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Förord  
 
Under min kulturgeografiska studietid har jag kommit i kontakt med många intressanta 
ämnen. Dock inga som fött ett lika stort intresse hos mig som de frågor som berör stadens 
planering. Vad är egentligen en god stad, och hur planerar vi för den? Jag har under de år jag 
studerat kulturgeografi lyft en hel del av de frågor som berör dessa planeringsdimensioner. Till 
min magisteruppsats valde jag nu att närmare studera lagstiftningen bakom planeringen.  

När jag presenterade förslaget att studera förhållandet estetik-funktion för mina handledare 
under ett planeringsmöte föll ännu en pusselbit på plats. Förhållandet är intressant då det 
utgör en av grunderna i Plan- och Bygglagen samtidigt som det inbjuder till subjektiva 
tolkningar. Vad är estetiskt och hur kan det kombineras med det funktionella? Jag anser att 
frågorna är värda att lyftas. 

Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Ann-Cathrine Åquist och Mats Lundmark som 
bidragit med god handledning, samt respondenterna i min intervjustudie som gav mig en större 
förståelse kring hur estetikbegreppet behandlas i den kommunala planeringen. Jag vill även 
rikta ett tack till min vän och studiekamrat Malin Andersson som delat både glädjen och 
bördan med studierna.  

/ David Hagman 



Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att förklara bakgrunden till inkluderingen av estetikbegreppet i Plan- 
och Bygglagen samt redogöra för hur stadsarkitekter och politiker idag behandlar förhållandet 
funktion-estetik i stadsplaneringen. Med utgångspunkt i bland annat Boverkets rapport 
Arkitektonisk kvalitet och PBL har jag analyserat vilka problem revideringen av lagstiftningen 
var tänkt att tillintetgöra. Redogörelsen för stadsarkitekternas och politikernas syn på 
begreppen funktion-estetik i stadsplaneringen är kopplad till en strukturerad intervjustudie, 
där respondenterna utgjorts av byggnadsnämndsledamöter och stadsarkitekter i fem svenska 
kommuner. Jag har nått slutsatsen att inkluderingen av estetikbegreppet i Plan- och Bygglagen 
på många sätt var logisk, men samtidigt har den inte varit helt oproblematisk. Idag frågar sig 
många berörda vad estetik faktiskt innebär och hur begreppet ska kunna efterlevas. I 
konkurrens med funktionsbegreppet får estetiken inte sällan stå tillbaka, vilket blir speciellt 
tydligt under ekonomisk press. I vissa fall efterfrågas vidare styrdokument. Andra antyder att 
det är kommunernas minskande makt som leder till att estetiken får stå tillbaka. För att skapa 
en stabil grund till att kunna behandla estetiken och funktionen som komplement krävs god 
utbildning och ett omfattande intresse att ta till sig kommuners estetiska ståndpunkter. 
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1. Inledning 

Växjö, 1988. 1940-talsbyggnaden Forntiden 10 är tänkt att byggas ut. Den tillämnade 
byggnadsåtgärden står inte i strid med detaljplanen gällande varken byggnadsyta, 
byggnadshöjd eller antalet bostadslägenheter. Byggnadsnämnden beviljar bygglovet för 
tillbyggnaden. 

Länsstyrelsen häver dock, efter en grannes överklagan, byggnadsnämndens beslut. Året är 
nu 1989. Länsstyrelsen menar att det i ett stadsförnyelseprogram för stadsdelen Öster, 
vilken är antagen av kommunstyrelsen, uttrycks att en generell försiktighet bör iakttas vid 
förändringar i tomtindelningen. Den föreslagna byggnaden förändrar byggnadens karaktär 
i den grad att den skulle kännas främmande i villakaraktärsområdet. Byggbolaget 
överklagar till Kammarrätten. 

Kammarrätten avslår överklagan. Tillbyggnaden skulle avsevärt bryta mot den särskilda 
karaktär som kvarteret Forntiden och dess närmaste bebyggelse har, menar KR. 
Byggbolaget överklagar återigen, denna gång till Regeringsrätten. 

Året är nu 1993, och Regeringsrätten ger byggbolaget rätt. Det ligger i sakens natur att 
storleken på byggnaden avviker i området. Regeringsrätten anser att byggnaden inte bryter 
mot Plan- och Bygglagen och att omgivningskravet inte kan begränsa byggrätten. En 
ledamot framförde dock en skiljaktig mening. Ledamoten menade att byggnaden skulle 
kunna byggas ut men ändå tillgodose lagstiftningen. Bygglovet fastslogs ändå, och 1995 
var byggnationen färdig. Sex år efter Byggnadsnämnden godkände byggnationen kunde 
byggnaden färdigställas. Då hade fallet gått genom fyra instanser. 

I alla instanser framfördes olika åsikter kring vad som var estetiskt korrekt, trots att alla 
tolkade samma lagstiftning. Målet var inte det enda av denna karaktär som gick upp i 
rätten innan 1996. Liknande fall stod att finna i flera städer runt om i Sverige. Med ett 
fåtal undantag ledde alla fall av överklagan till att Byggnadsnämndens ursprungliga beslut 
ändrades i någon av de högre instanserna. I vissa av fallen fastslog Regeringsrätten 
Byggnadsnämndens ursprungliga beslut.  

Begreppet estetik är ett begrepp med ett oändligt antal betydelser och definitioner. Det är 
enkelt att ha en åsikt kring vad det faktiskt betyder men svårt, om inte omöjligt, att hitta 
flera personer med exakt samma definition. Vad som är estetiskt tilltalande eller inte är 
därför en subjektivt laddad fråga. Ändå valde riksdagen att 1999 revidera Plan- och 
Bygglagen till att inkludera faktumet att lagen inte bara ska främja en ändamålsenlig 
struktur, utan nu även en estetiskt tilltalande sådan. Plötsligt blev det definitionslösa 
begreppet, som alla har egna tolkningar av, ett lagstadgat begrepp som ska appliceras på 
såväl småskaliga byggnationer som övergripande stadsgestaltningar. Vem är det som tillåts 
avgöra vad som är estetiskt tilltalande och vad som inte är det? Är det tjänstemän? 
Politiker? Länsantikvarier? Arkitekter eller stadsarkitekter? Är det det berörda kvarterets 
befolkning? Kan vi sträcka oss till att det är hela staden, kommunen, länet eller till och 
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med hela landets angelägenhet hur staden och dess omkringliggande natur utformas? Med 
utgångspunkt i den bakgrund som riksdagen utgick ifrån i revideringen av Plan- och 
Bygglagen 1999 har jag valt att närmare studera hur dessa frågor behandlas i dagens 
stadsplanering. Vem bestämmer vad som är estetiskt, och finns det tillräckligt stöd i lagen 
för att upprätthålla denna tolkning i domstol?  

1.1. Bakgrund 

Under våren 1992 uttalade riksdagen att den då 18 år gamla propositionen berörandes 
statens kulturpolitiska mål hade behov av att ses över. 1974 års kulturmål hade då rönt 
stora framgångar runt om i Sverige och gjort kulturen till en angelägenhet för hela landet. 
Propositionen talade om kulturpolitiken som ett verktyg tänkt att skydda yttrandefriheten, 
ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja decentralisering av 
verksamheter samtidigt som den kunde, och skulle, figursys för varje kommun och regions 
förutsättningar och mål. Frågan som nu ställdes var huruvida målen var inaktuella. 

Kulturutredningen upprättades och publicerade handlingsprogrammet Kulturpolitikens 
inriktning, som i sin tur leder till regeringen Göran Perssons proposition Kulturpolitik. 
Resultaten av propositionen, som publiceras 1996, blir bland annat ett införlivande av 
begreppet arkitektonisk kvalitet, som i praktiken innebär att estetik ställs bredvid 
funktionsbegreppet i Plan- och Bygglagstiftningen.  

Propositionen Kulturpolitik bygger bland annat på en utredning av Boverket, med 
rubriken Arkitektonisk kvalitet och PBL, där en av slutsatserna är att estetikbegreppet 
tidigare varit så eftersatt i den fysiska planeringen att eventuella rättsliga prövningar som 
tar avstamp i estetik-funktion-förhållandet blir problematiska. Plan- och Bygglagens 
kapitel 2, paragraf 3 läser idag bland annat att planläggningen enligt lagen ska ”(…) 
främja 1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder”. Med andra ord såväl en funktionell struktur 
som en estetiskt tilltalande sådan. 

Frågan är huruvida revideringarna av Plan- och Bygglagen som genomfördes efter 
Kulturpolitik-propositionen skapat en spelplan med spelregler som är enklare att navigera 
efter för aktörerna i den stadsplaneringen. Hur ser stadsarkitekter och tjänstemän på 
förhållandet estetik-funktion i stadsplaneringen år 2015?  
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1.2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med min studie är tudelat. Min första fråga är vad som var riksdagens bakgrund till 
revideringen av Plan- och Bygglagen 1999. Hur såg den problembild som behövde rättas 
till ut? Till min hjälp har jag haft de underlag som användes i beslutet, i form av 
handlingsplaner och den rapport Boverket fick i uppdrag att sammanställa.   

Min andra fråga gäller vilka som faktiskt tolkar vad som är estetiskt och inte estetiskt i 
stadsplaneringsfrågor. För att besvara denna fråga har jag genomfört intervjuer med 
tjänstemän och stadsarkitekter i fem svenska kommuner. En näraliggande fråga är 
huruvida estetikbegreppet i praktiken jämställs med funktionsbegreppet i 
stadsplaneringen? Finns det frågor där något av begreppen får stå tillbaka för det andra. I 
så fall - efterlevs verkligen Plan- och Bygglagen?  

Syftet med min studie är inte att definiera estetikbegreppet. Det finns många ansatser att 
skapa övergripande definitioner av vad estetik faktiskt är. Boverket argumenterar delvis 
kring frågan i rapporten Arkitektonisk kvalitet och PBL, som är en av de främsta 
utgångspunkterna för min studie. I praktiken är dock begreppet alltför mångfacetterat för 
att kunna anses fullkomligt definierat. Istället har jag valt att tolka begreppet som 
någonting högst subjektivt, och därefter studerat ämnet från detta perspektiv. Det 
intressanta är huruvida någon har företräde för sin definition i planeringsprocessen. Jag 
frågar mig även vilken skala estetikbegreppet främst ses i. Ses nybyggnationer och 
renoveringar ur ett mindre hus- eller kvartersperspektiv, eller anser de personer med 
tolkningsföreträde att estetik bör ses i ett vidare perspektiv? 

De forskningsfrågor jag definierat till min studie är: 
I) Vad var bakgrunden till Boverkets rapport Arkitektonisk kvalitet och PBL? 
II) Hur behandlar stadsarkitekter och politiker förhållandet funktion-estetik inom 
stadsplaneringen idag? Är begreppen jämställda varandra? I vilken skala tolkas främst 
estetikbegreppet? 

1.3. Metod 

Metoden som jag använt mig av i min studie är delvis rent textbaserad, där jag 
sammanställt bakgrunden till regeringens proposition, och därmed även Boverkets 
rapport, såväl som innehållet i desamma. För att förstå denna bakgrund har jag valt att 
närmare granska det svenska stadsplaneringsklimatet under 1900-talet, med utgångspunkt 
i teorier upprättade av bland andra Ebenezer Howard och med avstamp i Sven Markelius 
generalplan för Stockholm från 1952. Denna idéhistoria har varit en inspiration till frågan 
varför estetiken införlivades i Plan- och Bygglagen, snarare än en utgångspunkt till hur 
estetikbegreppet tolkas idag. 
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Den andra delen av min studie är intervjubaserad. Här har jag ställt frågor, som är 
relaterade till min textstudie, till ledamöter i byggnadsnämnder såväl som till 
stadsarkitekter. Totalt representeras fem svenska kommuner i studien. Kommunerna valdes 
slumpvis ut från en lista med Sveriges 20 största kommuner, med avseende på folkmängd, 
där Stockholm, Göteborg och Malmö ej var inkluderade. Anledningen till detta är att jag 
bedömde det mer givande att välja kommuner av liknande storlek. Tre av kommunerna är 
representerade av såväl en stadsarkitekt som en politiker från byggnadsnämnden, medan 
de resterande två kommunerna representeras av varsin byggnadsnämndemedlem. De 
frågor jag ställt är relaterade till förhållandet estetik-funktion i stadsplaneringen, men 
berör även förhållandet mellan byggnadsnämndens medlemmar och arkitekter/
stadsarkitekter. Vem avgör vad som är estetiskt eller inte? 

För att kunna gräva än djupare i frågorna hade studien kunnat fokusera på en specifik 
kommun, snarare än ett flertal. Syftet med studien hade i så fall kunnat vara riktat mer 
mot processen kring hur byggnadsfrågor behandlas i nämnderna. Min studie visar istället 
hur stadsarkitekterna och politikerna ser på lagstiftningens, såväl som de inblandade 
aktörernas, förhållande till begreppen estetik och funktion. Är det möjligt att hålla dessa 
två som ett komplement i stadsplaneringen eller blir de substitut, där bara en kan regera? 
Arbetets titel anspelar på de nationalekonomiska definitionerna av begreppen substitut-
komplement, där nivån av efterfrågan på varor sjunker (substitut) respektive höjs 
(komplement) i varandras närhet.  

Boverket definierade i rapporten Arkitektonisk kvalitet och PBL en rad problemområden 
där lagstiftningen brast innan införlivandet av estetikbegreppet i Plan- och Bygglagen. Är 
begreppet mindre problematiskt idag? Och lyckas kommunerna definiera estetikens 
betydelse i de kommunala styrdokumenten? 

I min intervjustudie har jag tagit hänsyn till ett flertal valmöjligheter. Jag valde en 
blandning av en kvalitativ och en kvantitativ intervjuansats genom en semi-strukturerad/
strukturerad mailintervju med ett mindre urval respondenter. Anledningen till att jag valde 
att genomföra en intervjustudie framför en enkätstudie var för att jag var intresserad av 
mer än bara siffermässiga bedömningar. Till min studie ansåg jag att det skulle skapa en 
ytterligare dimension om jag använde ord och tolkningar framför statistik. Eftersom jag 
ville ta del av svar från respondenter från olika kommuner i Sverige var dock en 
semistrukturerad, mailbaserad studie mest lämplig.  

Eftersom jag ville kunna nå en högre nivå av reliabilitet och validitet i mina svar valde jag 
en strukturerad intervjustudie med förutbestämda frågor. Svaren skulle kunna hjälpa mig 
skapa en känsla för respondenternas svar i mer generella drag, vilket jag ansåg skulle bli 
enklast om frågorna var identiska till alla respondenter. Möjligheter fanns dock för 
respondenterna att svara på frågorna i den utsträckning de ansåg rimlig, vilket bidrog med 
ett element av en semistrukturerad intervju. Vid ett mindre urval av respondenter hade det 
funnits fördelar med att genomföra en ostrukturerad intervju som gått mer på djupet. Det 
finns ett stort bortfall i studien då endast hälften av de tillfrågade respondenterna svarade.  
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Till stor del har jag haft kvalitativa ansatser i min studie som främst skulle stärkts av en 
ostrukturerad eller semistrukturerad intervjustudie. Med en större, bredare omfattning 
hade studien mått bra av ett större antal intervjuer av denna typ. Med den omfattning 
studien nu har fick jag välja mellan att genomföra ett fåtal kvalitativa, semistrukturerade 
intervjuer alternativt ett större antal kvalitativa-kvantitativa intervjuer med en 
semistrukturerad ansats. Jag valde det senare alternativet av speciellt en anledning. Först 
och främst ville jag nämligen nå en viss grad av reliabilitet till mina slutsatser som berör 
arbetssätt i svenska kommuner i allmänhet. Vid enstaka intervjuer hade denna nivå blivit 
alltför låg.  

1.4. Studiens disposition 

Studien är indelad i fem kapitel. I nästkommande kapitel kommer de begrepp som är 
centrala i studien att redogöras för. Dessutom presenteras en kortare resumé av de ledande 
stadsplaneringsidealen som till sist mynnar ut i en beskrivning av den utveckling 
Stockholm genomgick under den senare delen av 1900-talet. Kapitel 3 inleder studiens 
analys och behandlar ett av de dokument som låg som grund till den omskrivning av 1997 
års Plan- och Bygglag som inkluderade estetikbegreppet bredvid funktionsbegreppet. I 
kapitel 4 redovisas min intervjustudie som jag genomfört med stadsarkitekter och 
medlemmar i fem kommuners byggnadsnämnder. Resultatet från kapitel 3 och 4 mynnar 
sedan ut i mina slutsatser, som presenteras i kapitel 5.   
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2. Begreppsdiskussion 

För att kunna dyka ner i de texter som utgör min studie krävs definitioner av de mest 
centrala begreppen. Planering, estetik och funktion är begrepp vi alla har vår egen tolkning 
av. För att studien ska kunna fungera krävs dock en grundläggande tolkning. Nedan följer 
denna. Senare i kapitlet belyser jag några av de stadsplaneringsideal som varit 
framträdande genom historien, samt vilken bild av estetik dessa framhåller. Avslutningsvis 
sammanfattar jag essensen av bilden av estetik i dessa ideal. 

2.1. Planering 

Begreppet plan har i många språk idag en dubbel mening. En plan kan vara en karta över 
hur verkligheten gestaltar sig men även ett förslag till en framtida verklighet. Fram till 
1800-talets senare del var dock inte denna dubbelmening framträdande. Först när 
planbegreppet definierades som en ”karta över en tänkt framtida verklighet” gjordes 
differentieringen som än idag är aktuell. I och med plan-definitionen började begreppet 
nämligen användas som beteckning på kartor som beskriver såväl en aktuell som en 
tilltänkt verklighet. (Hall 1997:15) 

Thomas Hall lyfter i Den svenska staden fram tre typer av planering - rutnätsplanering, 
idealstadplanering samt arkitektonisk detaljplanering. Rutnätsplaneringen är en typ av 
planering som beskriver en stad, i huvudsak bestående av ”rätvinkliga kvarter, raka gator 
och ett torg i form av ett utsparat kvarter” (Hall 1997:15). Planeringskategorin utmärks 
av en praktisk och ingenjörsmässig inriktning där estetiska ambitioner i regel är 
underordnade. Idealstadsplaneringen syftar till att konkretisera visioner kring stadens 
idea lges ta l tn ing och funkt ion . I jämföre l se med rutnätsp laner ingen har 
idealstadsplaneringen en betydligt mer komplex struktur, vilket genom historien inneburit 
att planen sällan nått en praktisk verklighet.  

Den arkitektoniska detaljplaneringen syftar främst till gestaltningen av så kallade 
monumentala accenter i form av platser eller byggnadsgrupper. Dessa accenter är ofta 
tänkta att implementeras i befintlig stadsstruktur. I den arkitektoniska detaljplaneringen 
har estetiken en central roll, medan funktionen kan stå i periferin. Planeringstyperna är 
kompatibla med varandra och kan i många fall kombineras. (Hall 1997:15) 

2.2. Estetik 

Estetik är ett begrepp som härstammar från grekiskans aisthetikos (Nationalencyklopedin 
2015); ”det sinnliga” eller ”det förnimbara”. I praktiken används det på flertalet sätt. Det 
kan till exempel beskriva vad någon anser vara vackert men enligt dess härkomst beskriver 
alltså estetik vad vi, människan, förnimmer. I avseendet som berör min studie handlar 
estetiken främst om förnimmelsen av arkitektonisk gestaltning.  
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Enligt det av regeringens publicerade handlingsprogrammet Framtidsformer (Regeringen 
1997/98), vilket introducerades i samband med revideringen av Plan- och Bygglagen, kan 
estetikbegreppet användas i två betydelser. Dels i betydelsen ”som har att göra med 
estetik”, och dels i betydelsen ”som präglas av skönhet”. Estetiska värden kan till exempel 
tillskrivas olika byggnader och miljöer. Komponenter som är väsentliga för bedömningar 
av estetiska värden i den byggda miljön kan definieras, även om estetikbegreppet i sig är 
vagt.  

Värdena kan exempelvis avse hur byggnader och bebyggelse genom ”färgsättning, storlek 
och skala, materialval, fasadutformning, yttre rumsbildningar och markanslutningar 
samspelar med sin omgivning och gestaltar de funktioner som skall tillgodoses genom 
åtgärden (Regeringen 1997/98:16)”.  

Åtgärder som påverkar en byggnads eller en miljös estetiska värden skall tillföra och inte 
förvanska egenskaper som är värda att bevara. Synliga åtgärder som skalbrott, förändrade 
färgsättningar eller avvikande formgivning bör kritiskt granskas hårdare än mindre 
påtagliga förändringar.  

Arkitekturen, även kallad byggnadskonsten, är ett sätt att greppa verkligheten, att avbilda 
den praktiska verkligheten. Mänskliga förutsättningar och natur och kultur-
förutsättningar på givna platser innebär ett möte som vi kan definiera som just 
verkligheten i praktiken. Med utgångspunkt i uppdragsgivares krav, ekonomiska hinder, 
typer av byggnadskonstruktioner, teknik såväl som administrativa, politiska och laggivna 
förutsättningar skapar arkitekten, dvs den person som är tänkt att gestalta den praktiska 
verkligheten. Det som skapas och som sedan av omgivningen tolkas; det är estetiken. 
Tycker vi om den? Ja, då är det ur vårt perspektiv god estetik. Genom arkitektonisk 
gestaltning, bestående av kategorier av arkitektonisk karaktär (planstruktur, skala, form, 
färg etc), uttrycks den praktiska verklighet som sedan tolkas av betraktaren ur ett estetiskt 
perspektiv. Det är inte svårt att inse att detta perspektiv är problematiskt att nå konsensus 
kring. Vad är vackert och vad är inte vackert? I vilken skala tolkar vi sedan den praktiska 
verkligheten? Ett hus kan vara estetiskt tilltalande i liten skala men kan samtidigt skapa 
estetisk oreda i ett kvarter genom avbrytande färg eller form. Inte nog med att definitionen 
av god estetik skiljer sig från människa till människa, vi kan även finna en inre konflikt 
gällande specifika föremål inom oss själva. Det är, med utgångspunkt i detta faktum, 
naturligtvis svårt att efterleva estetikbegreppet inom stadsplaneringen. (Regeringen 
1997/98:10f) 

2.3. Funktion 

Som syskonbegrepp till estetiken inom Plan- och Bygglagstiftningen står begreppet 
funktion. Byggnationer ska tillgodose såväl estetiken som funktionen. Förutsättningen är 
att begreppen inte är motsatser. Det som är funktionellt ska även kunna vara estetiskt. Det 
som är estetiskt ska även kunna vara funktionellt. Begreppet funktion härstammar från 
latinets functio, dvs förrättning (Nationalencyklopedin 2015). Inom stadsplaneringen 
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berör funktionsbegreppet bland annat ämnen som kvalitet.  Det som byggs ska ha en god 
kvalitet, det ska fungera och det ska fylla en funktion. I sig förutsätter inte 
funktionsbegreppet en god arkitektonisk kvalitet, eller en god estetik. Efter att estetik och 
funktion likställdes i PBL-revideringen från 1999 är dock frågan huruvida estetiken nu 
måste tillgodoses för att byggnaden ska anses funktionell. Kan en byggnad sakna god 
arkitektonisk kvalitet och funktion i samhället? Som enskild entitet är det möjligtvis inte 
relevant, men vad händer om frågan ställs ur ett vidare samhälleligt perspektiv? 

2.4. Stadsbyggnadsidealen och deras estetik 

Historien är färgad av olika typer av planeringsperspektiv. Varje perspektiv formas utifrån 
generella faktorer som tillsammans skapar den doktrin stadsbyggnadsidealet stödjer sig på. 
Långt tillbaka i historien, innan stadsplaneringen tog fart på allvar, styrdes städers framväxt av 
faktorer som topografi, ägogränser och befintliga vägar och anläggningar. Inte sällan definieras 
äldre stadsdelar idag som spontana, med gator som slingrar sig och tomter med oregelbunden 
form. Hippodamos, verksam i Grekland under 400-talet, kan ha varit den första planeraren 
som arbetade utifrån den så kallade rutnätsplaneringen. I sitt Miletos planerade Hippodamos 
för en stad med rätvinklig plan. Plantypen spreds med Romarna runt om i Europa och 
symboliserades genom gatuaxlar som skar genom staden i nord-sydlig och öst-västlig riktning. 
I närheten av gatornas korsning anlades stadens centralplats, även kallat forum. Gatorna, som 
döptes efter lantmäteritermerna cardo (nord-sydlig) och decumanus (öst-västlig) delade in 
staden i likformiga kvarter (insulae). Än idag kan detta planeringsideal finnas i städer som 
Bordeaux, Florens, Verona och Bologna. Rutnätsplaneringen var sedan stark fram genom 
medeltiden, då ett stort antal städer växte fram i Europa. Efter den stora pesten stagnerade 
dock planeringsidealet och i och med renässansen övergick idealet i vad som Thomas Hall 
kallar idealstadsplaneringen. (Hall 1997:17)  

Regularismen uppstod i mitten av 1800-talet efter att den påtagliga urbaniseringen i Europas 
storstäder skapat problem i form av bristfällig hygien, trångboddhet och behov av sanering. 
Bakom doktrinen stod först och främst den franska stadsbyggaren Georges Eugène 
Haussmann, som tog taktpinnen i Paris stads-omvandling under tidsperioden 1853-1870. I 
praktiken betydde saneringen inte bara en introduktion av ett sanitionssystem i form av 
avlopp, utan även en renovering av nedgångna områden, med nya, breda avenyer, boulevarder 
och esplanader genom staden. Gatorna skulle följa den typ av nätstruktur som genom 
historien av stadsbyggnation ständigt varit aktuell. Haussmanns Paris differentierade sig från 
de tidigare rutnätsstäderna genom att öka på skalnivåerna med breda esplanader och större 
kvarter. Centralt var kopplingen av vägnätet kring torg där vägarna samlades. Haussmann var 
dock inte bara intresserad av funktion, utan även av estetik. Arkitektur, vistas (fri öv. utsikter) 
och grönområden var alla centrala begrepp i Haussmanns plan kring Paris framväxt. 
(Freestone 2000:100f) 

Till Sverige kom Haussmanns doktrin genom 1874 års byggnadsstadga, vilken menade att 
höga stenhus och breda gator var eftersträvansvärda. Stadgan pekade i sin trettonde paragraf 
på att framför allt två typer av vägtyper var eftersträvansvärda; standardgatan på 60 fot (drygt 
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18 meter) samt esplanaden, 40 fot (12 meter) bred med två körbanor och ett avskiljande 
grönstråk (Boverket 2015 ur Byggnads- och brandstadga 1874). Vägtyperna skulle bland annat 
bidra till en god sanitär standard samtidigt som utformningen skulle minska brandsrisken. 
Stadgan bidrog inte bara till ett utformningsideal för städernas vägnät, utan även hur 
städernas hus skulle utformas. (Boverket 2015) 

Haussmann drevs av en tydlig neoklassisistisk strävan, samtidigt som modernismen var viktig i 
den regularism som Paris genomgick under mitten av 1800-talet. Samtidigt som stora delar av 
staden revs och byggdes om - vissa siffror säger att 60% av alla byggnader förändrades -  
skulle de nya byggnaderna passa in stilmässigt. Haussmanns Paris var även en tydlig vinkning 
till antikens symmetriska strävan. Symmetrin skulle inte bara uppnås genom vägnätet, utan 
även genom byggnadernas koppling till det horisontella perspektivet. Höjden på byggnaderna 
skulle i största möjliga mån motsvara varandra. Rutnätet som staden byggdes efter, med breda 
vägar, gav även möjlighet till högre hus och större levnadsytor. (Kirkman 2007) 

  
Arc de Troimphe de l’Étoile, Paris. Ett tydligt exempel på Haussmans rutnätsplanering. Bildkälla: europeantrips.org  
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Trädgårdsstaden  1

I början av 1900-talet växte Trädgårdsstaden fram som begrepp. Ebenezer Howard 
publicerade 1902 sin Garden Cities of Tomorrow (sv. Trädgårdsstaden), vilken kom att få ett 
stort genomslag. Howards teori, som grundade sig i tre magneter (Town, Country och Town/
Country) förklarade den fördel Howard fann i kombinationen av stad och landsbygd. Howard 
menade att landsbygden bar med sig allt vi behövde för att leva, medan staden representerade 
syskonskapet som människan utvecklat, och alla fördelar med det moderna samhället. 
(Howard 2001:16ff) 

Howards ursprungliga tanke med trädgårdsstaden var att skapa en motreaktion till de 
slumområden som började växa fram i en explosionsartad takt, genom att helt enkelt anlägga 
nya städer på landsbygden. Med hjälp av privata investerare, som skulle bidra med 
arbetsplatser, skulle alla kunna tjäna på trädgårdsstaden. Howards förslag var att 
befolkningsdensiteten skulle vara 1,5 gånger så tät som centrala London under medeltiden, 
och alla invånare skulle äga staden tillsammans. Centrum av staden skulle vara ett torg, och 
stort fokus låg på grönområden. När en stad nått sin maximala expansionsgräns skulle 
efterfrågan på nya trädgårdsstäder skapa nya städer runt om i England. Med hjälp av det 
järnvägssystem som då var under utveckling skulle resetiderna kunna minskas, och den relativa 
närheten till andra städer och arbetsplatser öka kraftigt. Staden centrumpunkt skulle vara ett 
större grönområde, och i teorin skulle städerna innefatta så pass stor andel grönområden att 
de, när nått en viss utbredning, inte längre skulle behöva expandera. Expansionen av konceptet 
skulle då istället ledas vidare genom upprättandet av nya städer. Någon stadsförtätning var 
inte eftersträvansvärd. (Hall 2002) Efter att den första trädgårdsstaden, Letchworth, byggts 
upp började dock Howards teorier ställas i alltför stor kontrast till det rådande 
samhällsklimatet och mer än ett par ytterligare försök blev det inte fråga om (Hall 
2002:90-97).  

Precis som i Haussmanns Paris finns det tydliga spår av symmetri och rutnät i Howards 
trädgårdsstad. Där Haussmanns Paris tog sina utgångspunkter i torg, tar trädgårdsstaden 
utgångspunkt i ett parkområde. Precis som Haussmann planerade Howard för ett antal 
radialvägar som tog utgångspunkt i stadens epicentrum och sedan skar ut rakt dragna axlar, åt 
olika riktningar. Till skillnad från Haussmanns Paris var dock Howards trädgårdsstad 
betydligt mindre centrerad vid urbana element. 1800-talets London kämpade mot samma 
problem som dåtidens Paris, i form av överbefolkning och en låg sanitär nivå. Där Haussmann 
förespråkade renovering förespråkade istället Howard en typ av flykt till landsbygden. 

 Delar ur styckena Trädgårdsstaden, Funktionalismen samt Jane Jacobs idealstad är bearbetningar av 1

Hagman (2013). De estetikkopplade delarna är skapade till studien Estetik och Funktion i 
Stadsplaneringen. 
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Funktionalismen 

Johan Rådberg belyser en tydlig inspiratör för den moderna tidens stadsplanering i sin bok 
Drömmen om atlantångaren (1997) - nämligen Le Corbusier. Le Corbusiers nya syn på hur 
staden borde planeras, hans esprit noveau, var tydligt exemplifierad genom atlantångaren. 
Atlantångaren var Le Corbusiers modell för hur det utopiska levnadsförhållandet skulle se ut. 
Små hytter (lägenheter) bestående av allt som kan tänkas behövas i det dagliga levernet, 
kopplat till promenaddäck (gator) och soldäck (trädgårdar). Alla delar koncentrerade i perfekt 
omfattning med en stor betoning på den moderna estetiken. (Rådberg 1997:8) I praktiken var 
alltså Le Corbusiers atlantångare en metafor för hur den perfekta staden skulle se ut; stora 
bostadskomplex där människor lever tätt inpå varandra men i individuella lägenheter och utan 
tydlig geografisk förankring (Rådberg 1997:9f). Citatet ”Bostadshuset är en maskin att bo i” 
förklarar Le Corbusiers syn på husets betydelse på ett tydligt sätt.  
  
Den funktionalism som Le Corbusier förespråkade hade en stark tid i Sverige under delar av 
1900-talet. Den tid under 1950- och 60-talet när Sverige konkretiserade miljonprogrammet 
inspirerades av funktionalismen men även andra stadsideal, som till exempel grannskapsidén. 
Kritiken mot miljonprogramsområdena, som hade sin första utbrott på 1970-talet, kretsade till 
stor del kring att de nyupprättade bostadskomplexen var byggda utifrån en social anda som 
inte längre var aktuell (Rådberg 1997:22f).  
    
Rådberg argumenterar för att höghusbyggandet bidragit till att skapa ”(...) oattraktiva 
områden där de resurssvagaste samlas:” (1997:41). Under tiden som föjde den första svenska 
vågen av kritik mot höghusen demolerades och demonterades en rad hus runt om i Sverige 
som ansågs svårförvaltade (Rådberg 1997:46). Funktionalismens tid, och dess praktiska 
höghusstad, verkade vara över. Ett av de starkaste argumenten för höghusstaden, till skillnad 
från exempelvis trädgårdsstaden, är att det är mer ekonomiskt lönsamt att bygga på höjden då 
det sparas mark och stadsyta.  

Den positivistiska anda som präglade stora delar av 1900-talet bidrog till tanken, då flertalet 
forskare underbyggde sina argument med ekonomiska formler och argument vilka i sin tur 
passade väl in i tidsandan. (Rådberg 1997:81f). Rådberg belyser Le Corbusiers tanke att 
förortstillväxten var ett ont som till var pris skull stoppas, för att istället premiera förtätningen 
av staden med fler höghus. (1997:120f). Trädgårdsstaden, som bland andra Howard 
argumenterat för, är den främsta motpolen till Le Corbusiers och funktionalismens 
höghusstad. Här är breddningen i centrum, till skillnad från Le Corbusiers 
höghusprioriteringar. Rådberg (1997:131) belyser en intressant distinktion i definitionen av 
trädgårdsstaden; det är inte längre Howards idealstad som är kritiserad i första hand, utan 
snarare den så kallade trädgårdsförstaden, the garden suburb, definierad av Raymond Unwin, 
som var en av arkitekterna bakom Letchworth.  

Unwins trädgårdsförstad växte fram som en slags förenklad trädgårdsstad, där tanken var att 
upprätta mindre trädgårdsstäder i storstädernas utkanter. I och med järnvägens framväxt i 
början av 1900-talet gavs nya, bättre möjligheter att upprätta mindre städer utanför 

Sida   av  11 37



storstäderna utan att isolera de på grund av alltför långa transporttider. (Rådberg 1997:132f) 
Precis som för Howards trädgårdsstad var järnvägsanknytningarna en förutsättning för att 
städerna skulle kunna fungera i praktiken. De centrala punkterna i trädgårdsförstaden var 
”(...) kravet på en god stadsplan, en vacker, enhetligt utformad stadsmiljö och goda 
kommunikationer för den breda befolkningen” (Rådberg 1997:134).  

Unwins teorier togs hand om med öppna armar av de engelska beslutsfattarna på 1910-talet, 
och det var först när Le Corbusiers tankar på storstadens exploatering kom på tapeten som en 
stor samhällsförändring skedde. Rådberg (1997:140) menar att förändringen till stor del hade 
ideologiska grunder, då funktionalismens anda talade tydligare till markinvesterarna då det 
fanns mer pengar att tjäna på att bygga på höjden istället för att bredda städerna än mer. 
(Råberg 1997:142ff). Den stora skillnaden mellan trädgårdsstaden och trädgårdsförstaden 
kom att bli den senares behov av arbetsplatser för att kunna existera. Just denna avsaknad var 
den mest betydande skillnaden, och på många sätt anledningen till att Unwins idéer fungerade 
bättre i dåtidens samhälle.  

Under den senare delen av 1900-talet verkade funktionalismen återigen tappa greppet om 
stadsplaneringen. Postmodernismens framväxt kom till stor del som en reaktion på 
funktionalismens avindividualisering. 1990-talets dekonstruktivism förändrade återigen 
stadsplaneringens fokus till det förtätade, med exempel i bland annat sydostasiens snabbt 
framväxande storstäder (ex. Singapore, Hongkong och Manila) (Rådberg 1997:150). Det är 
dock inte längre på samma sätt stadsplanerarna och arkitekterna som styr vilken inriktningen 
stadsplaneringen i sig har, menar Rådberg.  

Istället handlar det snarare om två stora utmaningar i form av bevarandefrågan och 
miljöfrågan, där bredare grupper är inkluderade i processen. Utmaningarna har fött två 
stycken grupperingar: bevararlinjen och den gröna stadsmiljrörelsen. Medan bevararlinjen 
önskar bevara det som varit vill den gröna rörelsen anpassa staden efter ett ekologiskt 
perspektiv.  

Det ekologiska perspektivet, som en reaktion på 60-talets omedvetenhet, är högst relevant men 
även problematiskt då det enligt Rådberg (1997:156) är svårdefinierbart. Ekologiperspektivet 
kan ta avstamp i såväl den funktionalistiska doktrinen som i den mer trädgårdsstads-
inspirerade, beroende på hur definitionen av ekologi och miljömässig hållbarhet ser ut. 
(Rådberg 1997:Kap. Från atlantångaren till den globala byn).  

Le Corbusiers funktionalism har likheter med Haussmanns Paris i det avseendet att de båda 
strävar efter funktionella städer, uppbyggda efter geometriska mönster. Corbusier strävade i 
sak för att hela städer skulle kunna raseras för att återuppbyggas utifrån hans idé om 
radialstaden (the Radiant City). (Taylor 2005:24f) Corbusier menade att bostadshuset skulle 
vara en maskin. Geometrisk och detaljlös, formgiven utifrån industriestetik. Även om 
Corbusiers radialstad delar många element med Haussmans Paris skiljer den sig alltså tydligt 
gällandes bland annat fasadutformningen, även om färger, skalor och material kan vara 
desamma.  
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Jane Jacobs idealstad 

Den amerikanska forskaren Jane Jacobs introducerade 1961 sitt verk The Death and Life of 
Great American Cities. I boken berördes fyra idéer för hur den, enligt Jacobs, goda staden 
skulle skapas. Idéerna tog utgångspunkt i tankar om funktionsblandning, små kvarter, blandad 
ålder och hög täthet (Jacobs 2005). Trots att Jacobs bok förhållandevis konkret behandlar 
staden New York och dess, enligt Jacobs, problematiska utveckling, är den fortfarande aktuell 
som teoretisk grund för stadsplanering runt om i världen. Kritiken av funktionalismen som går 
att härleda i texten är väl applicerbar på den svenska kritik som berörde 
miljonprogramområdenas framväxt.  

Jacobs menade bland annat att en stadsdel, för att vara väl fungerande, behövde ha en 
koncentration. I praktiken innebar denna koncentration en god beblandning av bostäder, i 
passande prisklasser för alla människor, och arbetsplatser, såväl som en stor mångfald med 
service, butikverskamheter och till exempel bibliotek. (Jacobs 1994) Jacobs bok var en tydlig 
kritik mot problematiken i samhällets allt mer funktionsuppdelade inriktning som i sin tur 
skapade stora socioekonomiska klyftor mellan olika stadsdelar. 

Tre av de kvalitéer som Jacobs eftersträvade i den goda staden går att knyta till 
estetikbegreppet: funktionsblandning, små kvarter och blandad ålder. Jacobs var inte 
nödvändigtvis någon som eftersträvade en speciell typ av estetik per kategori, till skillnad från 
exempelvis Haussmann. Istället menade hon att det var i funktionsblandningen som det vackra 
uppstod. Funktion och estetik fungerade som komplement. 

Markelius generalplan 

Under början av 1900-talet rådde en påtaglig bostadsbrist i flera storstäder runt om i Europa 
och Stockholm var inget undantag. Precis som i Paris och i Le Corbusiers Radialstäder var 
zonering ett begrepp som fick stor vikt i Stockholms expansion. Genom en tydlig planering 
skulle stadens extrema centrumdensitet kunna tunnas ut.  

1941 antogs planer på att bygga ett nytt, radialt transportsystem i form av Stockholms 
tunnelbana. Tack vare ett utbrett kommunalt markägande och en långvarig politisk stabilitet 
skulle dessa planer kunna genomföras förhållandevis smärtfritt. Dessutom skulle de bli 
grunden till den kommande reformeringen av staden och dess planering.  

Enligt Sven Markelius, Stockholms dåvarande stadsplanedirektörs, plan skulle så kallade 
tunnelbaneförstäder byggas upp kring Stockholms centrum i koppling till den påtänkta 
tunnelbanan. Mellan 1945 och 1957 byggdes den första tunnelbanelinjen, och allt eftersom 
kompletterades byggnationen av nya satellitstäder: Vällingby (1950-54), Farsta (1953-61), 
Skärholmen (1961-68), Tensta/Rinkeby (1964-70).  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Enligt Markelius, som var präglad av funktionalismen, skulle de nya satellitstäderna följa ett 
specifikt mönster med avseende på uppbyggnad: ett centralt handels- och servicecentrum med 
omkringliggande bostadsområden. Bostadsdensiteten skulle vara som högst i närhet till det 
lokala centrumet och därmed ha så nära som möjligt till såväl handel och service som till 
tunnelbanan. (Hall 1996:308f) 

Sammanfattning 

Sedan slutet av 1800-talet kan vi alltså urskönja ett par mer eller mindre betydande idéer kring 
stadsbyggnad: Haussmanns ”regularism”, Le Corbusier och funktionalismen, Howard och 
Unwins trädgårdsstad respektive trädgårdsförstad samt Jacobs funktionsblandade idealstad 
och funktionalismkritik. Alla doktriner har haft tidpunkter där de varit mer betydelsefulla 
inom stadsplaneringen än andra men än idag kan vi skönja strukturer från de i 
samhällsbyggnaden.  

Estetikbegreppet har varit mer eller mindre centrala genom alla dessa idéer. Haussmann, 
Howard och Unwin talar mer explicit om estetiken än Le Corbusier och Jacobs. I Corbusiers 
funktionalismen föds estetik ur funktionen, vilket även till viss del kan sägas om Jacobs 
funktionsblandade stad. I fallet Jacobs är dock funktionsbegreppet upplöst och inte heller det 
centralt i stadens framväxt. Funktionen här kan istället menas vara en konstruktion av dess 
innehåll, snarare än att innehållet ska styras av funktionen. 
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Estetiken i stadsplaneringsidealen 

Det är omöjligt att blunda för den enorma påverkan rutnätsplaneringsidealet haft på 
stadsplaneringens idéhistoria. Haussman, Howard och Le Corbusier planerade alla för sina 
idealstäder utifrån geometriska former och vägar som delade in städerna i mindre entiteter. 
Den grundläggande estetiken kan tolkas som funktionell i alla tre idéerna, även om det på en 
mer mikrobaserad nivå finns skillnader. Där Haussmann romantiserade i nyklassicism menade 
Corbusier att estetiken var tydligt underställd funktionen. I alla tre städerna är det 
övergripande sammanhanget viktigt för estetiken. Byggnaderna i speciellt Haussmanns och 
Corbusiers städer ska följa ett horisontellt perspektiv och vara av liknande storlek. Jane Jacobs 
estetiska mål med sin idealstad var att det inte skulle finnas några mål. Byggnaderna fick mer 
än gärna vara gamla eller nya, höga eller låga och i vilka färger som helst.  

När Stockholm expanderade utifrån Sven Markelius generalplan fanns en tydligt 
funktionalistisk vinkel med i planerna. Även här utgick de nytänkta städerna från ett rutnät 
med ett centralt torg med omkringliggande bebyggelse. De breda avenyer som dragits ut från 
torget i Haussmans Paris byttes dock ut mot tunnelbanan, som korsade genom staden. I 
Stockholm byggdes även stadsdelar influerade av såväl Howards trädgårdsstad som Corbusiers 
funktionalism upp. Exempel på dessa är Södra Ängby, som bygger på trädgårdsstadens 
grundtankar men som består av en majoritet av funktionalistiskt präglade hus.  

 

   
 
      Ovan: Ålstensgatan. Trädgårdsstad möter  
      funktionalism. Bildkälla: upplandia.se 
      Nedan t.v.: Förslag till tunnelbaneförstad,  
      Generalplan Stockhlm (1952). Bildkälla: soclabo.org 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3. Arkitektonisk kvalitet och PBL 

Den svenska stadsplaneringen har genom historien plockat upp delar av såväl funktionalismen, 
trädgårdsstaden som den funktionsblandade staden. När Stockholm började sin expansion 
utifrån Sven Markelius generalplan togs tankarna först och främst från den planeringstyp 
Thomas Hall kallar rutnätsplanering. Den typ av planering som färgade Haussmanns Paris och 
som under funktionalismen regerade i Europa. Fram till och med slutet av 1900-talet var 
Sverige kraftigt påverkat av den funktionalism som bland andra Jane Jacobs kritiserade. Det 
var enformigt, monotont och skapade ekonomiska klyftor i samhället. Kritiken nådde bland 
annat den svenska regeringen, som inledde en process för att undersöka hur bland annat 
kulturpolitiken mådde. En process som till sist kom att förändra spelplanen för 
samhällsplanering. 

Våren 1992, under ledning av dåvarande statsminister Carl Bildt, inleddes en kulturpolitisk 
utredning med avsikt att utvärdera huruvida 1974 års kulturpolitiska mål hade uppfyllts. 1993 
gavs chefen för Kulturdepartementet - vid tiden sittande kulturminister Birgit Friggebo (fp) - 
uppgiften att sammanställa den parlamentariska kommitté som var tänkt att genomföra 
utredningen. Uppgiften för kommittén var inte bara att undersöka dåtidens förhållanden, utan 
även att ge förslag på hur kulturpolitiken kunde omformateras för att främja kulturlivet. 1993 
antog kommittén namnet Kulturutredningen (Ku 1993:03).  

Två år senare överlämnades slutbetänkandet Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84). 
Utredningen uttryckte bland annat att regeringen skulle utarbeta ett förslag till ett nationellt 
arkitekturpolitiskt handlingsprogram, med ytterligare riktlinjer kring formgivning och 
industridesign. 1996 publicerades propositionen Kulturpolitik (1996/97:3) där regeringen, nu 
med kulturminister Marita Ulvskog (s) i spetsen, föreslog att ett handlingsprogram för 
arkitektur och formgivning borde utarbetas och att mål för ett program av den typen borde 
ställas upp. Kulturutskottet delade regeringens bedömningar, och en arbetsgrupp inom 
Regeringskansliet tillsattes för att utarbeta förslag till detta handlingsprogram. Gruppen bestod 
av representanter för Kultur-, Utrikes-, Kommunikations-, Finans-, Utbildnings-, Inrikes-, 
Närings- och handels- och Miljödepartementen.  

Frågan hur den då aktuella lagstiftningen inom plan- och byggområdet samverkade med den 
arkitektoniska kvaliteten ställdes till Boverket , som fick till uppgift att redovisa förhållandet i 2

rapporten Arkitektonisk kvalitet och PBL (Boverkets rapport 1997:1). Utifrån 
utgångsprogrammet och Boverkets rapport skapades sedan regeringens Framtidsformer - 
Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design som lämnades över till riksdagen i 
mars 1998. I rapporten redovisas ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design, 
vilket beskrivs som en utgångspunkt inför kommande lagändringar. 

 Boverket är en förvaltningsmyndighet, fallande under Socialdepartementet, som ansvarar för frågor 2

om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning 
av bebyggelse, boende samt bostadsfinansering. 
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I samband med att Boverkets tilldelats uppgiften att sammanställa den rapport som senare 
kom att bli Arkitektonisk kvalitet och PBL ställde tidsskriften Arkitektur, som även är 
Svenska Arkitekters Riksförbunds (SAR:s) medlemsblad, ett par frågor till landets 
arkitekter. Bland annat ställdes frågan huruvida den svenska lagstiftningen ”hindrar god 
arkitektur”. Undersökningen visade att landets arkitekter inte ansåg lagstiftningen 
problematisk. Dock ansåg de inte heller att lagstiftningen främjade arkitektur. Gösta 
Blüchert frågade i undersökningen huruvida plan- och bygglagen skulle kunna 
kompletteras för att främja en god arkitektur, såväl som en god samhällsplanering. Svaret 
på den frågan väckte många åsikter hos arkitekterna.  

Ett par av tankarna grundade sig i varför inte samhället ställer krav på skönhet i det 
byggda, varför s tadens t raf ikanläggningar inte behöver granskas ur e t t 
utformningsperspektiv samt varför inte högre krav ställs på de bygglovshandlingar som 
byggnadsnämnder ska ta ställning till. Samma frågor ställdes till landets stadsarkitekter, 
som framför allt frågade sig varför inte kommunernas synpunkter i koppling till varsamhet 
och bevarande i bygglovsfrågor inte respekterades vid överprövningar till domstolarna. 

Dessa frågeställningar sammanfattar de problem som Boverket definierade som 
problemområden som behövde rättas till i den svenska lagstiftningen. På något sätt 
behövde den arkitektoniska kvalitetens värde höjas och konkretiseras för att inte bli 
alltför godtycklig. Frågan är då hur god samhällsplanering och god arkitektonisk kvalitet 
kan definieras på ett sätt som är behjälplig för arkitekter, stadsarkitekter, politiker och 
tjänstemän. 

3.1. Kronologi över kulturpolitiska utredningen 1992 med efterverkan 

1992 –  En kulturpolitisk utredning, med avsikt att undersöka huruvida 1974 års 
  kulturmål har uppfyllts och efterlevts, efterfrågas. 
1993 –  Kulturutredningen skapas.  
1995 –  Kulturutredningen föreslår att regeringen ska utarbeta ett nationellt,  
  arkitekturpolitiskt handlingsprogram i handlingsprogrammet   
  Kulturpolitikens inriktning. 
1996 –  Regeringen publicerar propositionen Kulturpolitik, där ett   
  handlingsprogram föreslås. Kulturutskottet ger medhåll. En arbetsgrupp 
  inom regeringskansliet tillsätts. Boverket tilldelas uppgiften att   
  sammanställa en bakgrund. 
1997 –  Boverket publicerar rapporten Arkitektonisk kvalitet och PBL. 
1998 –  Regeringens handlingsprogram Framtidsformer publiceras. 
1999 –  Utifrån regeringens proposition anslås en reviderad Plan- och Bygglag som i 
  stora drag följer propositionens innehåll. 
2007 –  Revidering av berörda stycken från revideringen från 1999. Även  
  byggnadsnämndens lagstadgade uppgifter revideras.  
2010 –  Regeringen beslutar att anta en ny Plan- och Bygglag efter propositionen 
  ”En enklare plan- och bygglag”. 
2011 –  PBL 2010:900 träder i kraft. 
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3.2. Revideringar och uppdateringar av PBL, perioden 1998-2010 

T.v. - Revidering av kapitel 3, PBL 1987:10. Lydelse innan (t.v.) samt efter (t.h.) revidering, 
genomförd 1998-06-17. 
T.h. - Revidering av kapitel 11, PBL 1987:10. Lydelse efter revidering, genomförd 
1998-06-17. 

T.v. - Revidering av kapitel 2, PBL 1987:10. Lydelse efter revidering, genomförd 
2007-12-06. 

 
Lydelse i PBL 2010:900, kapitel 2 (t.v.) samt 12 (t.h.). 
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3.3. Problembild 

Boverket lyfte i sin rapport fram ett antal begrepp som ansågs centrala för den arkitektoniska 
karaktären. Begreppet rör sig från övergripande egenskaper i form av planstrukturer, 
belysningens karaktär och skala, till former (proportioner, fundament, fasadkompositioner, 
fasadelement), material och färg (materialverkan, färg/kulör) samt mark (tomter, gaturum, 
landskapsarkitektur). 

Utifrån min utgångspunkt i förhållandet estetik-funktion har jag valt att utifrån egen tolkning 
sortera in dessa punkter under Boverkets definition av arkitektonisk kvalitet. Definitionen 
utgörs av kategorierna övergripande egenskaper, former, material och färg samt mark. 
Dessutom har jag valt att inkudera en kategori för de problemområden som främst berör 
funktionsbegreppet. För att omvända problemområdena till en väl fungerande verklighet krävs 
såväl ett gott förhållande mellan den arkitektoniska kvaliteten och funktionen i den berörda 
byggnaden/det berörda området som en arkitektonisk karaktär som tar hänsyn till de fyra 
arkitektoniska kategorierna. Vissa ”problem” tar avstamp i flera av kategorierna. De mest 
tydliga fallen har jag märkt ut med en asterisk, som i sammanhanget betyder att punkten tas 
upp i mer än en kategori. 

Övergripande egenskaper (planstruktur, belysningskaraktär, skala): 
• Rekordår-bostadsområden har uppförts alltför storskaligt och monotont 
• Upplevelser av bebyggelsemiljöer har under nattetid inte varit föremål för medveten 

gestaltning 
• Småbyggnader med standardutförande har utplacerats obearbetade i miljöer där de inte 

passar in 
• Tätorters infartsmiljöer och kommunikationsstråk jämte externcentra har utformats utan 

rumsgestaltning 
• Trafikstråk har utformats med skyltar, reklampelare utan att omsorg lagts på att 

åstadkomma ett vårdat helhetsintryck 
• Byggnader med svag förankring eller avvikande skala har implementerats och stört 

landskapsbilden* 
• Bebyggelsemönster har trasats sönder av att enheter i ofullständiga idéer infogats 

Former (proportioner, fundament, fasadkomposition, fasadelement): 
• Interiörer i nya byggnader har inte blivit föremål för gestaltning 
• Befintliga byggnader med arkitektoniska och kulturhistoriska värden har byggts om utan att 

värdena tagits till vara 
• Detaljer av betydelse för arkitekturen av ekonomiska skäl har rensats bort vid ny- och/eller 

ombyggnationer 

Material och färg (materialpåverkan, färg/kulör): 
• Materialindustrin har inte anpassat sina produkter till varierande estetiska förutsättningar 

hos befintlig bebyggelse 
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• Byggnader med svag förankring eller avvikande skala har implementerats och stört 
landskapsbilden* 

Mark (tomter, gaturum, landskapsarkitektur): 
• Park- och gårdsanläggningar med karaktäristisk vegetation har utformats schablonmässigt 

utan att befintliga värden tagits till vara 
• Kraftledningar, master och övriga framträdande tekniska anläggningar har blivit mer 

frekvent förekommande i och utanför tätbebyggelsen 
• Större infrastrukturanläggningar (främst trafikplatser) har inopererats i befintliga miljöer 

utan tillräckligt hänsynstagande till miljöns förutsättningar 
• Tätorters topografi har sargats av storskaliga vägsystem 
• Agrara landskapsbilder har fått kulturhistoriska värden och skönhetsvärden störda av 

artfrämmande nybyggnationer. 

Funktion: 
• Nya samhällskrav (handikappanpassning, energisparande, bullerskydd etc) har tillgodosetts 

utan bearbetning till god arkitektur 
• Arbetsområden (verkstäder, kontor) har planerats för alltför ensidig funktion 
• Rivningar har inte följts av nybyggnationer 

Utöver detta argumenterar Boverket i rapporten för att många byggnader fått oönskade 
dimensioner, ur en arkitektonisk synpunkt, på grund av att byggherrens överkostnader på 
mark kompenserats med större byggrätter.  

De kategorier som sammanfattats ovan kan delas in i två kategorier, med avseende på 
bristande 1) ändamålsenlig struktur, 2) estetiskt tilltalande utformning. Utöver detta är det 
tydligt att Boverket anser att PBL i kombination med kommunernas bristande kunskap och/
eller intresse för den estetiskt tilltalande utformningen möter problem i förhållandet med 
berörda byggherrar. 
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3.4. Åtgärdsförslag 

Utifrån de ovan nämnda problemområdena formulerade Boverket i rapporten ett antal 
åtgärdsförslag, som var tänkta att inspirera till förändringar i lagstiftningsområdet. 
Förslagen ingick inte i Boverkets tilldelade uppgifter utan var ett tydliggörande av vilka 
rättsliga effekter som åsyftades av rapporten. Jag har valt att redogöra för de fyra (av tolv) 
åtgärdsförslag som jag anser har mest relevans för min studie. 

Främjande av skönhet 
  
Boverket föreslår en komplettering av kapitel 2 i PBL. ”Den betydelse som arkitektonisk 
kvalitet tillmäts, när avvägningar måste göras mot andra intressen, är beroende av 
arkitekturens ställning i lagstiftningen.”, skriver Boverket (1997:9).  

Förslagen till revidering av lagtext lyder. ”Planläggning, tillståndsgivning och andra beslut 
enligt denna lag skall, med beaktande av natur-, kultur- och skönhetsvärden, främja en 
ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra 
anläggningar. Även från en estetisk och social synpunkt god livsmiljö (…)”.  (Boverket 
1997:9) Kursiveringen innebär föreslagna revideringar.  

Utformningsriktlinjer i Översiktsplan 

1994 reviderade Riksdagen PBL med avsikt att kommunerna tydligare skulle dokumentera 
kommunala kulturvärden och tydligare definiera eventuella konsekvenser översiktsplanens 
genomförande skulle få på kulturmiljön. En tydligare ställning skulle tas till hur dessa 
värden behandlas vid planläggning och tillståndsprövningar. En av de mer tydliga 
poängerna med revideringen av PBL, vilken Boverket deltog i, var att stärka kommunens 
möjlighet att ställa krav på miljömässiga värden.  

På grund av att översiktsplanen inte är juridiskt bindande har den haft svårt att påverka 
domstolarnas ställningstaganden. ”En redovisning av kulturmiljövärdena i översiktsplanen 
ger ett bättre beslutsunderlag i enskilda ärenden.” (Boverket 1997:7) För att skapa 
juridiskt bindande planer krävs att kommunen, om särskilda miljövärden vill hävdas, för 
in föreskriften i en detaljplan eller en områdesbestämmelse. Vid en tydlig definition av 
riktlinjerna i den kommunala översiktsplanen krävs starka framförda skäl att frångå dessa 
riktlinjer, vilket stärker kommunens ställning. (Boverket 1997:9f) 

Byggnadsnämndens uppgift 

Boverket argumenterar i rapporten för att byggnadsnämnden ska ges ett större ansvar att 
upprätthålla en god utveckling av kommunens fysiska miljö. Förslaget till revidering av 
PBL menar att: ”Utöver de uppgifter byggnadsnämnden har enligt övriga föreskrifter i 
denna lag skall nämnden 1. aktivt verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och 
landskapsmiljö (…)” 
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Om estetik i konsekvensbeskrivningen 

”Om detaljplan upprättas för eller i anslutning till ett område som på grund av sitt 
kulturhistoriska, estetiska eller landskapsbildsvärde är att stort allmänt intresse, bör 
detaljplanebeskrivningen innehålla en analys av områdets visuella och estetiska drag samt 
kulturhistoriska och arkitektoniska värden.”, skriver Boverket (1997:12). Analysen ska 
generera en motivering av planförslaget som argumentera för varför planen fått den 
aktuella estetiska utformningen. Tanken är alltså att detaljplanerna ska kompletteras med 
ett analytiskt material som förklarar varför den estetiska utformningen ser ut som den gör. 

De resterande tio åtgärdsförslagen som Boverket lyfte i sin rapport var 1) Utformning av 
byggnader, 2) Ändring av byggnader, 3) Lovplikt för broar, 4) Lovplikt för förändringar, 5) 
Fackmässiga handlingar, 6) Ändring av tomter, 7) Förhandsbesked, 8) Byggnadshöjd. 

3.5. Förutsättningar för arkitektonisk gestaltning 

Plan- och bygglagen stipulerar att det närmaste överinseendet över byggnadsverksamheten i en 
kommun faller på byggnadsnämnden medan tillsynen på länsplanet hamnar hos länsstyrelsen. 
På riksplanet ligger uppsikten hos Boverket. I PBL:s andra kapitel formuleras hur allmänna 
intressen ska beaktas i planläggning och lokalisering av bebyggelse. Bland annat belyser 
kapitlet vilka hänsyn som skall tas och vilka resultat som ska eftersträvas vid alla 
ställningstaganden enligt lagen. Boverket argumenterade här för, i Arkitektonisk kvalitet och 
PBL, att komplettera PBL:s andra kapitel med en tydligare förankring av begreppet 
arkitektonisk kvalitet och dess innebörd. I praktiken menade Boverket att en revidering skulle 
kunna addera begreppet skönhetsvärden i meningen ”Planläggning, tillståndsgivning och andra 
beslut enligt denna lag skall, med beaktande av natur-, kultur-, och skönhetsvärden, främja en 
ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, kommunikations-leder och andra 
anläggningar.” Ansatsen belyser problematiken i att skönhetsvärden inte tidigare sammanställts 
tillsammans med natur- och kulturvärden i ställningstaganden enligt lagen. 

”Rollspelet kring gestaltningen” 

Faktum är att det, i vad som i Arkitektonisk kvalitet och PBL kallas Rollspelet kring 
gestaltningen, finns en rad olika deltagare i gestaltningsprocessen. Utfallet av spelet mellan den 
kreativa gestaltningen, den ekonomiska bakgrunden och kraven på hänsyn och varsamhet kan 
skilja sig från fall till fall, även om processen kräver tålamod och kunnande för att resultatet 
ska kunna nå en hög nivå. Vilka är då spelarna i detta rollspel? Boverket målar upp sex 
kategorier av spelare på den spelplan som kommunen/länet/riket tillhandahåller.  Alla spelare 
har olika intressen och placerar sig på olika delar av skalan funktion/estetik. En intressant 
fråga att ta ställning till är hos vem det största ansvaret ligger för att god arkitektonisk kvalitet 
uppnås. Vem är det som främst tjänar på att det estetiska initiativet belyses i lagtext, och är det 
möjligt att någon av parterna faktiskt förlorar på detta faktum?  
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För att ge en grund till de olika aktörernas roll kommer jag att presentera en kortare 
sammanfattning av den text Boverket själv publicerade i delkapitlet ”Rollspelet kring 
gestaltningen”. Aktörerna är, i ordning: Byggherren, arkitekten, byggnadsnämnden, 
stadsarkitekten, stadsträdgårdsmästaren och kommunantikvarien samt grannen och de övriga 
medborgarna.  

Byggherrens/beställarens ansvarsroll i gestaltningsprocessen förtydligades på såväl ett tekniskt 
som ett ekonomiskt plan, i och med den lagändring som trädde i kraft 1995. Byggherren har 
ett ansvar att samhällets krav i byggandet tillgodoses, vilket bland annat förutsätter ett gott 
estetiskt resultat.   Beroende på hur samhällets krav ser ut kan därför olika nivåer av krav 
ställas på byggherren med avseende på estetik. Problem kan uppstå om företag behandlar 
byggnader som andra produktionsresurser, utan vidare intresse för det estetiska resultatet. 
Istället är det viktigt att byggherrarna/beställarna åtar sig rollen som föredömen i frågor som 
berör byggenskaper. (Boverket 1997:20f) 

Arkitektens roll är att, på uppdrag från beställaren, skapa en tillfredsställande estetisk 
gestaltning av den specifika byggnaden. Beroende på beställarens ambitionsnivå skiljer sig 
därför arkitektens ansats. En stor del av de lovpliktiga åtgärder som kommer till 
byggnadsnämnderna för prövning är ritade av projektörerna själva snarare än arkitekter, vilket 
är ett problem. Faktumet bör belysas i lagtext, enligt Boverket.  

Det är relevant att de handlingar som inkommer till byggnadsnämnderna är välformulerade, 
vilket i sin tur ställer höga krav på såväl byggherrarnas ambitioner som utbildningsnivån hos 
arkitekterna i fråga. (Boverket 1997:21) 

Byggnadsnämnden har, utöver sin kommunalt övervakande roll i processen, även ett ansvar att 
upprätthålla god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Nämnden övervakar 
efterlevandet av PBL och står tätt sammanlänkade till kommunen. Byggnadsnämnden verkar 
främst genom sin förvaltning och kräver en tydligt definierad politisk agenda för att kunna 
verka. För att kunna fungera krävs även ett stort engagemang hos nämndens politiker. Den av 
kommunen upprättade översiktsplanen och eventuella detaljplaner fungerar som styrning för 
byggnadsnämnden, men rekommenderas inte i alltför stor utsträckning av Boverket som 
istället argumenterar för kommunikation mellan inblandade parter. (Boverket 1997:21) 

Byggnadsnämnden ska enligt PBL till sitt biträde ha minst en person med arkitektutbildning. I 
första hand åsyftas i det här fallet en stadsarkitekt, som med sitt yrkesmässiga kunnande ska 
kunna bidra med kunskaper om den lokala miljöns kvaliteter. Stadsarkitektens roll i praktiken 
är att agera som en mellanhand mellan kommunens upprättade planer, byggherrens/
beställarens vilja såväl som byggnadsnämndens meningar. Med andra ord kan stadsarkitektens 
roll beskrivas som en förvaltare av det offentliga rummet, medan den projekterande 
arkitektens roll är att utifrån dessa förutsättningar gestalta byggherrens planer. Ofta uppstår 
debatt kring kommunens och byggherrens planer och inte sällan följs debatten av en 
”förhandlingssituation”, där exploaterings- och produktionsfaktorer blir belysta.  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1995 fanns det heltidsanställda stadsarkitekter i 60% av Sveriges kommuner, medan 10% 
hade en deltidsanställd stadsarkitekt. Flertalet övriga kommuner anställde under året 
(stads-)arkitekter på konsultbasis, i kraftig majoritet med bara 1-2 dagars tjänstgöringstid per 
månad. I 12 kommuner saknade byggnadsnämnden helt biträde med arkitektkompetens. För 
att råda bot på problemet efterfrågade Boverket en informationskampanj. Lagstiftning kring 
biträdd arkitektkompetens i byggnadsnämnden var, enligt lagstiftning, redan införlivad. 
Boverket föreslog i sina åtgärdsförslag att PBL skulle definieras tydligare mot att 
Byggnadsnämnden har en stor betydelse för den estetiska kvalitén i kommunens stads- och 
landskapsmiljö (Boverket 1997:12). (Boverket 1997:21) 

I flera kommuner har en alternativ rollfördelning upprättats. Beroende på organisation såväl 
som intresset och kunskapen hos befattningshavarna kan resultaten vara positiva eller 
negativa. Stadsträdgårdsmästaren/landskapsarkitekten kan till exempel vara en person med 
goda kunskaper rörande den allmänna gestaltningen i kommunen. För att tillvarata 
kommunens natur- och landskapsresurser kan dessa yrkesroller bidra med stora kunskaper. 
Även yrkesgruppen Länsantikvarier argumenteras för kunna ha en central roll i 
tillvaratagandet av kommunala intressen, och därmed spela en viktig roll som exempelvis 
sakkunnigt biträde till byggnadsnämnden. 1995 fanns det 50 kommunanställda antikvarier 
med byggnadshistorisk kompetens. 

Den slutgiltiga gruppen som Boverket definierar i det så kallade rollspelet är ”Grannarnas och 
övriga medborgares roll”. I spelet om den goda livsmiljön är medborgare som inte 
nödvändigtvis genom sitt yrke är engagerade i den dagliga stadsplaneringsprocessen viktiga. 
Det resultat som eftersträvas i samspelet mellan alla grupper är en arkitektur som uppskattas 
eller berör samtliga medborgare. Delaktighet hos allmänheten är därför central i jakten på 
uppskattad arkitektur. Plan- och bygglagen förutsätter att alla berörda i samhällsbyggandet 
bevakar sina intressen. Det är därför i många fall avgörande att projekts grannar själva 
påpekar möjligheter och problem med nybyggnationen, såväl på ett konkret plan (exempelvis 
kvartersskala) som på ett bredare plan (områdets kulturella och estetiska utveckling).  

Ett sätt att utveckla medborgarnas engagemang i byggnadsprojekt är att, som Boverket 
uttrycker det: ”(…) fördjupa planbeskrivningen med de överväganden som legat bakom 
planens estetiska utformning”. Ett avsnitt av den typen bör vara obligatoriskt vid upprättandet 
av en detaljplan som är belägen i eller i anslutning till ett område med stort kulturhistoriskt 
och/eller estetiskt värde, menar Boverket.  

Det är naturligtvis inte så att det bara är aktörerna som är relevanta för ett gott slutresultat - 
även spelplanen är viktig att belysa. Prövningsprocessen är den spelplan där kommunens 
vision möter den byggandes önskemål. I sin allra mest grundläggande form innefattar denna 
prövning processer som behandlar bygglov och bygganmälan. Det finns dock en mer 
komplicerad fråga att ställa, och det är vad som främjar och inte främjar byggnadskulturens 
utveckling. Här gäller det att ha väl utvecklade kommunala planer för att skapa en så 
okomplicerad spelplan som möjligt. För att kunna uppnå denna typ av låg komplexitet gäller 
det att planerna är tillämpningsbara på enskilda byggnader, vilket är svårt att uppnå i 
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detaljplaner. Allt mer arbetar kommuner därför med fördjupade översiktsplaner som beskriver 
den konkreta riktningen i särskilt intressanta områden, snarare än i specifika fall. I alla fall 
krävs ett nära samarbete mellan kommuner, byggnadsnämnder och stadsarkitekter. Utan 
väldefinierade planer och tydliga riktlinjer är det problematiskt att nå konsensus i lagfrågor, 
vilket i sin tur - i stor omfattning - kräver verkningsfullt stöd i generella lagkrav. 

Dialogen kring arkitekturvärden har begränsats mellan byggnadsnämnd och byggherre. Om 
det, efter bygganmälan, uppdagas behov av förändringar av den yttre gestaltningen kan 
bygglovet behöva omprövas. På grund av avsaknaden av personer med arkitektoniskt 
kunnande blir problemen än mer omfattande, enligt Boverkets rapport. Problematiken uppstår 
inte sällan i och med den svaga lagstiftningen kring vilken typ och omfattning av dokument 
byggherrarna själva måste bistå med till byggnadsnämnden, vilket kan resultera i otillräcklig 
dokumentation. För att kunna avgöra huruvida bygglov ska ges eller inte är det relevant att ta 
del av dokumentation som inte bara beskriver det egna projektet, utan även hur projektet 
förhåller sig till omkringliggande miljö. Lagstiftningen ger inget stöd för krav av den här typen, 
och inte heller ritningar som beskriver byggnadens förhållande till bebyggelsemiljö (gator, 
trädgårdar etc).  Boverket menade i Arkitektonisk kvalitet och PBL att byggnadsnämnden, 
men även berörda grannar, måste kunna ta del av den föreslagna byggnadsutformningen. Per 
lagstiftning är inte detta nödvändigt, även om grannarnas klagorätt består. I andra europeiska 
länder finns lösningar som Boverket rekommenderar: I Schweiz markeras det påtänkta husets 
ytterkonturer med byggställningar innan konstruktionen i sig tar sin början. I Frankrike finns 
inte sällan husritningarna anslagna på tomten för allmänt beskådande. Dessa två alternativ 
skapar en bättre möjlighet för husets grannar att ta del av planen och processen.  

Boverket föreslog sammanfattningsvis en precisering av lagtext till att innefatta ett starkare 
krav på kvaliteten i presentationen av byggnadsförslag. Kraven berörde underskrift av ansvarig 
utformare av handlingen (i många fall arkitekt) och fackmässigt innehåll i handlingen. 

Vid sidan av en spelplan och aktörer behöver ett välfungerande spel även ha tydligt definierade 
spelregler, vilka i detta fall är definierade i PBL. Om en aktör är missnöjd med regeltolkningen 
har denne möjlighet att överklaga domen, i första hand till länsstyrelsen, följt av överklagan 
till länsrätten. För att kunna överklaga vidare till instanserna kammarrätt och Regeringsrätt 
krävs prövningstillstånd.  

I samspelet mellan byggnadsnämnd och byggherre fungerar dessa spelregler som legal 
utgångspunkt. För att kunna tolka reglerna krävs god kunskap om såväl reglerna i sig som om 
rättsfall med prejudicerande verkan. I frågan funktion-estetik har det länge varit så att 
estetiken-arkitekturen fått stå tillbaka. Avvägningar ”(…) mellan den enskildes frihet, syn på 
ekonomi och teknikutveckling har haft företräde före hänsyn till arkitektonisk kvalitet och 
helhetssyn (Boverket 1997:27)”. Dessa avvägningar, i praktiken prövade rättsfall, har en viktig 
roll bredvid lagtexterna i att avgöra vad som tillåts och inte tillåts. För att kunna uppnå god 
arkitektonisk kvalitet är det därför nödvändigt att domstolsbesluten tar hänsyn till 
estetikbegreppet och dess innebörd.  
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I Boverkets rapport hänvisas till de 15 fall som tagits upp i regeringsrätten, och som i 11 av 
dessa 15 underkänt byggnadsnämndens tolkning av krav på arkitektonisk kvalitet. I 5 av 6 fall 
fick domen ett annat utfall än det som Boverket tillstyrkt. I 3 av 4 fall ett annat utfall än det 
som Riksantikvarieämbetet tillstyrkt.  

I flera fall har regeringsrätten ansett att byggrätten har företräde framför arkitektonisk hänsyn. 
I dessa fall finns det naturligtvis exempel på byggnadsnämnder som inte haft tillräcklig 
kunskap och/eller intresse för arkitektoniskt god miljö. Faktum är dock att en absolut 
majoritet av de fall där byggnadsnämnder hävdat att ett projekt inte bidrar till en tillräckligt 
god arkitektonisk kvalitet har dömts till byggnadsnämndens nackdel. 

3.6. Arkitektonisk gestaltning 

Vad innefattas i begreppet arkitektonisk gestaltning? I ordets ursprungliga definition är en 
arkitekt en överbyggmästare (Boverket 1997:33); en person som har det övergripande ansvaret 
för hur en byggnad organiseras och gestaltas. Den vanligaste resultatet vid ett försök av 
definition av arkitekt är någon som har översyn eller greppar helheten. Utifrån den praktiska 
verklighet som arkitekten arbetar finns det en rad utgångspunkter att ta hänsyn till: mänskliga 
förutsättningar, natur- och kulturmiljöer, uppdragsgivares krav och ekonomiska 
förutsättningar, byggnadskonstruktioner, teknik samt administrativa, politiska och laggivna 
förutsättningar. (Boverket 1997:33) I min studie är det de administrativa, politiska och 
laggivna förutsättningar som står i fokus. 

Rumsbegreppet är centralt för arkitektens konstnärliga organisation. Begreppet verkar i olika 
skalor; i en mindre skala som beskriver rummen i den påtänkta byggnaden, men även 
samhällsmiljön - bebyggelserummet - som arkitekten måste ta hänsyn till. Detta bebyggelserum 
kan även det verka i olika skalor. De kan beröra stadsrum, landskapsrum eller rum i en än mer 
vid definition. I dessa rumsliga sammanhang rör vi människor oss, samtidigt som vi tolkar det 
vi ser. Med utgångspunkt i vår medvetenhet och vårt kulturarv upplever vi den ”konstnärliga 
organisationen av de praktiska förutsättningarna (do, s. 33)” som bland andra arkitekterna 
har upprättat. Det är bara att titta hur samhällen ser ut i olika delar av världen för att förstå 
att denna organisation har olika utgångspunkter. Religioner, filosofi, vurmande av historiska 
epoker men även produktionsmetoder, vetenskapliga rön och samhällsskick har alla en stor 
påverkan på det arkitektoniska skapandet. Arkitektur är en produkt av sin tid. I olika epoker 
ser de arkitektoniska målen olika ut.  

I modern tid är det människan och hennes behov som står i centrum, enligt Boverkets rapport. 
Arkitekten ägnar visst tid åt konstruktioner men till sist är det den mänskliga verksamheten 
som ska stå i fokus. Dock är det så att mänsklig verksamhet i den form som behandlar 
människans hem är beroende av god arkitektur för att kunna sy ihop alla bostadens 
funktioner. Skalor, färger, ljus, strukturer, skydd, värme. Alla är de relevanta beståndsdelar som 
tillsammans skapar ett rum som människan kan trivas i.  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Dessa delar är dock inte bara relevanta i en rumslig skala, utan även i den skala som innefattar 
den gestaltade miljön.  (Boverket 1997:33f) 

Boverket lyfte i sin rapport fram ett antal begrepp som är centrala för den arkitektoniska 
karaktären. Begreppet rör sig från övergripande egenskaper i form av planstrukturer, 
belysningens karaktär och skala, till former (proportioner, fundament, fasadkompositioner, 
fasadelement), material och färg (materialverkan, färg/kulör) samt mark (tomter, gaturum, 
landskapsarkitektur). (Boverket 1997, s. 37ff) Jag har för avsikt att redogöra för det 
övergripande innehållet i dessa fyra kategorier och vilka exempel rapporten lyfter fram. Dessa 
kategorier är utgångspunkten i mitt resonemang kring estetikbegreppet inom stadsplaneringen.  
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4. Intervjustudie  

För att nå svar på min frågeställning Hur behandlar stadsplanerare, politiker och 
arkitekter förhållandet funktion-estetik inom stadsplaneringen idag? Är begreppen 
jämställda varandra? I vilken skala tolkas främst estetikbegreppet? ställde jag ett antal 
frågor till stadsarkitekter och medlemmar i byggnadsnämnder runt om i Sverige. Totalt har 
jag fått svar av tre stadsarkitekter och fem byggnadsnämndsmedlemmar till studien. 
Respondenterna representerar totalt fem kommuner, där alla är bland Sveriges tjugo 
största med avseende på folkmängd. För att underlätta i presentationen och samtidigt 
behålla de medverkandes anonymitet kommer jag använda ett numreringssystem genom 
arbetet. Stadsarkitekterna har givits namnen SA1-SA3 och medlemmarna i 
byggnadsnämnderna BN1-BN5. Svaren kommer redovisas tematiskt, snarare än 
schematiskt, och därför inte nödvändigtvis i sifferordning.  

Frågorna jag ställde var: 
- Hur anser du att förhållandet mellan estetik och funktion behandlas inom den 

kommunala planeringen? Är förhållandet jämställt? 
- Använder du/ni någon typ av definierande dokument som utgångspunkt till begreppet 

”god estetik och/eller arkitektonisk kvalitet”? 
- Anser du att lagstiftningen är väl utformad med avseende på möjligheten att skapa en 

”god estetik” inom stadsplaneringen? Om nej, vad saknas? 
- Anser du att förhållandet mellan politiker/byggnadsnämnd/arkitekt/stadsarkitekt och 

andra sakkunniga fungerar väl? Vad skulle kunna göras bättre? 
- På vilket sätt används kommunala översiktliga dokument (ÖP, fördjupad ÖP) i det 

dagliga planeringsarbetet? 

Hur anser du att förhållandet mellan estetik och funktion behandlas inom den 
kommunala planeringen? Är förhållandet jämställt? 

Svaren på frågeställningen var tudelade hos respondenterna, men lutade åt att det finns en 
en problematisk snedfördelning i hur begreppen vägs in i planeringen. Majoriteten av 
medlemmarna i byggnadsnämnderna ansåg att förhållandet inte var jämställt. Arkitekterna 
och stadsplanerarna bidrog till den bilden. 

BN1: ”Funktion blir alltför ofta avgörande. Det kan ofta finnas en något nedvärderande 
attityd till att låta estetik få väga in i besluten.” 

BN3: ”Jag skulle inte säga att förhållandet är jämställt. När det verkligen gäller går 
funktionen ofta före.” 

SA2: ”I planeringsarbetet är båda begreppen relevanta. Jag skulle inte kalla förhållandet 
jämställt, men båda har en stor del.” 
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SA1 menar att estetikbegreppet inte nödvändigtvis används så explicit i planeringen, men 
att behovet av god estetik är ”stort” och att funktionen inte ensam kan tillfredsställa de 
”behov” som finns i framställningen av ”goda byggnader”. BN4 anser att förhållandet inte 
är jämställt men att spår av båda kan skönjas i planeringsprocessen.  

Min sammanfattning av svaren på frågan är att estetikbegreppet verkar vara underställt 
funktionsbegreppet i den kommunala planeringen. Det finns ansatser att inkludera båda, 
men av en rad anledningar, som vi återkommer till, är det svårt att få till en total jämvikt. 
Svaret står bland annat att finna i svaren på den andra frågan. 

Använder du/ni någon typ av fördefinierade dokument som utgångspunkt till 
begreppet ”estetiskt tilltalande”? 

I mina ögon var denna fråga framför allt intressant att ställa till medlemmarna i 
byggnadsnämnderna, som inte nödvändigtvis har samma koppling till estetikbegreppet 
som exempelvis arkitekter har genom sin utbildning.  

BN1: ”Nej, har inga sådana dokument. Skulle kunna vara bra att ha någon form av 
checklista, men begreppet måste ju alltid tolkas vilket är svårt att göra objektivt. Det finns 
inga fastställda kriterier om vad som kan anses utgöra estetiskt tilltalande. Begreppet ger 
utrymme för helt personliga ställningstaganden vilket självklart leder till att det kan få 
väldigt olika betydelse.” 

BN2: ”Nej, det gör vi inte. Det skulle kunna vara användbart om det fanns ett sånt 
dokument. Som det är nu är det upp till var och en att tolka vad som är estetiskt och inte. 
Jag tycker det skiljer från fall till fall.” 

BN3: ”Vi har inga dokument som förklarar vad som är estetiskt tilltalande och jag vet inte 
om det skulle hjälpa heller. Vi använder ÖP och detaljplaner som utgångspunkt. Det gäller 
att det finns användbara definitioner i dem.” 

BN4: ”Det skulle underlätta om det fanns, men det har vi inte. Det är klart, det är svårt att 
göra en sån lista. Vem skulle definiera estetiskt tilltalande? Samtidigt undrar jag varför 
begreppet ska finnas med i plan- och bygglagen om det inte kan finnas bättre definitioner.” 

BN5: ”Nej men det hade kanske varit en bra idé. Det blir ju dock ett stort ansvar att skapa 
ett dokument av den typen. Det är förstås ett problem att det blir olika tolkningar i olika 
fall.” 

Ingen respondent svarade att det fanns ett fördefinierat dokument. Många tyckte 
avsaknaden var problematisk men förståelig. Möjligheten finns att flera kommuner i 
Sverige använder sig av någon typ av mall, men utifrån svaren i min studie får detta anses 
tveksamt. Frågan är starkt knuten till: 
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Anser du att lagstiftningen (PBL) är väl utformad med avseende på 
möjligheten att skapa en ”god estetik” inom stadsplaneringen? Om nej, vad 
saknas? 

BN1: ”Lagstiftningen visar att det är en viktig fråga men inte hur den ska bedömas. 
Genom att den finns med i regelverket så ger det tyngd till att det krävs ställningstaganden 
i frågan och att man inte kan bortse från den även om det är svårt att göra neutrala 
bedömningar. Saknar dock mer riktlinjer/rekommendationer om vilka faktorer som bör 
ingå i bedömningar.” 

BN2: ”Jag tycker lagstiftningen är bättre nu än den var tidigare. Bara det att föra in 
estetikbegreppet ger en större vikt vid att allt inte ska styras av ekonomi och funktion. Det 
är klart att det hade hjälpt om det hade funnits rekommendationer kring hur estetik ska 
tolkas dock.” 

BN4: ”Både ja och nej. Det är positivt att estetikbegreppet är inkluderat i lagstiftningen 
men jag skulle nog inte säga att den hjälper till i skapande av en god estetik. Svårt att säga 
vad som saknas, jag tycker kanske det kunde definieras tydligare vad estetik, och framför 
allt god estetik, innebär.” 

SA1: ”Jag tycker inte lagstiftningen hjälper till alltför mycket. God estetik har alltid varit 
relevant och problemet nu är att estetiken är så pass svårdefinierad eftersom den skiljer sig 
från fall till fall.” 

SA2: ”Det positiva med lagstiftningen är att estetiken i alla fall står med idag. Om det gör 
att god estetik har en större vikt idag än för tjugo år sen tycker jag är svårt att säga. Det är 
ju fortfarande möjligt att kalla vad som helst estetiskt.” 

Hos majoriteten av respondenterna fanns en viss tvekan inför att lagstiftningen främjar 
god estetik. Genomgående var även en avsaknad av förslag till hur PBL hade kunnat 
utformas. BN3 och BN5 var dock mer positiva och menade att lagstiftningen hjälper till i 
bedömningen. 

BN3: ”Jag tycker lagstiftningen är bra. Det står klart och tydligt att estetiken är viktig och 
jag tycker det skapar en positiv press att inte bara fokusera på funktion och ekonomi.” 

BN5: ”Lagstiftningen är ganska bra tycker jag. Jag tycker vi arbetar mycket utifrån 
estetikbegreppet och jag tycker PBL tydligt visar att både estetik och funktion ska hålla en 
god nivå.” 

Sammanfattningsvis kan det sägas att de flesta tycker att lagstiftningen är alltför svag för 
att estetiken ska kunna hjälpas fram i planeringsprocessen. Att det är bra att estetiken 
numera finns med som tänkt jämvikt till funktionen är alla överens om. Dock skulle det 
vara bra om det fanns riktlinjer kring vad som faktiskt ska tolkas när estetiken diskuteras. 
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BN4 tyckte till exempel att det kunde skapas en lista som alla kommuner skulle ta del av 
där begrepp som ”färg” och ”material” listades upp som kategorier som behövdes ta 
hänsyn till i tolkningen.  

Den fjärde frågan belyser problematiken i att många tjänstemän känner en stor press att 
låta funktion gå före estetik i planeringsprocessen: 

Anser du att förhållandet mellan tjänstemän/arkitekt/stadsarkitekt/andra 
sakkunniga fungerar väl? Vad skulle kunna göras bättre? 

BN1: ”Förhållandet fungerar ganska bra, men det kan ibland bli ett alltför hårt tryck på 
stadsarkitekter/tjänstemän att låta funktion gå före estetik utifrån ekonomiskt perspektiv.” 

BN2: ”Ja och nej. Det finns mycket som skulle kunna göras bättre. En del av det går 
tillbaka till det här med definitionen av estetik. Alla har olika tankar om vad som är bra 
eller inte. Det är lättare med funktionen i så fall, där handlar det främst om det 
ekonomiska.” 

BN3: ”Jag tycker det är svårt att få till ett bra samarbete. Mellan oss i byggnadsnämnden 
tycker jag samarbetet fungerar förhållandevis väl, trots att vi representerar olika partier. 
Problemet är att det blir en hård press utifrån med ekonomiska krav, som försvårar 
arbetet.” 

En allmän åsikt var att kommunen har problem att stå upp mot de ekonomiska krafter 
som trycker på utifrån. Speciellt estetiken blir ofta lidande i den kampen. 
Funktionsbegreppet är generellt sett enklare att arbeta med, anser BN2. Enkelheten 
grundar sig dock i att det ofta är ekonomin som sätter agendan. BN1, BN3 och BN5 
menar alla att ekonomin (alltför) ofta går först.  

SA2: ”Förhållandet fungerar väl. Jag vet inte om så mycket kan göras bättre. Det blir allt 
mer så att kommunen får mindre att säga till om när kraven utifrån blir större. Jag kan 
tycka att kommunen borde stå på sig mer i dessa frågor.” 

SA3: ”Jag upplever att det fungerar bra. Det är en bra dialog och ett arbete som är både 
givande och roligt. Jag tycker att förhållandet skulle må ännu bättre av mer inkludering av 
sakkunniga för att bygga upp en förståelse för stadens arkitektur och estetik. Det gör hela 
processen gott om alla har så mycket kunskap som möjligt kring både funktion och estetik 
och jag tycker funktionbegreppet är bättre rotat.” 

BN5: ”Det är ett svårt men roligt arbete. Förhållandet mellan tjänstemännen och 
stadsarkitekten tycker jag fungerar bra, även om det kan uppstå meningsskiljaktigheter. 
Jag tycker alla är medvetna om att funktionen ofta går före estetiken. Det är ett av 
resultaten med ökade ekonomiska krav.” 
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Ekonomin nämns ofta hos respondenterna som något som försvårar arbetet. Krav ställs 
utifrån från byggherrar och det är svårt att försöka belysa estetikbegreppet när funktionen 
tar så stor plats. Det är ett stort tryck på de kommunala tjänstemännen att nå resultat, 
vilket ibland kan försvåra arbetet. 

Min sista fråga berörde den kommunala Översiktsplanens (samt relaterade dokuments) 
användning i det dagliga arbetet. Hjälper ÖP till med att stärka estetikbegreppet? Svaren 
var tudelade. 

På vilka sätt används kommunala översiktliga dokument (ÖP/fördjupad ÖP) 
i det dagliga planeringsarbetet? 

BN1: ”De ligger alltid med som en bakgrund i ärendena och har stort inflytande på det 
dagliga arbetet. I ÖP och FÖPar så finns ju mycket övergripande styrsignaler som arbetats 
fram på ett tidigare skede.” 

BN3: ”Översiktsplanen finns alltid med som utgångspunkt. Både ÖP och fördjupade 
planer behöver vara tydliga för att de ska vara användbara när det gäller funktion och 
estetik. ÖP är generellt ett mer övergripande dokument men i detaljplaner och fördjupade 
översiktsplaner saknar jag ibland tydligare definitioner.” 

BN4: ”De används hela tiden, även om det är mer som en bakgrund till vårt dagliga 
arbete.” 

BN5: ”ÖP och FÖP finns alltid med i bakhuvudet. De visar åt vilket håll staden ska föras. 
Jag tycker inte estetikbegreppet är alltför tydligt insytt i ÖP, även om vissa områden 
behandlas och definieras.” 

SA1: ”ÖP ska ju alltid finnas med som bakgrund till den utveckling som planeras. I sig 
kunde det vara lite starkare, kan jag tycka. Fördjupade översiktsplaner använder vi oss 
mycket av också. I koppling till detaljplaner är det de dokument vi använder mest.” 

SA2: ”Jag tycker ÖP är ett svagt dokument som trots att det ska finnas med i den dagliga 
processen inte tillför alltför mycket gällandes funktion och estetik. Detaljplanerna är 
betydligt mer användbara, även om vissa av de skulle må bra av mer tydliga definitioner 
de också.” 

Majoriteterna av respondenterna uttrycker att ÖP, såväl som FÖP och DP, är dokument 
som används i det dagliga arbetet. Alla svar jag fått pekar mot att ÖP mer är ett typ av 
övergripande manifest som förklarar de generella riktningarna staden ska ta, medan de 
andra dokumenten ger ett större spelrum för definitioner av estetik och funktion.  
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Sammanfattningsvis tycker jag svaren har målat upp en tydlig bild av förhållandena i stora 
svenska kommuner med avseende på förhållandet estetik-funktion. Min tolkning utifrån 
respondenternas svar är:  
- Förhållandet estetik-funktion är inte jämställt. Ofta går funktionsbegreppet före.  
- Det saknas riktlinjer kring hur god estetik ska bedömas. Åsikten kring huruvida ett 
centralskapat dokument som definierar bedömningsgrunderna kan vara till hjälp är 
tudelad.  
- Lagstiftningen är vag, även om estetikens förekomst i densamma är positiv.  
- Det kommunala arbetet fungerar väl, även om det finns en stor press utifrån. Byggherrar 
ställer stora krav som ofta grundar sig i funktionsbegreppet. Estetiken får inte sällan stå 
tillbaka. 
- Det är i FÖP/DP som möjligheterna att definiera estetik och funktion finns. 
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5. Analys och slutsatser 

Utifrån min textbaserade studie av bakgrunden till de revideringar av Plan- och Bygglagen 
som introducerade begreppet estetik som en motvikt till funktionsbegreppet, samt min 
intervjubaserade studie av hur kommunala tjänstemän och politiker uppfattar kopplingen 
mellan dessa två begrepp, har jag nått ett par slutsatser.  

I följande del kommer jag först analysera hur det svenska stadsplaneringsidealet 
förändrats över tiden, och genom vilket filter vi idag ser på vad som är god arkitektonisk 
kvalitet samt vad som är god estetik i staden.  

Det finns goda exempel på alla tre av Thomas Halls planeringstyper genom stadsplaneringens 
historia. Rutnätsplaneringen var tydlig under en stor del av historien. Fram till Renässansen 
var idealet centralt, och under de senare delarna av historien har spår av rutnätsstäder 
förekommit. Haussmanns Paris är ett exempel på en stad som kan klassas in som rutnätsstad, 
samtidigt som stadsplanen byggde på ett ideal som kan falla in som idealstadsplanering. Även 
trädgårdsstaden och trädgårdsförstaden byggde på rutnät- såväl som idealstadsplanering. 
Generellt kan sägas att den senare delen av historien haft en mer komplex planeringsansats 
som försvårar framväxten av den ideala staden som sådan, men ändå tillåter en viss typ av 
flexibilitet och spår av den estetiska inriktning som står att finna i den arkitektoniska 
detaljplaneringen. 

Introduceringen av estetikbegreppet i den svenska plan- och bygglagstiftningen anser jag 
symboliserar en idémässig övergång från funktionalismen till en mer flexibel typ av 
stadsplanering. Möjligtvis kan det tolkas att estetiken idag anses vara en typ av grund i den 
moderna funktionalismen och att sann funktionalism därför inte kan uppnås utan att även 
”god estetik” uppnås. Plan- och Bygglagen syftar i alla fall till att nya byggnationer inte bara 
ska vara funktionella, som lagen stipulerade fram till 1999, utan nu även estetiskt tilltalande. 

Problematiken som skapas genom detta införande är att det komplexa begreppet estetik nu 
måste kunna generaliseras. Vem bestämmer huruvida en byggnad fyller alla kriterier för vad 
god arkitektonisk kvalitet innebär? Skalbegreppet är intressant. God estetik ska nämligen inte 
bara uppnås i den minsta skalan, dvs. huset i sig själv. God estetik ska dessutom uppnås i ett 
kvartersperspektiv och möjligtvis även ett stadsperspektiv. Behöver estetikbegreppet definieras 
av någon statlig institution och sedan användas på samma sätt över hela landet? 

Med bakgrund i de rättsfall som Boverket redovisade i sin rapport, såväl som innehållet i de 
dokument som ledde till revideringen av PBL och mina intervjustudier tycker jag att det kan 
konstateras att det finns en vilja att föra en idealstadsplanering idag i Sverige. Funktionalismen 
har ett starkt grepp, som bland annat grundar sig i ekonomiska krav. Även om inte 
nödvändigtvis rutnätsplaneringen har ett starkt grepp finns det fortfarande element av 
konformitet som säger att färger och former inte gärna får sticka ut i nybyggnationer. 
Införlivandet av estetikbegreppet i lagstiftningen pekar i teorin mot att en större vikt ska 
läggas vid att funktionen inte ska regera fritt. Utan vidare mallar och planer innebär dock inte 
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begreppet någonting i praktiken. Dessutom måste vi ställa oss frågan vad som är estetiskt. Kan 
någonting stilbrytande vara estetiskt tilltalande? Eller är det konformitet och tematisk estetik 
som är eftersträvansvärt? 

Vad anser kommunala tjänstemän och politiker? 

Det är tydligt att det finns en viss frustration över estetikbegreppet och dess koppling till 
funktionen, bland såväl medlemmar i kommunala byggnadsnämnder som stadsarkitekter. 
Ingen av de kommuner jag varit i kontakt med använder sig av någon typ av mall som 
definierar vilka kategorier som det estetiska perspektivet ska granska. Vissa tycker det finns en 
poäng i att ha ett centralskapat dokument som alla kommuner använder sig av, medan andra 
tycker det är en omöjlig uppgift att efterleva ett sådant dokument.  

Översiktsplanen används som ett dokument som alltid finns med i bakhuvudet bland 
tjänstemännen och de i min studie relevanta politikerna. Planen i sig bidrar dock sällan med 
tips för hur estetiktolkningen ska genomföras. Istället får de fördjupade översiktsplanerna och 
detaljplanerna ta den rollen. Höga nivåer av kunskap krävs för att kunna få historien, nutiden 
och framtiden att passa ihop. En kunskap som kommunerna inte nödvändigtvis har, och inte 
heller har de ekonomiska förutsättningarna att införliva i planeringen. Det gäller att vara noga 
med att definiera vad som är tänkt med de specifika områdena, både ur ett estetiskt och ett 
funktionellt perspektiv. Lämnas öppningar gällande färg, skala, material, form etc kan lätt 
huvudbry uppstå när diametrala åsikter framställs, inte minst i rättsfall.  

Ett av de större problemen bland de byggnadsnämndmedlemmarna jag varit i kontakt med är 
att estetiken pressas tillbaka till förmån för funktionen. Det är framför allt utomstående 
aktörer i form av exempelvis byggherrar som ställer krav som är svåra att hålla tillbaka. Plan- 
och bygglagen menar att nya byggnationer inte bara ska vara funktionella utan även estetiska. 
När det inte är tydligt definierat vad estetiken ska innebära i alla specifika fall uppstår 
problem. Boverket lyfte i Arkitektonisk kvalitet och PBL fram flera begrepp som var centrala 
för den arkitektoniska karaktären: 
  
- Övergripande egenskaper i form av planstrukturer, belysningens karaktär och skala 
- Former (proportioner, fundament, fasadkompositioner, fasadelement) 
- Material och färg (materialverkan, färg/kulör)  
- Mark (tomter, gaturum, landskapsarkitektur)   

Dessa fyra kategorier bör definieras tydligt i varje berört område. Om det inte ställs högre krav 
på exempelvis färgsättning, tomtutformning eller fasadkomposition kan möjligheterna att 
utforma helt enligt eget tycke lämnas öppet. Anser byggnadsnämnden att möjligheterna ska 
vara mer inskränkta, till exempel på grund av att bostaden eller området har ett specifikt 
kulturhistoriskt värde, behöver detta definieras på en grundläggande nivå. Boverket 
argumenterade för samma poänger i sin rapport; att det är viktigt för kommunerna att ha 
starka riktlinjer i planeringsdokumenten, som därmed redan från inledningsfasen i 
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byggnadsärenden uttrycker kommunens hållning i frågorna. I allmänhet är det omöjligt att nå 
konsensus kring vilken färg som är mest estetiskt tilltalande, men i specifika fall som har 
specifika utgångspunkter kan det vara möjligt. Införandet av estetikbegreppet i PBL gav 
möjligheten att ställa högre estetiska krav. Det kan anses lönlöst om funktionen alltid ska ha 
företräde ändå. 

Ett annat problem jag tolkar att jag delar med flera av de jag intervjuade är att det finns en 
frustration kring den låga kunskapsnivån bland kommunernas beslutsfattare. För att kunna ta 
beslut om estetik krävs det att såväl arkitekter som medlemmar i byggnadsnämnderna har en 
förståelse för vad estetiken har för roll. I många svenska kommuner finns till exempel ingen 
heltidsanställd stadsarkitekt. 1996 var siffran 40%. Min tolkning är att samtal och utbyte av 
erfarenheter är viktiga i den kommunala kompetensutvecklingen, speciellt i kommuner med 
mindre ekonomiska resurser. Diskussioner skapar kunskap, och allra minst en förståelse för 
andra människors syn på estetikbegreppet. Kunskapsnivån behöver inte nödvändigtvis stärkas 
genom exempelvis universitetsstudier. Många kommuner har inte heller någon regelbunden 
kontakt med länsantikvarier eller andra typer av sakkunniga. Kommuner och städers historia, 
vilken i sig kan täcka många estetiska kategorier, bör vara en central utgångspunkt vilken 
kommunen ska arbeta för att främja. 

Sammanfattningsvis tycker jag att studien har gett mig en större förståelse för problematiken 
som byggnadsnämnden brottas med dagligen. När Plan- och Bygglagen skrevs om och 
introducerade estetikbegreppet som ett komplement till funktionen förändrades möjligheten 
att ifrågasätta beslut enbart grundade utifrån funktionsbegreppet. Den bild jag får av vår 
verklighet är att funktionen fortfarande har ett kraftigt grepp om stadsplaneringen, inte minst 
gällandes de ekonomiska kraven. Även om estetiken nu finns i lagstiftningen är det fortfarande 
problematiskt att begreppet i sig är så pass subjektivt. De kommuner jag inkluderat i min 
studie är alla bland Sveriges 20 största, vilket ger förhållandevis goda förutsättningar gällande 
såväl byggnadsnämndens omfattning som dess koppling till sakkunniga. I min värld ger det 
goda förutsättningar även till en hög kunskapsnivå som rimligtvis borde kunna leda till goda 
beslut. Många av Sveriges kommuner saknar dock en heltidsanställd stadsarkitekt och även 
regelbunden kontakt med exempelvis länsantikvarier. I byggnadsnämnder, som relativt ofta 
byter skepnad, är detta ett problem om inte kunskap införskaffas på annat vis. Regelbundna 
diskussioner med människor som har ett stort intresse för att lära sig om stadens historia, samt 
exempelvis kompletterande exkursioner, tror jag är relevant för att en stor förståelse för såväl 
stadens funktion som dess estetik. Precis som med all typ av planering är det inte 
nödvändigtvis i resultatet, utan i processen, som det stora värdet ligger.  
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