mångfald och variation men framhåller att variation inte bör tillämpas bara för sakens skull 
utan att det ska göras med, som han uttrycker det, själ och hjärta. Backlund antyder även detta 
och menar att mångfald ofta är bra men inte alltid.   
 
Vad gäller att bygga på höjden menar Kevius att det kan framstå som en rimlig möjlighet då 
Stockholm geografiskt sätt är begränsad och att det inte är önskvärt att ta grönområden i 
anspråk. Hon tillägger även att det finns en politisk enighet kring detta. Söderlind ser 
öppningen av att få bygga på höjden snarare som en symbol för att bygga en tät och urban 
stadsmiljö. Granath ser något oroligt på det faktum att dokumentet öppnar upp för 
möjligheten att bygga högt samt även att kunna utnyttja mindre värdefulla grönområden för 
bebyggelse och menar att detta i fel händer kan leda till att Stockholms stadsbild på sikt kan 
förändras. Det handlar om att välja rätt läge menar Brodersen och nämner Kista som en plats 
där höga hus lämpat sig. Det kan enligt arkitekturskolans prodekan vara en fråga om att skapa 
symboler och identiteter samt fungera som marknadsföring för en stad eller stadsdel. Han 
tillägger dock att det är dyrt och olönsamt att bygga höghus. Att bygga på höjden är ett 
scenario som enligt Rörby inte går att förbjuda idag. Han tycker det är bra med en öppning 
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men påpekar samtidigt att högt inte kan utgöra byggnadens enda kvalité.  Huset måste som 
han säger fylla en stadsmässig funktion. Även Rörby tar upp Kista med Kista Science Tower 
och Victoria Tower som lyckade exempel. Ytterligare i enighet med Brodersen menar han att 
det är dyrt att bygga högt, även i Stockholm, och tillägger även att det inte finns någon kö 
med byggherrar som väntar på att få upprätta skyskrapor som många, enligt honom, verkar 
tro. Keyzer, Stockholms stadsarkitekt, går inte in i frågan mer än att säga att god arkitektur 
ska utvärderas från kvalitetsperspektiv snarare än ett höjdperspektiv. Backlund anser även hon 
att det handlar om kvaliteten och förutsättningarna på respektive plats och inte om en 
förutbestämd hustyp.  
 
I frågan om samsyn är samtliga intervjupersoner eniga om att en total sådan inte är möjlig att 
åstadkomma, däremot menar de flesta att en viss samsyn både är rimlig och eftersträvansvärd 
att uppnå. Keyzer tror inte att det går att uppnå en samsyn på vad som är attraktiva miljöer 
men däremot vad som ska uppnås med dessa miljöer. Hon uttrycker i sitt svar även att det är 
viktigt att definiera mål för att sedan kunna utvärdera och förbättra dem. Brodersen framhäver 
vikten av en samsyn kring spelregler/ strategier. Han tror att en tydlig vilja och vision skapar 
trygghet vilket är viktigt för företag som då förmodligen vågar investera mer mot om allting 
flyter. Enligt Rörby är en samsyn möjlig att uppnå så långt som att visa på parametrar. Han 
själv tror att det inte finns en sanning utan flera vägar att gå. Han tycker de vore bra att ha en 
samstämmig checklista över vad som behövs för att en stad ska fungera. Rönn anser att det 
främst är byggherrarna i detta fall som måste ha en gemensam syn på arkitekturen. Söderlind 
ser en svårighet i att få en överrensstämmande syn mellan experter och allmänheten. 
Backlund menar att det är själva processen fram till ett färdigt resultat man behöver vara 
överrens om. Francke pekar på att det är de olika åsikterna, alltså själva diskussionen, som är 
av betydelse för stadsbyggandets kvalitet. Flera intervjupersoner tror och hoppas med henne 
att detta program på sikt kan medföra en bredare diskussion och debatt om arkitektur och vad 
som är önskvärt i Stockholm.  
 
Kevius menar att det alltid kommer att finnas delade meningar vad gäller tycke och smak och 
att det antagligen inte är möjligt att finna en gemensam syn om alla projekt. Hon tror dock att 
det politiskt, rörande vilka faktorer som är viktiga att väga in i gestaltningen av staden, är 
möjligt att uppnå. Rörby betonar vikten av att arkitekturstrategin, politiskt 
gränsöverskridande, måste förankras och accepteras för att minimera risken att strategin efter 
val och vid eventuell ny majoritet körs över och förkastas. Han menar även att det är viktigt 
kommunfullmäktige är lojal till programmet och konsekvent vid sin bedömning av projekt. 
Sådant som inte är i enlighet med programmets riktlinjer tycker han inte under några 
omständigheter ska få släppas igenom. Han menar att om en byggherre får gå vägen runt har 
andra rätt till samma sak. Gullberg pekar på att ”Money talks”22 och att starka särintressen 
antagligen kommer att kunna realisera sina intensioner ändå trots att det sår i strid med 
dokumentet.   
 
Vilken inverkan programmet kommer att ha tror Rörby också kommer att beror på i vilken 
omfattning aktörer väljer att ta till sig riktlinjerna. Granath är inte helt övertygad om 
dokumentet i dess nuvarande status utan menar att innehållet är för försiktigt. Gullberg 
irriteras över att de viktigaste frågorna om att skapa en demokratisk och rättvis stad förbises, 
något som enligt honom är den verkliga kvaliteten. Rönn anser att det som presenteras i 
dokumentet borde ha en tydligare grund i forskning. Brodersen tror att det är själva tidsandan, 
att frågorna och riktlinjerna ligger i tiden, som kommer att få betydelse snarare än själva 
                                                 
22 Anders Gullberg, sociolog och enhetschef vid Kommittén för stockholmsforskning, intervju via mejl (2012-04-22) 
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dokumentet. Enligt Jensen är förhoppningen att programmet ska medföra en smidigare 
planeringsprocess. Han menar att krav måste komma förr eller senare och att det är bättre att 
ta dem i ett tidigt skede för att undvika att längre fram behöva gå ett steg tillbaka. Om 
samrådsförslaget efter omarbetning tas av kommunfullmäktige blir det lika styrande som 
stadens översiktsplan23.  
 
Avslutningsvis anser de intervjuade, med undantag av någon, att ett arkitekturprogram för 
Stockholm är önskvärt men att det nuvarande förslaget måste omarbetas. Något som enligt 
Kevius just nu genomförs.  
 
 
4 Avslutning 
 
4.1 Diskussion  
 

Vad är Arkitektur Stockholm ett resultat av? Nedan görs en återkoppling till de 
frågeställningar som inledningsvis togs upp.   
 
Vid första anblick framstår Arkitektur Stockholm som något nytt. Det var ett medvetet val från 
stadens sida att utveckla byggnadsordningen med nya inslag och Stockholm har tidigare inte 
haft ett liknande dokument. Arkitektur Stockholm är ett tillägg till översiktsplanen, vilket jag 
anser kunna förmedla, att dokumentet inte är ”ett dokument bland dokumenten”. Att ett 
program kan urskilja sig från mängden kan, enligt mig, möjligen tänkas höra ihop med vilken 
praktisk inverkan det har, vilket ännu inte är möjligt att utvärdera. De flesta samrådsyttranden 
påpekar dock att dokumentet tydligare måste redogöra sitt förhållningssätt och sin status i 
relation till stadens övriga dokument, vilket jag å andra sidan tolkar som att dokumentet är ett 
i mängden. Arkitektur Stockholm ska i sig bestå av tre dokument och därutöver finns 
parkprogram, brottsförebyggande program, det handikappolitiska programmet, program för 
Stockholms vattenarbete etc.  
 
Både Söderling och Rittsél anser att ett syfte med att ta fram ett arkitekturprogram är att 
styrka översiktsplanens intentioner. Detta känns uttalat när jag läser både Promenadstaden 
och Arkitektur Stockholm. Översiktsplanen pekar främst på vad som ska göras och varför, 
medan Arkitektur Stockholm tar fasta på hur staden kan växa och förändras. Jag uppfattar 
också att avsikten med tematiska tillägg är att kunna komplettera och justera sådant som inte 
funnits med eller getts plats åt i översiktsplanen.       
 
Vad gäller styrande politikers önskan om att göra avtryck i stadens stadsbyggnadshistoria 
finns det egentligen inget uttalat i resultatet som tyder på detta. Rörby berör dock att 
socialdemokraterna under ledning av Göran Person försökt sig på en liknande form av 
strategi. Rönn beskriver den arkitekturpolitiska bakgrunden till Arkitektur Stockholm med 
1980-talets avregleringar och marknadsorientering. Stadsborgarrådet menar att en av hennes 
största utmaningar är att locka fler att intressera sig för hur det byggs i Stockholm. Hon vill att 
stockholmarna ska vara stolta över sin stad och jag ser det som en del av hennes politiska roll 
att synas och finnas med i denna diskussion.  
 
Jag tycker att det i resultatet framstår tydligt att en anledning till framtagandet av Arkitektur 
Stockholm varit att arkitekturstrategier och arkitekturpolitik idag ligger i tiden. Köpenhamn 
                                                 
23 Karolina Keyzer, stadsarkitekt Stockholms stadsbyggnadskontor, intervju via mejl (2012-05-07) 
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och andra städer i Europa har med sina lyckosamma resultat inspirerat Stockholm. Rönn 
menar att städer idag konkurrera mot omvärlden med arkitektur som medel. Enligt 
dokumentet ska strategin hjälpa Stockholm att marknadsföra sig utåt samt att stärka sin roll 
som huvudstad. Att tydligt formulera en önskan om att internationella arkitekter ska tas in 
tycker jag ytterligare kan ses som ett steg i strävan efter att ge Stockholm en karaktär av 
internationell standard, alltså ett steg mot en stad i världsklass, som visionsdokumentet 
uttrycker det. Ett arkitekturprogram ska då, som Brodersen formulerade det, fungera som en 
hävstång för nyskapande högkvalitativ arkitektur. Arkitekttävlingar är ett av de hjälpmedel 
som förväntas uppnå just detta och ska i och med att de skapar en konkurrens skärpa till både 
arkitektkår och byggherrar. Min undersökning visar att det finns en övervägande positiv 
inställning till tävlingar bland aktörerna. Det tror jag främst beror på att man är medveten om 
att andra städer arbetar framgångsrikt med detta koncept. Orsaken till problemen i fallen med 
Stadsbiblioteket och Slussen kan, som Backlund antyder, ha varit att instrumentet inte använts 
tillräckligt mycket. Ett liknande scenario kan, som jag ser det, möjligen förhindras om 
tävlingar förespråkas och börjar användas i större utsträckning. Enligt min mening, och som 
Rörby också poängterar, så räcker det inte med att generellt förespråka tävlingar utan staden 
måste vara tydligare med vilka förutsättningar som finns och vad man förväntas att 
åstadkomma. Det jag finner intressant i denna fråga är huruvida medborgarna ser tävlingar 
som önskvärda eller inte.   
 
Att Stockholm växer kraftigt och att bostäder, arbetsplatser och infrastruktur snabbt måste 
byggas är något som lyfts fram som en anledning till varför ett dokument som ska säkerställa 
hög arkitektonisk kvalitet tas fram och behövs. I samrådsförslaget finns en detaljerad riktlinje 
om att anläggningar ska ges ”medveten gestaltning av hög grad”. Detta är något som jag 
tycker hör ihop med bilden av att Stockholm idag halkat efter vad gäller arkitektur och att det 
som byggts på senare år inte är speciellt populärt bland stadens invånare. Enligt Stockholms 
stadsarkitekt ska kvalitet förespråkas och kvantitet förhindras. För att kunna få kontroll över 
det som byggs, tycker jag att ett dokument eller någon form av ramverk med en tydlig vision 
från stadens sida, om vad som är önskvärt, behövs. Jag tror att det är ur denna diskussion som 
en önskan om att uppnå samsyn, om vad som är god kvalitet i stadsbyggandet, har uppstått. 
Att med Arkitektur Stockholm säkerställa krav på den arkitektoniska kvaliteten är inte helt 
enkelt eftersom dokumentet inte är juridiskt bindande och där jag dessutom saknar en klar 
definition av vad kvalitet är. Olika aktörer och professioner definierar, som tidigare beskrivits, 
kvalitet olika. Jag ser en svårighet i ambitionen att uppnå en samsyn kring god kvalitet i 
stadsbyggandet på grund av att flera aktörer berörs. Mitt antagande är att detta kan vara 
anledningen till att kvalitetsbegreppet formulerats så generellt i samrådsförslaget. De personer 
som intervjuats menar att det inte alltid är önskvärt, om ens möjligt, att uppnå en samsyn. Om 
detta stämmer, vilket jag tror att det gör, så kan inte målet vara en total samsyn utan snarare 
att se till varje specifikt fall utifrån de förutsättningar som finns just där. En utvärdering av 
om staden nått god kvalitet låter sig, enligt mig, inte heller göras när formuleringen hålls vag.  
 
Det finns en öppning i dokumentet för att bygga på höjden, vilket kan tyda på att Stockholms 
yta är begränsad, att detta inte kan förbjudas eller att en utseendeförändring önskas. Ny 
bebyggelse ska dessutom vara möjlig att urskilja i stadsbilden. Samrådsförslaget har fått kritik 
på att dokumentet brister vad gäller riktlinjer för hantering av riksintressen och att drift och 
underhåll inte behandlats. Detta menar jag skulle kunna ses som ett resultat av att staden är 
ivrig att få till en förändring i stadsbyggandet. Samtidigt upplever jag att det i Stockholm 
finns lite av en rädsla inför vad förändringen kan innebära för den befintliga strukturen och 
stadens siluett. Att skapa ett dokument som fokuserar mer på hur framtida Stockholm ska 
utvecklas ser jag som en möjlig väg att försöka balansera gammalt och nytt. Denna slutsats 
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bör dock undersökas vidare genom att studera skillnaderna mellan byggnadsordningen och 
Arkitektur Stockholm.  
 
Dokumentet har fått kritik bland annat från Skönhetsrådet för att upphöja stenstaden till ideal 
för stadens framtida utveckling. Francke ser detta som en reaktion på tidigare byggda 
miljonprogramsområden och Söderlind menar att det är önskvärt att bygga en tät och urban 
stadsmiljö. Kevius påstår att stenstaden är omtyckt och att då i dokumentet förespråka en 
sådan karaktär, menar jag, är ett sätt att tillfredställa medborgarna, dvs väljarna.  
 
I samrådsyttrandena kommer skilda åsikter om hur detaljrikt och styrande dokumentet skall 
vara till utryck. Exploateringskontoret och trafikkontoret vars verksamhet till stor del berörs, 
vill ha mer öppna vägledningar och ser gärna att vissa delar ändras. Exploateringskontoret vill 
att just riktlinjen som innefattar krav på kvalitet redan i markanvisningsprocessen helt tas 
bort. Denna åsikt tycker jag visar att exploateringskontoret inte vill bli styrt i sin 
verksamhetsutövning. Rörby pekar på att byggherrar vill ha fria händer och att staden på 
senare tid varit eftergiven. Vid studerande av samrådsförslaget och dess riktlinjer anser jag att 
det finns en tendens att styra nämnders verksamhet förutom stadsbyggnadsnämndens, vilket 
jag ser som ett resultat av just viljan att strama åt. 
 
Ytterligare en anledning till dokumentets framtagande är att det ska fungera informativt och 
pedagogiskt för medborgarna och därmed skapa förståelse för de förändringar och utmaningar 
staden står inför. Detta förmedlas i samrådsförslaget där förhoppningen är att bidra till en 
effektivare plan- och byggprocess. För att åstadkomma detta måste, som jag ser det, men som 
också uttryckts av flera i resultatet, även medborgare få förtroende för det som byggs. Om 
stadens invånare får vara med och påverka slutresultat leder det sannolikt till ett minskat 
överklagande. Staden har, som jag ser, varit tydlig med att påpeka att detta dokument inte 
varit något färdigt program, vilket förstärks av namnet Samrådsförslag. Avsikten var enligt 
Keyzer att samrådsförslaget skulle ligga till grund för vidare bearbetning tillsammans med 
den kritik och de synpunkter som kommit in under samrådstiden. Samrådsförslagets avsikt 
var att öppna för en bredare diskussion och debatt om stadsbyggnadsfrågor, menar Jensen. 
Om dokumentet i stort lyckats med detta kan jag inte bedöma utan det är något som vidare 
måste analyseras. Jag kan dock säga att samrådsförslaget lyckats få mig än mer intresserad 
och involverad i stadsbyggnadsfrågor och jag hoppas att denna uppsats kan bidra till att fler 
blir engagerade.  
 
Stockholm har uttryckt starka och ambitiösa framtidsvisioner för sin stad, detta ser jag som 
något positivt då det visar på att det finns en strävan efter att ständigt bli bättre och att bra inte 
är tillräckligt. Jag hoppas att Arkitektur Stockholm blir ett aktivt bidrag till de 
världsklassambitioner staden eftersträvar. 
 
4.2 Slutsatser 
 
Resultatet av undersökningen visar på att orsaken till varför ett arkitekturprogram ska tas fram 
inte enbart har ett konkret svar. Mest sannolikt enligt min mening är att flera olika faktorer 
tillsammans utgjort ett underlag för upprättandet av ett framtida arkitekturprogram. De 
bakomliggande anledningarna till Arkitektur Stockholm som jag själv ser som möjliga och 
också formulerade inledningsvis, styrks av resultatet då de på ett eller annat sätt berörs i 
samrådsyttrandena eller i intervjusvaren. Ett av mina tillvägagångssätt för att finna svar har 
varit att granska samrådsyttranden där jag främst inriktat mig på vad instanserna berömt, 
kritiserat och önskat förbättra för att sedan utifrån detta tolka vad Arkitektur Stockholm är ett 
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resultat av. Dessa åtta yttranden utgör dock bara ett mindre urval och responsen som getts är 
vinklad utifrån respektive organisations eller myndighets egen verksamhet och uppdrag. 
Samrådsyttrandena kan därför inte sägas stå för vad som generellt sagts om dokumentet. Jag 
är medveten om att jag med all säkerhet gått miste om relevanta åsikter då 82 
samrådsyttranden inte beaktats. Utfallet hade förmodligen blivit annorlunda om företags och 
medborgares åsikter inkluderats i undersökningen. De personer som intervjuats utgör också 
ett mindre urval och svaren på de frågor jag ställt är kanske främst baserade på den 
intervjuades egna tolkningar och personliga åsikter. Jag anser dock att de personer som valts 
utifrån sina erfarenheter och professionella kunskaper utgör trovärdiga källor. Jag vill 
avslutningsvis poängtera att resultatet inte är definitivt utan att utrymme för egna tolkningar 
ges till läsaren som då själv kan skapa sig en uppfattning om vad Arkitektur Stockholm är ett 
resultat av.   
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6 Bilagor 
 
6.1 Intervjuformulär 
 

- Har du varit med och tagit fram eller läst samrådsförslaget Arkitektur Stockholm- en 
strategi för stadens gestaltning? Vem/ vilka tycker du att programmet riktar sig till 
främst och varför just dessa? Vem/ vilka borde vara med att ta fram riktlinjer för ett 
sådant program? 

 
- Vad tror du är anledningen till att stadsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att ta fram en 

strategi för arkitektur och att modernisera Stockholms byggnadsordning? Varför är 
detta önskvärt just nu? 

 
- Stockholm har ju självutnämnt sig till Skandinaviens huvudstad. Våra grannländers 

huvudstäder Oslo, Helsingfors och Köpenhamn arbetar även de med olika strategier 
och arkitekturpolitik. Tror du detta har påverkat? Tror du att detta program/ dessa 
riktlinjer kan hjälpa Stockholm att få en framträdande roll som arkitektur huvudstad? 

 
- Tror du att en strategi för stadens gestaltning i allmänhet är efterfrågat av stadens 

invånare, politiker, tjänstemän samt privata och offentliga aktörer? Vill man bli styrd?  
 

- Har Stockholm tidigare haft liknande program som syftar till att uppnå en samsyn på 
vad som är attraktiva miljöer och arkitektonisk kvalitet? Är det möjligt att uppnå 
detta? Tycker du det är viktigt? 

 
- I dokumentet förespråkas fler arkitekttävlingar och gärna i ett tidigt skede. Detta trots 

att tävlingar som Slussen och Stadsbiblioteket har fått stark kritik. Är tävlingar ett bra 
alternativ för Stockholm? Vad ser du för fördelar och nackdelar? Hur tror du att olika 
branscher och aktörer kommer att påverkas av detta? 

 
- I dokumentet öppnar man dörrar för möjligheten att bygga på höjden. Varför tror du 

man gjort det? Tycker du att det finns en avsaknad av ”spektakulär arkitektur” i 
Stockholm idag? 

 
- Man lyfter även fram mångfald och variation i gaturummet, husen i ett kvarter bör 

ritas av olika arkitekter för att öka mångfalden och variationen i stadsmiljön. Man ser 
också positivt på att internationella arkitekter tas in. Är detta bra? Vad kan det betyda? 

 
- Vad tror du programmet på sikt kan medföra vad gäller både planeringsprocess och 

utförande? Kommer det ha stor inverkan trots att programmet inte är juridiskt 
bindande? 

 
- Tycker du i allmänhet samrådsförslaget är bra? Vad kan förbättras? 
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