
i befinner oss i ett nytt läge med en global 
pandemi som påverkar oss alla. Som arki-

tekter verkar vi i en ny verklighet och arki-
tekturen ska lösa andra frågor än för bara ett 

drygt halvår sedan. Hela världen ska startas om och 
då gärna i nya hjulspår – spår som är mer hållbara 
och prioriterar nya frågor. Vi kommer därför att un-
der lång tid verka i en kontext som i många delar inte 
är helt känd. Detta ger oss en ny möjlighet att stärka  
yrkesrollen och visa arkitekturens kraft, förutsatt att vi 
vill och att vi tar spjärn i de positiva riktningar vi ser. 
Globalt, nationellt och lokalt. 

Människan i centrum 
När jag skrev betänkandet Gestaltad livsmiljö var mitt 
perspektiv dels att människan ska vara i centrum, 
dels att arbetet med arkitektur ska stå i relation till 
de samhällsutmaningar som ska lösas. Därmed ska 
alltså arkitektur vara ett av flera relevanta verktyg för 
att hantera dem. Politiken för gestaltad livsmiljö tar 
ett helhetsgrepp och utgör även en samlad nationell  
arkitekturpolicy. Den är styrande för statens myndig-
heter samt vägledande för kommuner och landsting 
respektive regioner. Efter att riksdagen godkänt propo-
sitionen Gestaltad livsmiljö 2018 är nu politiken under 

Vår tid att påverka är nu 
Politiska beslut har gett en ny nationell riktning som stärker arkitektens uppdrag. Låt oss kliva 
fram och ta ledningen i omställningsarbetet för ett hållbart samhälle, skriver arkitekt SAR/MSA 
Christer Larsson. 
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implementering. Vi ser det i forskningsutlysningar, i 
Boverkets stärkta uppdrag inom arkitektur, i Arkdes 
think-tank, i myndighetssamverkan mellan Boverket, 
Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet och Arkdes 
samt inte minst genom tillsättandet av en riksarkitekt 
som dessutom leder Rådet för hållbara städer. Politiken 
för gestaltad livsmiljö ska även läsas ihop med andra 
nationella satsningar, exempelvis utredningen om en 
ny social bostadspolitik, införandet av barnkonven-
tionen som lag, Jämlikhetskommissionens slutrapport 
och Agenda 2030 med de globala målen. I allt detta 
finns en nationell riktning som nu ska genomföras i 
olika former. Sammantaget ser jag att det finns en am-
bition som stödjer arkitektens arbetsområde och där-
med ett tillfälle att visa vikten av hur en väl gestaltad 
rumslig organisering kan bidra till denna riktning. 

Problematiska processer 
Nu har ett möjlighetens fönster öppnats för oss arkitek-
ter. Vi måste använda oss av det – relativt omgående. 
Att både stärka vår kunskap genom ett nära samarbete 
med akademin och ta mer plats i praktikens processer. 

Redan före coronakrisen såg vi hur samhället brotta-
des med stora orättvisor i hälsa, arbetslivet, boende 
och välfärd. Vi såg att vi förbrukade orimligt mycket 
resurser med för stora effekter på klimatet och vi såg 

hur samverkansformerna mellan marknad och sam-
hälle behövde utvecklas. I det senare fallet finns en 
problematik med arkitekturens processer, som under 
lång tid skapar mycket stora värden, när i processen 
värdena tas ut och vilka förutsättningar som ges för 
långsiktiga kvaliteter och effekter. 

När samhället ska återstartas efter coronapandemin 
måste alla verktyg användas. I de politiska och pri-
vata omstartsförslag som redovisats saknar jag ofta  
samhällsplaneringsfältet, det som bland andra arkitek-
terna representerar. Hela vardagsmiljön måste ju pro-
grammeras om, nya trender ska få ta plats och gamla 
förändras. Min utgångspunkt är att allt ska äga rum 
i en väl gestaltad rumslig struktur av byggnader och 
offentliga rum som vi arkitekter skapar. Inte minst  
genomgår det offentliga rummet en stor förändring 
och blir platsen för arbete, möten, kultur och förflytt-
ning, allt för att stärka stadens sammanhållning både 
fysiskt och socialt. Jag tror att man helt enkelt inte 
förstår stadsplaneringens systembärande roll och hur 
sambanden ser ut. Min syn är att arkitektur är ett av-
görande verktyg för att lyckas. 

Coronakrisen har dessutom kastat oss in i framtiden 
och vi har mycket snabbare än vi trott blivit digitala, 
hemarbetande, näthandlande, mindre resande och 

”De flesta goda exempel 
har växt fram i ett tillitsfullt 

samarbete mellan politiker och 
tjänstepersoner.”



mera ensamma. Så vad betyder de nya livsmönstren för 
vår rumsliga struktur, hur ska staden och byggnaderna 
möta allt detta? 

Behov av klok stadsplanering 
En klok stadsplanering behövs om vi ska lyckas ta hand 
om det positiva i de förändringar vi ser, såsom nya sätt 
att arbeta, ett minskat behov av resande, ett starkare 
närsamhälle och behovet av cirkulära ekonomier med 
lägre förbrukning av materiella och mänskliga resur-
ser. Självklart behöver vår livsmiljö fortsätta att vara 
väl formgiven, men den behöver samtidigt också möta 
alla de förändringar vi ser och få en ny programmering 
av den rumsliga strukturen. Hur vi definierar värden 
i detta nya är avgörande som grund. För det behövs 
samarbete mellan många discipliner: samhällsvetare, 
arkitekter, kulturvetare, antropologer etc. Då kan vi 
förstå vad som ska göras och hur vi skapar ett system-
perspektiv. 

Vi arkitekter kan därefter göra en god rumslig översätt-
ning på detta nya. Det är kärnan av vad vi kan och är 
tränade för. Att med en helhetssyn, konstnärlighet och 
med människan i centrum skapa en gestaltad livsmiljö 

som fungerar för den nya vardagen. Samtidigt behöver 
vi i ett gemensamt budskap berätta om vad en väl fun- 
gerande stad, landsbygd eller byggnad ger för möjlig-
heter och vilket starkt redskap arkitektur faktiskt är, 
inte minst som bärande av ett system eller en värde-
grund. Det systembärande perspektivet kan inte nog 
poängteras om ett arbete ska behålla riktningen. 

Använd arkitekturpolicyer
I genomförandet ligger många beslut hos kommunerna. 
Här möts tydligt olika intressen och olika förvaltning-
ars uppdrag ska vägas ihop. För att behålla systemper-
spektivet är en bra och väl förankrad arkitekturpolicy 
ett av redskapen. Den ska förmedla vad vi rumsligt vill 
åstadkomma och samtidigt vara ett praktiskt verktyg. 
Inte för att bestämma om ett hus ska vara av ena eller 
andra sorten utan vad det ska göra och vilka värden 
som ska skapas på den här platsen i förhållande till 
kontexten som helhet. 

Det är stora omställningar som ska ske för att ge förut-
sättningar för nya livsstilar, större social rättvisa, cir-
kulära och delande ekonomier och en avsevärt mindre 
förbrukning av resurser för att rädda klimatet. För att 

”Arkitekter inom olika 
verksamheter behöver 
samarbeta mer, gå mot 

samma mål och lösa samma 
frågor.”



genomföra detta komplexa, behöver kommunerna ett 
fungerande ledarskap, både politiskt och hos tjänste-
personer. Liksom den nationella politiken ger en sam-
lad riktning i stort behöver den politiska ledningen ta 
samma ansvar lokalt. Ge en riktning och ge ett tydligt 
direktiv som gynnar samarbete och gemensamt läran-
de. De flesta goda exempel har växt fram i ett tillitsfullt 
samarbete mellan politiker och tjänstepersoner. Vil-
ket i sin tur gett en inriktning mot vad som ska få den 
rumsliga översättningen i de gestaltande disciplinerna. 

I detta viktiga arbete nationellt och lokalt behövs en 
roll som koordinerar och driver. Denna roll måste tas 
av någon med ett holistiskt perspektiv, som samtidigt 
förstår hur viktigt det långsiktiga perspektivet är och 
hur balansen mellan marknad och samhälle kan faci-
literas. Arkitekten kan detta och är van att leda pro-
cesser med många kompetenser. Nu är hög tid att vi 
kliver fram, sätter på oss ledartröjan och tar mer plats. 
Vår kunskap är efterfrågad och vi behöver erbjuda den 
på ett professionellt sätt. Min tanke är inte att skapa 
fler roller i en redan komplicerad process, utan utveck-
lingen kan mycket väl ske inom de befintliga. Däremot 
tror jag att arkitekter inom olika verksamheter behö-
ver samarbeta mer, gå mot samma mål och lösa samma 
frågor. En väl förankrad arkitekturpolicy är ett exem-
pel på verktyg, där både stadsbyggnadskontoren och de 

praktiserande arkitekterna kan hitta stöd och riktning. 
Därmed kan professionen ta mer plats och samtidigt 
får byggherren en mer förutsägbar process. 

Om vi som bransch tror på arkitekturens kraft ska vi 
använda detta fönster – det står öppet nu. Vi har en 
tydlig nationell riktning, ett behov av en stark kraft 
med holistiskt tänkande och arkitektens kunskap om 
hur den rumsliga översättningen till en väl gestaltad 
vardag ska gå till. 

”Hela världen ska startas om 
och då gärna i nya hjulspår.”


