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Sammanfattning  

Inom många detaljplaneprocesser tas det av kommunen fram gestaltningsprogram för att styra 

hur den estetiska utformningen av bebyggelsen ska se ut. Hur utförandet av dessa program ser 

ut skiljer sig inte bara från kommun till kommun utan även inom kommunen ser utförandet 

olika ut. Dessutom skiljer det sig på hur den rättsliga kopplingen till detaljplanen ser ut.  

Syftet med gestaltningsprogrammet härstammar från en proposition som regeringen tog fram i 

slutet av 90-talet och hade som mål att främja skapandet av god arkitektur då städers 

utformning är av intresse för samhället.  

Dagens brister i bostadsbyggandet är vida diskuterat och med detta som bakgrund diskuteras 

även gestaltningsprogrammets vara eller icke vara samt om det har en inverkan på 

detaljplaneprocessens effektivitet. Syftet med det här arbetet är att undersöka detta ytterligare 

och ett antal intervjuer har genomförts med tjänstemän inom kommunens verksamhet. 

Resultaten visar att man inom kommunen är medvetna om gestaltningsprogrammets brister och 

arbetar för att dessa inte ska uppstå. Man ser inte heller någon större anledning till att släppa 

på kommunens styrande verkan av gestaltningsprogrammet då en effektivitetsförlust inte är 

uppenbar samt att man ser till andra aspekter som till exempel allmänhetens intresse av god 

gestaltning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Abstract  
In the process of producing detail development plans, aesthetic design programs are also 

produced by the municipality to direct how the built environment will be performed 

aesthetically. How the municipality decide to design these programs differs not only between 

but within each municipality.  

The purpose with aesthetic design programs has its origin from a government proposal that was 

published in the late 90’s, the objective of which was to encourage an improved effort to reach 

good architecture as the structure of cities are in the public’s interest. 

Bearing in mind the current problems with housing construction, the durability of the aesthetic 

design program and the question regarding if this might have an effect on the efficiency in the 

process of producing detail development plans has been discussed. The purpose of this thesis 

is to examine this further, therefore a number of interviews have been conducted with civil 

servants working in different municipalities in Stockholm.  

The results show that the municipality are aware of the aesthetic design programs’ faults and 

that they are trying to prevent this from occurring. Furthermore, the municipalities does not 

recognize a sufficient enough reason to let go of the control of the aesthetic design program 

since an efficiency loss is not obvious and they have to consider other aspects as well, such as 

the public’s interest in good quality of the built environment.  
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Introduktion 

Bakgrund 

I denna uppsats kommer detaljplaneprocessen att studeras och framförallt kommer en 

djupdykning kring arbetet med gestaltningsprogram att göras. 

Gestaltningsprogram uppförs ofta i samband med detaljplaner som ett komplement för att styra 

bebyggelseutformningen, främst då detaljplanen avser ha betydande påverkan som t.ex. för 

Stockholms stad som alltid tar fram gestaltningsprogram när det gäller större nyexploateringar 

(Tornberg 2008). Hur arbetet med gestaltningsprogram ser ut skiljer sig dock från kommun till 

kommun då det inte är en obligatorisk del av detaljplaneprocessen. Dessutom kan dess juridiska 

koppling till detaljplanen tyckas otydlig då gestaltningsprogram i vissa fall är juridiskt 

bindande och i andra inte.  

Initiativet till gestaltningsprogram kommer ofta från kommunen och är ett sätt för kommuner 

att gentemot byggherrarna styra hur den framtida bebyggelsen ska utformas då detaljplaner inte 

alltid är tillräckligt för att kontrollera bebyggelsen från kommunens sida (Olesund 2012). 

Kommunen kan på två olika sätt binda gestaltningsprogrammet till byggherrarna antingen 

genom exploateringsavtalet eller genom att som tidigare förklarats binda det till detaljplanen 

genom planbestämmelserna. 

Gestaltningsprogram används alltså för att säkerställa hur utformningen av bebyggelse ska se 

ut i övergången från detaljplan till bygglov. Samtidigt är det lagfört i PBL att detaljeringsgraden 

i en detaljplan inte får vara högre än vad som är nödvändigt (Plan- och bygglag (2010:900) 4 

kap 32§), något som skulle kunna vara ett problem med alltför utförliga gestaltningsprogram. 

Detta är också något som diskuteras av Kalbro, Lindgren och Paulsson. De hävdar att en alltför 

detaljerad detaljplan kan bli ett problem vid en framtida ansökan av bygglov (Kalbro, Lindgren 

et al. 2012). Även Djurestål och Lind argumenterar i sin debattartikel från Fastighetstidningen 

om möjliga problem med en allt för hög detaljeringsgrad i planeringen och för en diskussion 

om möjliga lösningar på detta (Djurestål and Lind 2016). 

Det finns en del frågetecken kring gestaltningsprogrammets utformning och hur det bör 

användas. Att det råder bostadsbrist i Stockholmsområdet och även i andra delar av landet 

sätter press på kommuner att jobba med detta problem och öka bostadsbyggandet, därför är 

detta ett aktuellt ämne och angeläget att studera närmare. Djurestål och Lind för vidare en tes 

om att byggprocessen skulle effektiviseras om gestaltningen av byggnader skulle släppas till 

marknaden, en möjlig åtgärd för att öka takten på bostadsbyggandet (Djurestål and Lind 2016).  

Även andra författare tar upp möjliga effektivitetsförluster med gestaltningsprogram och även 

tveksamheter som byggherrar har kring detta arbete, detta kommer redogöras för under denna 

rapports senare delar. Samtidigt finns det en önskan från kommunens sida att ytterligare utöka 

gestaltningsprogrammets omfattning. Anette Scheibe Lorentzi, förvaltningsdirektör på 

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, efterlyser under ett seminarium på Sveriges Arkitekter ett 

instrument, inom ramen för PBL, som säkerställer kvaliteten när man går från detaljplan till 

bygglov. Hon menar vidare att de instrument som finns idag inte är tillräckliga (Scheibe 

Lorentzi, 2016). 

Syfte  

Som bakgrunden visar finns det ett antal argument för att se över gestaltningsprogrammets 

utformning. I denna studie kommer dessa argument att analyseras. 



Syftet med studien är att undersöka hur gestaltningsprogram bör integreras i planprocessen för 

att främja kvaliteten och effektiviteten av bostadsbyggandet.  

För studien har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur ser de olika aktörerna på gestaltningsprogram och hur skulle en potentiell ändring 

av arbetet med gestaltning se ut? 

 Är detaljplanerna för detaljerade och bidrar detta till en effektivitetsförlust i planeringen 

av våra städer? 

 Skulle en ändring av gestaltningsprogrammets utformning kunna bidra till ökat 

bostadsbyggandet? 

 Skulle planeringsprocessen bli mer effektiv om man släppte på gestaltningskravet och 

lät marknaden bestämma? 

Metod  

En litteraturstudie har genomförts som rör tidigare forskning om detaljplaners utförlighet och 

gestaltningsprogrammets utformning. Ett starkt bidrag till denna uppsats har varit Thomas 

Kalbro, Eidar Lindgren och Jenny Paulssons tidigare arbeten i ämnet. De har publicerat två av 

de forskningsrapporter som jag har studerat. Deras rapport Detaljplaner i praktiken. Är plan 

och bygglagen i takt med tiden? tar upp frågan om detaljplaners ökade detaljeringsgrad men 

framförallt har denna rapport varit viktig för att förstå på vilket sätt gestaltningsprogram är 

kopplade till detaljplanen och hur det rättsliga bandet ser ut.  

För att tydligare förstå bakgrunden till gestaltningsprogrammens användning och syfte har jag 

närmare studerat regeringens proposition Framtidsformer – Handlingsprogram för arkitektur, 

formgivning och design från 1998. Den togs fram för att visa på vikten av att tydligare styra 

den estetiska utformningen av byggnader i landet och efter publiceringen har också 

användandet av gestaltningsprogram ökat. 

Från studier av Elisabeth Tornbergs licentiatavhandling Gestalningsprogram i 

stadsutvecklingsprojekt och Hampus Olesunds examensarbete i ämnet har jag kunnat hämta 

information från tidigare intervjuer om hur folk i branschen tidigare sett på arbetet med 

gestaltningsprogram. Detta har varit en viktig bakgrund till mina egna intervjuer. Jag har dock 

valt att utforma mina intervjuer något annorlunda och tydligare riktat in mig på möjliga 

problem med gestaltningsprogrammets utformning. 

Utöver litteraturstudien har ett antal intervjuer genomförts med personer inom kommuner som 

jobbar med att ta fram gestaltningsprogram för att undersöka vad de anser om 

gestaltningsfrågorna och vad dessa kan ge för problem. Jag har intervjuat planarkitekter, en 

stadsplanerare och en stadsbyggnadsstrateg som alla har en god insyn i kommunens arbete med 

detaljplaner och gestaltningsprogram. Jag tog kontakt med Ann-Kristin Kaplan och höll en 

intervju med henne för att reda ut de frågetecken som Anette Scheibe Lorentzis uttalande under 

seminariet på Sveriges Arkitekter bidrog med. Denna intervju och även de med Magnus 

Bäckström, Lena Nordenlöw och Thomas Magnusson har skett personligen på de olika 

tjänstemännens kontor.  

Tyvärr har jag under detta arbetes gång haft svårt att få tag i personer från den privata sektorn 

som skulle kunna representera byggherrarna. Därför har jag valt att avgränsa mitt arbete till att 



bara behandla intervjuer från personer inom den offentliga sektorn. Jag tycker dock att de svar 

jag fått från intervjuerna har skapat en bred bild. 

Gestaltningsprogram används även inom olika statliga myndigheter såsom Trafikverket och 

Fortifikationsverket, jag har dock valt att begränsa mig till studier kring kommunens 

användning när det gäller framtagandet av gestaltningsprogram i samband med detaljplaner. 

Jag har valt att göra denna avgränsning då jag anser att det är mest relevant för detta arbete och 

den kontext jag valt. 

Jag har även valt att avgränsa studien till att behandla frågan om gestaltning rent teoretiskt och 

inte praktiskt studera detaljplaner och gestaltningsprogram, detta dels på grund av att tiden för 

studien varit knapp men också för att undersöka vad folk i branschen tycker och tänker om 

dagens sätt att planera utifrån gestaltning. För att göra den typen av undersökning inom den 

givna tidsramen anser jag det tillräckligt med kvalitativa intervjuer utifrån den litteraturstudie 

som gjorts.   

Litteraturgenomgång  
Mycket av teorin till denna uppsats har hämtats från rapporten Detaljplaner i praktiken. Är 

plan och bygglagen i takt med tiden? som publicerades 2012 av Thomas Kalbro, Eidar 

Lindgren och Jenny Paulsson, en tidigare forskningsrapport som analyserar lagstiftningen 

kring planprocessen. Jag börjar denna del av rapporten med att beskriva 

gestaltningsprogrammets syfte och innehåll för att senare analysera problematik som kan 

uppstå när ett gestaltningsprogram resulterar i en hög detaljeringsgrad av detaljplanen. Vidare 

kommer möjliga konflikter som kan uppstå vid framtagandet av ett gestaltningsprogram i 

detaljplaneprocessen att identifieras och analyseras. 

Gestaltningsprogrammet har sin bakgrund i de ändringar som gjordes i plan- och bygglagen på 

slutet av 90-talet, dessa ändringar gjordes just för att kunna stärka de estetiska värdena på 

byggnationer. Men redan innan dess har gestaltningsprogram tagits fram inom kommuner. 

Stockholms stad arbetade redan under 70-talet med olika typer av gestaltningsprogram och 

hade fram till 00-talet presenterat ett antal gestaltningsprogram (Tornberg 2008). 

Ändringarna som genomfördes i plan- och bygglagen årsskiftet 1998/1999 har sina grunder i 

regeringens proposition Framtidsformer – Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och 

design (Regeringen 1998). Detta handlingsprogram var unikt i sitt slag när det kom då det var 

första gången som ett initiativ togs i Sverige för att skapa en samlad politik kring detta område, 

hur arbetet med den estetiska utformningen ska ske. Argumentet som framfördes var att det 

behövdes åtgärder för att underlätta skapandet av god arkitektur, formgivning och design. I 

propositionen läggs ett antal förslag fram däribland lagändringar men också förslag på mål som 

staten bör uppnå kring arkitektur och byggnaders utformning samt hur man ska arbeta för att 

uppnå dessa mål. Regeringen föreslog sex mål i propositionen varav de första två kommer 

redogöras för i detta arbete. Det första målet var att arkitektur, formgivning och design skall 

ges goda förutsättningar för sin utveckling. En utförligare förklaring till detta mål var att 

resultatet av den utformning som görs måste vara i samhällets intresse då städers utformning 

påverkar alla, även efter sitt färdigställande. Det andra målet i propositionen var att kvalitet 

och skönhetsaspekter inte skall underordnas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Med detta 

ville man trycka på vikten av att bygga för framtiden och tänka långsiktigt och att med ett 

synsätt på hållbar utveckling planera för ett bostadsbestånd med en lång livslängd. Att försöka 



sträva efter en hög kvalitet även på det estetiska planet ansågs vara ett bra sätt att förlänga 

livslängden på den byggda miljön (Regeringen 1998). 

Denna propositions syfte var att stärka arbetet och höja intresset för god kvalitet inom 

arkitektur och utformningen av byggnader och offentliga miljöer och var början till den riktiga 

utvecklingen av gestaltningsprogram inom statliga myndigheter och kommuner. Exakt vad 

denna proposition och följande lagändringar har gett för effekt på stadsbyggandet, nu 18 år 

senare, kommer inte att närmare behandlas i detta arbete. Men något som kan konstateras är att 

en del har hänt sen dess, framförallt inom området hållbar utveckling som nämns i ett av målen. 

Att planera och bygga utan en tanke på hållbarhet och resurssnålhet är idag inte tänkbart och 

det skulle inte heller vara möjligt att bygga utan att ta hänsyn till samhällets intresse.  

Djurestål och Lind för en tes om att släppa gestaltningen av byggandet till marknaden. Det 

skulle då kunna ses som oroande, med hänsyn till målen från regeringens proposition, ifall 

marknaden tummar på den estetiska kvaliteten för att hellre se till snabba ekonomiska vinster. 

Detta motsätter sig Djurestål och Lind genom att förklara att det är byggherren som tar den 

ekonomiska risken och att det finns goda incitament för att bygga hus med en god arkitektonisk 

kvalitet då det ger högre lönsamhet. Att släppa gestaltningen till marknaden skulle enligt 

författarna istället kunna leda till fler spännande och attraktiva byggen. Ansvarig arkitekt hos 

en byggherre skulle då få en tydligare roll och ett större utrymme att påverka. 

Enligt regeringens förslag i tidigare nämnd proposition skulle kommunen ges ett större ansvar 

till att ta fram underlag för hur den estetiska utformningen ska se ut. Detta skulle dock inte 

inskränka något på byggherrens grundläggande ansvar för det byggda. Förslaget som alltså 

ligger till grund för gestaltningsprogrammens utformning anger att byggherren ska ha ansvaret 

över byggnadsarbetet och se till så att de följer bestämmelserna i PBL. Dessutom ska 

byggherren ha ansvar för utformningen men byggnadsnämnden på kommunen har möjlighet 

att ställa krav på en sådan utformning (Regeringen 1998). 

Den rättsliga kopplingen skiljer sig mellan olika gestaltningsprogram och även innehållet i 

program kan variera ganska kraftigt. Det kan till och med skilja på hur man arbetar med 

gestaltningsfrågor inom en kommun. Enligt Tornberg har man inom Stockholms stad inga 

allmänna riktlinjer för hur gestaltningsarbetet ska gå till utan det är upp till varje planarkitekt 

eller annan ansvarig för planprojektet i fråga att avgöra hur det ska gå till för att uppnå bästa 

resultat. Ett gestaltningsprogram kan innehålla allt ifrån några korta rader som beskriver 

utformningen till detaljerade skisser, illustrationer och text på flera sidor. 

Kalbro, Lindgren och Paulsson sammanfattar i sin rapport syftet med gestaltningsprogram i tre 

punkter som följer detaljplaneprocessens tidslinje. Den första punkten visar på syftet med 

gestaltningsprogram som ett underlag för diskussion kring utformningen under det inledande 

arbetet med detaljplanen. Efter det tjänar gestaltningsprogrammet som ett medel för att 

underlätta medborgarinflytandet då det tydligt kan visa politiker och allmänhet hur man tänkt 

med gestaltningen av området i fråga. Som avslutning har också gestaltningsprogrammet ett 

tydligt syfte i den kommande bygglovsprövningen, där den ger riktlinjer till byggherrar om vad 

som ska följas.  

I och med att ett syfte med gestaltningsprogram kan vara att ge allmänheten en möjlighet att 

påverka och få insyn i byggnaders tänkta gestaltning kan man fråga sig om ett slopande av 

gestaltningsprogrammet skulle innebära ett problem med en minskning av det medborgerliga 



inflyttandet? Detta tar Kalbro, Lindgren och Paulsson upp i ytterligare en studie om 

gestaltningsprogram, Offentlig reglering av byggprojekt – för detaljerat och för tidigt? 

Författarna kommer fram till att de åsikter som kommer in från allmänheten under 

detaljplaneprocessens gång i begränsat antal rör just gestaltningen. Det är i större utsträckning 

frågor om trafik, buller, byggandets omfattning och grönområden som intresserar och oroar 

allmänheten vid en detaljplans framtagande och exploatering av nya områden. Detta styrks 

även via författarnas studier om vad som behandlas i överklaganden och vilka synpunkter som 

kommer in via dem. Författarna avslutar sina reflektioner med ett påstående om att det kanske 

räcker att allmänhetens intressen, vad gäller gestaltningen, tillgodoses via kommunens politiker 

och den representativa demokratin (Kalbro, Lindgren et al. 2013). 

Tornberg har efter intervjuer med tjänstemän på olika kommuner också tagit upp syftet med 

gestaltningsprogram och skriver att syftet är att få en högre ambitionsnivå utan att samtidigt 

höja kostnaden för ett projekt. Gestaltningsprogrammet ska vara en bas för diskussionerna om 

utformning mellan de inblandade aktörerna. Just diskussionerna mellan olika parter i 

gestaltningsskedet är något som Djurestål och Lind hävdar kan vara tidskrävande och leda till 

icke önskade kompromisslösningar i detaljplaneprocessen. 

Problem med gestaltningsprogram enligt tidigare forskning  

Thomas Kalbro, Eidar Lindgren och Jenny Paulsson har i sitt arbete, Detaljplaner i praktiken. 

Är plan och bygglagen i takt med tiden, studerat den rättsliga kopplingen mellan detaljplaner 

och gestaltningsprogram. De för även en diskussion om en möjlig utveckling av plan- och 

bygglagen och föreslår ett nytt system för hur planeringen ska fungera.  

I studien belyser författarna det möjliga problemet med för hög detaljeringsgrad i detaljplaner 

och ger exempel på komplikationer som kan uppkomma vid ett sådant förfarande. För som 

tidigare har förklarats kan gestaltningsprogram kopplas till detaljplanen och bli ett bindande 

dokument genom att vara en del av planbestämmelserna. Vid en bygglovsprövning sker en 

kontroll mot detaljplanebestämmelserna och för att bygglov ska kunna beviljas krävs det att 

åtgärden inte strider mot dessa.  Följande stycken visar på olika fall då utförliga 

gestaltningsprogram kan bidra till en förlängd detaljplaneprocess eller annan problematik. 

Att bestämma allt för exakt hur byggnader ska placeras eller utformas kan ge byggnadstekniska 

problem om de tekniska förhållandena ter sig vara sämre än vad som är beräknat under 

utformningen av detaljplan. Fullständiga tekniska förutsättningar kan inte bestämmas förrän 

vid projekteringen. Om ett sådant scenario uppstår krävs det kanske att utformning eller 

placering av byggnader måste ändras på. Ifall det sker och denna avvikelse inte kan betraktas 

som liten måste detaljplanen ändras på enligt PBL. Detta är ett förfarande som förlänger 

processen (Kalbro, Lindgren et al. 2012). 

PBL 9 kap §§ 30-31 behandlar bygglov och vilka förutsättningar som krävs för att utfärda ett 

sådant. Enligt dessa paragrafer utfärdas bygglov om en åtgärd inte strider med detaljplanen, 

dock kan alltså åtgärden accepteras trots att den strider mot detaljplan om den kan anses vara 

liten eller om åtgärden är begränsad och nödvändig för att området ska kunna användas eller 

byggas på ett ändamålsenligt sätt. Men trots att en liten avvikelse är accepterad för att fortsätta 

projekteringen krävs det ändå att en sådan blir godkänd och att berörda i form av boende i 

området, länsstyrelse och lantmäteri får yttra sig i frågan (Olesund 2012). Detta är också något 

som tar onödig tid i processen. 



Vidare kan det uppstå problem vid en bygglovsprövning om detaljplanen varit allt för 

detaljerad vad gäller byggnaders användning. PBL ger inte plats för några ändringar när det 

kommer till användningen av byggnader, vill man få igenom det är det bara en ändring av 

detaljplanen som kan lösa problemet (Kalbro, Lindgren et al. 2012).  

Det sista problemet som Kalbro, Lindgren och Paulsson tar upp när det kommer till 

detaljplaners utförlighet är ifall gestaltningen låses tidigt i en planprocess samt om denna 

process drar ut på tiden. Går det några år hinner kanske marknaden vända och den 

arkitektoniska riktning som valts på byggnader kan kännas omodern och utdaterad till skillnad 

från när detaljplanearbetet sattes igång. Marknadens vilja och efterfrågan på området i fråga 

kan då markant sjunka. 

Författarna visar i dessa exempel på tydliga problem som kan uppstå om ett 

gestaltningsprogram bidrar till en allt för detaljerad detaljplan, det är med detta som bakgrund 

Kalbro, Lindgren och Paulsson diskuterar en möjlig ändring av PBL och ett nytt sätt att slutföra 

planeringsprocessen på. Flera problem verkar uppstå under bygglovsskedet och man kan med 

författarnas exemplifiering hitta problem både för kommun och byggherrar som det skulle 

kunna finnas incitament för att lösa. Kalbro, Lindgren och Paulson föreslår att man borde 

övergå till ett tillståndsbeslut istället för två som systemet är uppbyggt idag med både detaljplan 

och bygglovsprövning. De anser att beslutet rörande gestaltning redan behandlas i detaljplanen 

och att bygglovsprövningen i mångt och mycket därför inte har någon funktion. Man skulle 

alltså, enligt författarna, kunna effektivisera denna process genom att införa ett sammanslaget 

byggbeslut. Ett alternativ till detta skulle enligt författarna vara att gå tillbaka till grundtanken 

med PBL som de anser att man har frångått genom att göra detaljplaner allt för detaljerade. Att 

följa grundtanken skulle istället vara att låta detaljplanen vara mer översiktlig och här ge 

byggherren ett bindande besked vad gäller projektets ramar och sedan i en starkare 

bygglovsprövning reglera gestaltningen. 

Skanska publicerade en rapport i april 2014, Avskaffa bostadsbristen, där de efter egen analys 

presenterar vad de anser finns för problem med bostadspolitiken och ger förslag på olika 

åtgärder som kan lösa bostadsbristen. De tar i rapporten precis som Kalbro, Lindgren och 

Paulsson upp problemet med den allt högre detaljeringsgraden i detaljplaner. Författarna till 

rapporten hävdar att planprocessen är för lång och alltför detaljerad samt att kommunerna bör 

förenkla processen genom att låta detaljplanerna vara på en mer övergripande nivå och 

fastställa byggrätter för större områden, vilket är möjligt utan att behöva göra några 

lagändringar i plan- och bygglagen då det snarare var för detta ändamål som lagen har 

utformats. Vidare anser Skanska att regeringen bör agera i det fall kommunen är ovilliga att 

göra dessa åtaganden och hävdar att det egentliga målet med detaljplanen är att tillhandahålla 

byggrätter som är säkrade rent juridiskt. För detta behöver man reglera volymen och ändamålet 

på, för byggnaderna, tilldelad markyta. Ytterligare detaljering på byggnaderna tycker inte 

Skanska att det bör regleras för förrän i bygglovsskedet (Skanska 2014). 

Möjliga komplikationer mellan kommun och byggherrar  

I kommande avsnitt ska jag redogöra för vad tidigare undersökningar har kunnat hitta för 

problem gällande gestaltningsprogram utifrån deras intervjuer med personer som jobbar med 

framtagandet av dessa. Jag börjar med att reda ut frågan om initiering och finansiering av 

gestaltningsprogram. 



Initieringen av gestaltningsprogram sker i de flesta fall av kommunerna själva då det ofta är av 

intresse för dem att styra bebyggelsen på deras mark åt önskat håll, dock har det allt eftersom 

användningen av gestaltningsprogram blivit vanligare också ökat antalet initieringar från 

byggherrar. När det kommer till finansieringen av gestaltningsprogram så sker den alltid av 

byggherren om de medverkar i arbetet med gestaltningsprogrammet (Tornberg, 2008). Det kan 

dock skilja sig på hur upphandlingen ser ut, det är inte alltid som byggherren måste vara med i 

arbetet med gestaltningsprogram. Kommunen kan själva upphandla en arkitekt för 

programmet, men enligt Tornberg är det lättare med efterlevnaden om det via byggherren är 

samma arkitekt som upphandlas till både gestaltningsprogram och projektering. Kalbro, 

Lindgren och Paulsson ser det också som ett problem med att det endast är byggherren som 

står för finansieringen av gestaltningsprogram. Detta för att det inte finns några ekonomiska 

incitament för kommunen att göra begränsningar i processen, den kan därför både bli lång och 

omfattande utan att kommunen behöver tänka på de ekonomiska konsekvenserna vad gäller 

gestaltningsprogrammets framtagande. Även konsulter som anställs av kommunen har få 

incitament för att hålla processen kort, de kan snarare tänkas vilja förlänga processen (Kalbro, 

Lindgren et al. 2013). 

De fall som byggherren är initiativtagare till ett detaljplanearbete och påföljande 

gestaltningsprogram kan också vara en bidragande faktor till höjd detaljeringsgrad i 

detaljplanen, detta genom att byggherren vill sälja in sin idé till kommunen i ett tidigt skede 

och gör detta genom att presentera utförliga illustrationer på den tänkta bebyggelsen. Dessa 

presentationer kanske då används i det fortsatta arbetet och ligger till grund för ett framtida 

gestaltningsprogram och planbestämmelse med hög detaljeringsgrad (Planprocessutredningen 

2015). 

Theréze Myhrén Wojciechowsk har i sitt examensarbete Gestaltningsprogram – funktion och 

koppling till detaljplanen också undersökt gestaltningsprogrammets juridiska koppling till 

detaljplanen. Hon visar, efter en intervju med en före detta bygglovsingenjör på Huddinge 

kommun, på tankar som anser att man ska arbeta sparsamt med gestaltningsprogram, till och 

med att det i många fall kan slopas helt. Vidare trycker Theréze på att om gestaltningsprogram 

ska användas bör det vara med tydliga riktlinjer för att göra dem användbara (Myhrén 

Wojciechowsk 2011). 

Tornberg har efter undersökningar också stött på problem vid arbetet med framtagande av 

gestaltningsprogram. Författaren beskriver ett förlopp där meningsskiljaktigheter uppstod 

mellan byggherren och arkitekten. Avsnittet visar på hur det kan uppstå skillnader mellan de 

inblandade då de har skilda intressen vad gäller gestaltningsprogrammets utformning och mål. 

Byggherren ville i detta fall ha ett gestaltningsprogram som skulle vara mer anpassad efter 

marknadens förändringar medan arkitekten var mer fokuserad på detaljer och ville definiera så 

mycket som möjligt i gestaltningsprogrammet. Vidare förklaras att ett maktspel uppstod som 

tog fokus från processens övergripande delar (Tornberg 2008). 

Även Olesund tar i sin rapport upp möjliga problem utifrån byggherrens perspektiv. Precis som 

tidigare har nämnts anser byggherren ofta att gestaltningsprogrammet blir lite för detaljerat och 

att man från kommunens håll försöker styra gestaltningen för hårt. Olesund är dock tydlig med 

att förklara att även om man skulle välja en mindre detaljerad gestaltningsplan skulle inte 

kvaliteten på det byggda bli sämre. Skälet för detta är att byggherrarna har ett ansvar gentemot 

kommunen och en relation att uppehålla. Om man inte utför ett gott jobb finns risken att 



förtroendet förstörs och möjligheten att få bygga på ytterligare projekt i kommunen kanske 

försvinner då kommunen har planmonopol (Olesund 2012). 

Utförande 

Intervjuer 

I följande avsnitt kommer jag redogöra för hur arbetet med gestaltningsprogram ser ut inom 

kommunen och framförallt hur tankarna kring gestaltningsprogrammets utformning ser ut. 

Nedanstående information har hämtats via intervjuer som skett öga mot öga på respektive 

tjänstemans kontor. 

Intervju med Magnus Bäckström, Stockholms stad 

Magnus Bäckström jobbar som stadsplanerare på Stockholms stad med handläggaransvar för 

ett antal planer och projekt som främst berör västra Kungsholmen. Denna intervju ägde rum på 

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. 

På frågan i vilken utsträckning Magnus kommer i kontakt med gestaltningsprogram svarar han 

att det beror på vilket typ av projekt han jobbar med och hur man väljer att lägga upp 

gestaltningsprogrammet. Det kan vara en stor skillnad från projekt till projekt hur utformningen 

ser ut och det finns inte heller någon fastsatt standard för hur man gör i Stockholm. Vidare kan 

Magnus se flera fördelar med gestaltningsprogrammet och anser att det är ett bra dokument att 

jobba kring, så länge man utformar det rätt. 

Han kan se vissa problem med gestaltningsprogrammets juridiska verkan, som inte anses vara 

jättetung, och att man för att få en tvingande verkan måste skriva in dokumentet i 

planbestämmelserna, som kanske inte alltid är så bra. 

Magnus jobbar hellre med gestaltningsprogrammet genom att se det som en överenskommelse 

mellan stad och byggherre och alltså knyta det till exploateringsavtalet. Ofta jobbar man i 

Stockholms stad med flera byggherrar inom samma projekt, det blir då viktigt att vara tydlig 

med vad som händer inom projektet och hur de olika byggherrarna jobbar så att alla satsar lika 

mycket och hamnar på samma nivå. Upplevelsen är att många byggherrar efterfrågar 

gestaltningsprogram och tycker det är bra. Samtidigt är staden ganska stark i frågan när de är 

markägare och markanvisare och underförstått är det upp till byggherren att visa att man sköter 

sig. Eftersom det är ett förtroende man ofta jobbar med, som inte heller är regelstyrt på det 

sättet, kan en byggherre ligga dåligt till att få nya markanvisningar om en inte sköter sig. 

Vidare anser Magnus att det viktigaste i dagens läge, med bostadsbristen, är att det byggs och 

att det blir tekniskt bra, inte att det blir en viss typ av gestaltning. Han tycker dock inte att 

gestaltningsprogrammet förlänger processen något nämnvärt, visst arbetas det en bit med det 

men om man inte gör gestaltningsprogram måste man ändå göra husets gestaltning. Även 

politiker och allmänheten har ett intresse av att få se hur det ska se ut, det kanske snarare är så 

att processen underlättas i ett senare skede när man använder sig av gestaltningsprogram. 

På frågan om detaljplanerna anses vara för detaljerade och om mer detaljer skulle kunna styras 

i bygglovsskedet svarar Magnus att det skulle man kunna göra men att tanken med 

gestaltningsprogram egentligen är att underlätta bygglov, om man följer det så ska det inte vara 

något problem att få bygglov. Man utfärdar enligt Magnus gestaltningsprogrammet för att det 

är svårt att fånga upp det som är viktigt med formella planbestämmelser. Planbestämmelserna 

blir oftast väldigt fyrkantiga och tolkningsbara och det är därför man tar fram ett 



gestaltningsprogram med bilder för att visa hur det är tänkt att se ut. Men Magnus trycker också 

på vikten av att gestaltningsprogrammet är ordentligt utformat, har man låga gestaltningskrav 

är det inte befogat med ett gestaltningsprogram, då kan man lika gärna styra det via 

planbestämmelserna för att underlätta processen. För att gestaltningsprogrammet ska gå att 

använda så måste det vara tydligt vad som är viktigt och vad målet med dokumentet är, att göra 

små justeringar och vara alltför detaljerad är kanske inte det viktiga. Syftet är inte att hela huset 

ska låsas. 

Magnus är tveksam till att det skulle vara en möjlighet att släppa på gestaltningen till 

marknaden. Om man tittar på hur detaljplaneprocessen ser ut och vad politiker och allmänheten 

tycker så kan han inte se något folkligt stöd för det eller att samhället skulle vilja ha det på det 

sättet. Det har aldrig varit så att utformningen av byggnader får se ut hur som helst, för det bryr 

sig allmänheten om. För detta skulle det troligtvis krävas en ny lagstiftning. Men Magnus 

tycker att det snarare är de som bygger som vill göra det lätt för sig och slippa diskussioner, 

vilket han anser vara lite ansvarslöst. 

Intervju med Ann-Kristin Kaplan, Stockholms stad  

Ann-Kristin jobbar för tillfället som stadsutvecklingsstrateg på Stockholms stad, hon har 

tidigare varit bygglovschef på Stockholms stad och är också inskriven som doktorand på KTH 

där hon skriver om arkitektur och regler. Denna intervju ägde rum på Stadsbyggnadskontoret i 

Stockholm. Som tidigare nämnts väckte Anette Scheibe Lorentzis uttalande kring kommunens 

arbete med gestaltningsprogram en del frågor och jag tog främst kontakt med Ann-Kristin för 

att reda ut dessa. På seminariet där Anette deltog efterlystes ett instrument för att säkerställa 

kvaliteten när man går från detaljplan till bygglov och främst då nybyggnationen sker på privat 

mark. Detta sökte jag en tydligare förklaring på av Ann-Kristin. 

Trots Anettes uttalande anser Ann-Kristin att man kan ställa krav på kvaliteten vid 

nybyggnation även på privat mark och säger att hennes preliminära åsikt är att kommunen kan 

hävda gestaltningsfrågor i bygglovsskedet, även om det saknas ett gestaltningsprogram. Plan- 

och bygglagens allmänna bestämmelser om gestaltning och estetisk utformning är enligt Ann-

Kristin tillräckligt för att kunna tillgodose önskad kvalitet. Men det krävs goda skäl och bra 

motivering för att kunna säga nej till ett möjligt förslag. Att ett hus är för stort är t.ex. inte en 

godtagbar anledning men däremot är placering och arkitektonisk utformning möjliga argument. 

Speciellt om det finns gemensamma karaktärsdrag i en bebyggelsemiljö och ett möjligt förslag 

skulle gå emot dessa karaktärsdrag. 

Ann-Kristin förklarar också att regeringens undersökning Gestaltad livsmiljö, som behandlar 

politiken kring arkitektur, form och design, och som nyligen var ute på remiss och är väldigt 

aktuell i ämnet inte heller föreslår någon lagändring. Systemet som det ser ut just nu är 

tillräckligt bra som det är. Ann-Kristin anser vidare att det finns en viss ändringströtthet i hela 

branschen, det har gjorts ganska många ändringar de senaste åren och att man snarare bara vill 

få fokusera och jobba på. Något som även Anette Scheibe Lorentzi nämnde under seminariet.  

Det framkommer också att Ann-Kristin inte ser något större problem med systemet som det ser 

ut idag. Hon tror dock att man inom kommunen skulle kunna bli bättre på att vara tydliga med 

sin utformning av detaljplaner och gestaltningsprogram samt att våga uttrycka vad som är det 

viktiga med dem. Det är enligt henne lätt att få fel fokus vid arbetet med detaljplaner och 

diskutera saker som kanske inte är så relevanta för planens helhet men som är mindre abstrakta 

och lättare att behandla än frågor som stadsstruktur och gemensamma karaktärsdrag. I ett 



sådant skede är det viktigt att man från kommunens håll är duktiga pedagoger och styr 

processen åt rätt håll. 

På frågan om det kan finnas något problem med gestaltningsprogrammets utformning utifrån 

byggherrarnas perspektiv svarar Ann-Kristin att problemet ligger i om gestaltningsprogrammet 

är väldigt styrande samtidigt som processen drar ut på tiden. Men hon anser också att detta är 

ett problem för båda parter och något som både privat och offentlig sektor har ett intresse i att 

lösa. För att inte hamna i ett sådant problem är det viktigt att man kan komma överens och vara 

tydlig över vilken kvalitetsnivå man vill ha. Istället för att göra lagändringar och ändra i 

gestaltningsprogrammets utformning är det viktigt från kommunens håll att vara duktig på att 

utforma gestaltningsprogram.  

Samtidigt finns det redan idag många möjligheter med den utformning som plan- och 

bygglagen har och Ann-Kristin anser att det går att nå effektiva processer med de lagar och 

regler som finns att tillgå redan idag. Men detta kräver som sagt ett tydligt samarbete och ställer 

kanske framförallt höga krav på byggherrarna. Inte bara när det gäller deras kunskaper om 

plan- och bygglagen utan också att man vågar riskera höga projekteringskostnader. Det finns 

enligt Ann-Kristin idag formella möjligheter att fatta beslut om bygglov direkt efter antagen 

detaljplan, innan planen har vunnit laga kraft. Men för att detta ska var möjligt måste man som 

byggherre ta risken att rita hus ner på bygglovsnivå utan att en färdig detaljplan är satt, vilket 

är ett osäkert och dyrt förfarande. Men det kan avsevärt höja effektiviteten i byggandet. 

Ann-Kristin tror inte heller att det skulle vara en bra möjlighet att släppa frågan om gestaltning 

till marknaden. Hon tror att många estetiska kvaliteter som är av värde för allmänheten skulle 

gå förlorade. Så att det instrument som gestaltningsprogrammet innebär stannar under 

kommunens kontroll är viktigt men det går säkert att göra vissa justeringar enligt Ann-Kristin. 

Hon trycker också på vikten av att ta till vara på olika kompetenser, kommunen kan lära sig 

från byggherrarnas sida och de kan lära sig något av kommunen. 

Intervju med Lena Nordenlöw och Thomas Magnusson, Nacka kommun 

Både Lena och Thomas jobbar som planarkitekter på Nacka kommun där deras främsta uppgift 

är att ta fram planhandlingar och driva detaljplanearbetet framåt från planstart till ett antagande. 

Denna intervju ägde rum på Nacka stadshus. 

De kommer främst i kontakt med gestaltningsprogram i de planer som är av större vikt eller 

har central betydelse. Nacka som kommun är enligt Lena inte så jättevana att använda sig av 

gestaltningsprogram men det kommer bli allt mer fokus på gestaltningen i Nacka då 

ambitionerna kring stadsbyggande och förtätning har höjts i kommunen och flera stora projekt 

är på gång. 

De båda anser att gestaltningsprogram kan vara ett bra instrument för att kunna uttrycka något 

djupare än vad man gör i en planbeskrivning. Men de kan se vissa problem med att få 

gestaltningsprogrammet bindande, då de inte heller vill låsa planen för mycket eftersom den 

måste leva ett tag. För enligt Thomas ska detaljplaner som tas fram inte vara tvingande och så 

generella som det bara går, den stora arbetsuppgiften för planarkitekter är egentligen att 

planlägga var kvartersmark ska vara och var allmän plats ska vara. Är en detaljplan allt för 

detaljstyrd så tar det längre tid och kostar mer pengar för skattebetalarna. 

De kan alltså se problem med att en detaljplans detaljeringsgrad skulle vara allt för hög. Att 

problemet skulle vara på grund av gestaltningsprogrammets bidrag håller de dock inte med om. 



De anser snarare att problemet uppstår när samarbetet mellan kommun och byggherre inte 

fungerar. När man som byggherre vill göra något annat än vad man kommit överens om i 

gestaltningsprogrammet, vilket förlänger och skapar misstroende dels för processen men också 

mellan det privata och offentliga. 

På frågan hur man ska gå till väga för att lösa dessa problem svarar Lena och Thomas att man 

måste jobba mycket bredare inom kommunen. Om man ska nå god gestaltning räcker det inte 

med att bara ha ett gestaltningsprogram, man måste inom hela kommunen vara inriktad på 

gestaltning och verka för ett så bra projekt som möjligt. Till exempel genom att föra 

planläggning och bygglovshantering närmare varandra, så att de båda enheterna är involverade 

och förstår processen. Vidare förklarar Lena att lösningen inte är att låsa hela gestaltningen 

med detaljplanen, då det kan uppstå mer fördelaktiga lösningar senare i projektet. Medger inte 

planen detta måste en planändring göras, något som drar ut på tiden. De ser hellre att 

framtagandet av nya planer sker under en intensiv, kort, process och att man kan börja bygga 

på en gång. Något som kan skapas genom ett snävare samarbete inom kommunen men också 

med byggherrarna. 

Lena och Thomas håller inte med om att det skulle vara en lösning att släppa gestaltningen till 

marknaden. De säger att gestaltningen och den byggda miljön ska vara så bra som möjligt för 

så många som möjligt och att tjänstemannen är anställd för att just se till det allmännas bästa, 

det är deras profession. Det finns fler aspekter att tänka på än att det ska byggas så snabbt som 

möjligt.  

Diskussion  
Det är tydligt utifrån de intervjuer som har genomförts att de alla kan se vissa problem med 

gestaltningsprogram, men det beror snarare på andra aspekter än just gestaltningsprogrammets 

utformning. Om man är ordentlig vid utformningen verkar det snarare som att 

gestaltningsprogrammet kan vara en tillgång utifrån tjänstemannens perspektiv. Ett instrument 

för att djupare förklara vilken estetisk inriktning man vill ha på en ny bebyggelse. Eftersom 

planbeskrivelserna precis som Magnus Bäckström förklarade kan bli ganska fyrkantiga och 

svårtolkade. Man bör dock vara tydlig med vilken inriktning och mål gestaltningsprogrammet 

har, just tydligheten har alla som jag intervjuat påpekat samt att man inte ska gå in på för små 

detaljer om det inte är absolut nödvändigt och våga uttrycka vad som är det viktiga med 

gestaltningsprogrammet. Som förklarats tidigare i arbetet, utifrån tidigare forskning, är att ett 

alltför utförligt gestaltningsprogram som bidrar till en detaljerad och låst detaljplan inte är att 

föredra. Något som de personer jag har intervjuat också påpekar och är medvetna om vilket 

tyder på att det är något som de jobbar med att inte förverkliga.  

Något som flera av de intervjuade trycker på och som även Kalbro, Lindgren och Paulsson tar 

upp i deras arbeten är vikten av att en detaljplaneprocess med styrande gestaltningsprogram 

inte drar ut på tiden då det kan ge problem med aktualiteten på den estetiska utformningen. 

Men precis som Ann-Kristin Kaplan säger är detta något som är ett problem för alla parter 

under en planprocess och borde ligga i allas intresse att minska risken för. 

Om man går tillbaka till de problem som de intervjuade kunde se med gestaltningsprogrammet 

är det enligt dem snarare viktigt att se över aspekter som hur samarbetet med byggherrarna kan 

utvecklas och även hur man internt i kommunen jobbar med gestaltningsfrågor. Det finns 

varken på Stockholms stad eller Nacka kommun någon gemensam linje för hur 



gestaltningsprogram ska utformas, detta tror jag inte heller behövs för arbetet kan skilja sig 

mycket från projekt till projekt. Men att man som i Nacka kommun har tankar på att få till ett 

närmare samarbete när det kommer till gestaltning mellan olika avdelningar låter som ett vettigt 

förfarande.  

Ett annat resultat som var tydligt efter intervjuerna var att de tjänstemän jag pratat med hellre 

jobbar med gestaltningsprogram genom att göra överenskommelser med byggherrarna via 

exploateringsavtalet snarare än att binda gestaltningsprogrammet till planbestämmelserna. Nu 

är detta en kvalitativ studie och jag har bara varit i närmare kontakt med två kommuner i 

Stockholm, så att dra en slutsats om att detta skulle vara en generell åsikt för kommuner vore 

förhastat. Men att göra gestaltningsprogrammet till en del av planbestämmelserna är som det 

har framkommit under arbetet ett starkare sätt att binda byggherrarna till kommunen men 

tydligen uppskattas det hellre att jobba med överenskommelser som är ett smidigare förfarande. 

Dock gäller det som sagt att samarbetet funkar och att man kan lita på att överenskommelsen 

håller, misstroende för processen och gestaltningsprogrammet skapas lätt annars. Men om 

samarbetet funkar kan man komma långt i arbetet med gestaltningsprogram och 

detaljplaneprocessen kan skötas smidigt.  

Något som var nytt för mig och som kan vara viktigt att ha i åtanke är den ändringströtthet som 

verkar finnas i branschen, under flera av intervjuerna framkom det att man helst bara vill jobba 

på för att försöka lösa de problem med bostadsbristen som finns. Diskussionen om 

bostadsbristen är vida och stor press ligger på kommunerna att jobba med detta. Men istället 

för att behöva anpassa sig till nya förutsättningar och idéer, vilket verkar störa processerna, vill 

man hellre försöka lösa bostadsbristen utifrån de förutsättningar man redan har. Även fast den 

privata sidan är lågt representerad i detta arbete och inga intervjuer har gjorts med någon 

byggherre kan Skanskas rapport som jag redogjorde för tidigare i arbetet ändå visa på att det 

finns en viss vilja att göra ändringar i systemet. Även Kalbro, Lindgren och Paulssons studier 

öppnar upp diskussioner för lagändringar. Dock visade intervjun med Ann-Kristin Kaplan att 

regeringens utredning Gestaltad livsmiljö inte föreslår några lagändringar trots tidigare 

propositioner. 

Att släppa gestaltningen till marknaden är det ingen av de som jag har intervjuat som är positiv 

till. De ser andra vinster med att kommunen ska styra gestaltningen än att byggandet möjligtvis 

effektiviseras, för att en slopad gestaltning bidrar till effektivare byggande är ju inget som är 

säkert heller. Gestaltningsprogrammet blir en möjlighet för allmänheten och berörda att få 

information hur det planerade arbetet ska utformas. Det är också något som de intervjuade 

trycker på, att utformningen av den byggda miljön är något som allmänheten i högsta grad bryr 

sig om och att det är tjänstemannens uppgift att se till de allmännas bästa. Grunden till 

gestaltningsprogrammets vidare användning var som tidigare förklarats regeringens 

proposition från 1998 och precis de åsikter som de intervjuade tar upp angående att släppa på 

gestaltningsfrågan var en del av målen för propositionen, att städers utformning ligger i 

samhällets intresse och påverkar alla samt att kvalitet och estetisk utformning inte ska 

underordnas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Så det finns en tydlig grund till syftet med 

gestaltningsprogrammet.  



Slutsatser  
Med detta arbete har jag försökt undersöka om gestaltningsprogrammet som det är utformat i 

dagens läge bidrar till en effektivitetsbrist i planprocessen samt om det skulle vara en möjlighet 

att släppa på gestaltningen till marknaden istället för att låta kommunen styra det. 

Utifrån de intervjuer jag har hållit med olika tjänstemän inom den offentliga sektorn verkar det 

inte finnas något större stöd för att släppa på gestaltningen utifrån deras perspektiv. Däremot 

kan tydliga effektivitetsbrister uppstå vid användandet av gestaltningsprogram, detta är något 

som i alla fall de intervjuade är medvetna om och jobbar för att processen ska flyta på för alla 

inblandade. 

Så som plan- och bygglagen är uppbyggd finns det redan nu många möjligheter att genomföra 

detaljplaneprocessen på ett effektivt sätt. Det föreligger inte några behov att göra några 

lagändringar för att skynda på processen utan snarare att kunskapen om hur man utnyttjar 

befintlig lagstiftning och samarbetet mellan ingående aktörer förbättras. 
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