
Kommunernas arkitekturpolicyer  
– en uppföljande kartläggning 2021 



 Kommuner som har en arkitekturpolicy
 Kommuner som är på gång att ta   

 fram arkitekturpolicy
 Kommuner som inte har och inte planerar  
 att ta fram en arkitekturpolicy
 Inget svar
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• Hälften av alla kommuner har eller är på gång ta 
 fram en arkitekturpolicy. 

• Antalet kommuner som har eller är på gång att ta 
 fram en arkitekturpolicy har mellan 2019 och 2021 
 ökat från 112 till 146 kommuner. 

• Var sjunde kommun har en färdig arkitekturpolicy.

• Antalet kommuner med en färdig arkitekturpolicy  
 har mellan 2019 och 2021 ökat med 50 procent,  
 från 29 till 44 kommuner.

• Majoriteten av arkitekturpolicyerna är fristående från  
 PBL.

• Drygt åtta av tio arkitekturpolicyer är beslutade av   
 kommunfullmäktige eller nämnd.

• Tidsbrist hos tjäntepersoner är vanligaste skälet till att  
 inte ta fram en arkitekturpolicy.

• Inom två år kan hela 100 kommuner ha en    
 arkitekturpolicy.

• Minst hälften av kommunerna har stadsarkitekt.

• Minst 6 av 10 kommuner har anställd PBL-arkitekt.

Undersökningen i korthet



Inledning:

Nu händer det ännu mer i kommunerna!

När den nationella politiken för gestaltad livsmiljö beslutades av riksdagen 2018 
var det en stor dag för alla som verkar för en bättre byggd miljö, god arkitektur 
och ett hållbart samhällsbyggande. Riksdagen i all ära, men ni som är kommunala 
politiker och tjänstemän med ansvar för samhällsbyggnad ger oss faktiskt fler 
anledningar att fira. Närmare bestämt 15 tillfällen då så många nya kommunala 
arkitekturpolicyer tillkommit sedan vår förra undersökning 2019.

Kanske tillhör ni en av de 44 kommuner som redan har tagit fram en 
arkitekturpolicy? I så fall ska ni veta att vi är stolta och imponerade över ert 
arbete. För vi har följt er sedan 2019 när vi gjorde vår förra kartläggning och 
ni har lyckats med ert arbete. Ni representerar både små och stora kommuner, 
landsbygds- och storstadskommuner och ni speglar Sverige från norr till söder och 
från kust till inland. Ni har höga ambitioner för arkitekturen i era kommuner och ni 
går före och visar vägen för oss andra.

Eller så tillhör ni de 102 kommuner som är på gång att ta fram en arkitekturp 
olicy? Ni har ett digert arbete framför er, eller så är ni mitt uppe i det. Men snart 
är ni också klara. Kanske kan ni i denna rapport eller i någon annan kommuns 
färdiga arkitekturpolicy hitta inspiration och stöd till ert arbete. Till ledning har ni 
Boverkets utmärkta Vägledning om arkitekturstrategier som publicerades i november 
2020. Vi har höga förväntningar på er, önskar er lycka till och hoppas få se 
arkitekturpolicyer som parar höga ambitioner för arkitekturen med höga ambitioner 
för klimat, miljö och hållbar utveckling.

För alla andra hoppas vi att denna rapport kan tjäna som inspiration och en 
glädjande temperaturmätare på hur kommunerna just nu flyttar fram arkitekturens 
position. Och för den som ännu inte övertygats om förträffligheten och nyttan med 
en arkitekturpolicy har vi dessutom längre fram i rapporten listat tio goda skäl.

En arkitekturpolicy är nämligen det viktigaste strategiska verktyget för kommunens 
arbete med arkitektur-, hållbarhets- och kvalitetsfrågor. Vi vet att en arkitekturpolicy 
kan göra stor skillnad. För kommunernas ambitioner är helt avgörande för vad som 
byggs. Det är därför vi kartlägger kommunernas arkitekturpolicyarbete. Sveriges 
Arkitekter vill att fler kommuner ska ta fram arkitekturpolicyer med tydliga och höga 
ambitioner för god arkitektur. 

Det behövs både en arkitekturpolicy och en arkitekt i en nyckelroll för ett 
framgångsrikt strategiskt arbete med arkitektur i kommunen. Det behövs också 
ett förtroendefullt och nära samarbete mellan politiker, kommunens arkitekter och 
planerare. Men undersökningen visar att endast hälften av kommunerna har en 
stadsarkitekt. Vår undersökning visar också att endast sex av tio kommuner har en 
anställd arkitekt för att uppfylla arkitektkravet i plan- och bygglagen. Vi ser att fler 
stadsarkitekter skulle behöva rekryteras samt plan- och bygglovskontoren förstärkas 
på många håll då många kommuner saknar tillräcklig arkitektkompetens i form 
av stadsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. För att komma dit 
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krävs fler arkitekter, goda arbetsvillkor och fler rekryteringar. En bättre byggd miljö 
kräver både en strategi och en expert med ett tydligt mandat i en nyckelroll – en 
arkitekturpolicy och en stadsarkitekt. 

För det vi bygger och anlägger idag måste hålla i hundra år eller mer. Klimatet 
kräver dessutom att vi blir bättre på att ta hand om den befintliga byggnationen och 
livsmiljön. Vi måste utgå från de byggnader och anläggningar som redan finns, ta 
tillvara, bevara och förädla befintliga värden och se till att nya tillägg håller hög 
kvalitet, tillför värden och blir en del av omgivningen. Våra livsmiljöer ska vara 
hållbara, funktionella och vackra. Det kräver fokus på långsiktighet och kvalitet. 
Utnyttja kommunens unika nyckelroll och ta hjälp av en arkitekturpolicy och en 
stadsarkitekt!

Margareta Wilhelmsson
samhällspolitisk chef, Sveriges Arkitekter
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Kärt barn har många namn. En arkitekturpolicy kan 
ha olika benämningar men vi kommer att använda 
begreppet arkitekturpolicy som ett samlingsnamn för 
strategier som motsvarar vår definition:

 

Några exempel på avvägningar vi gjort i denna 

Vad är en arkitekturpolicy?

undersökning: Ett kulturmiljöprogram som enbart 
beskriver befintliga värden i kommunen ses således 
inte som en arkitekturpolicy, såvida det inte omfattar 
riktlinjer för nya tillägg som är tillräckligt konkreta 
för att ha betydelse för den slutliga utformningen av 
bebyggelsen. Å andra sidan har exempelvis vissa 
program för landsbygds- eller stadsutveckling som 
omfattar större sammanhängande områden med 
riktlinjer för såväl befintlig som framtida bebyggelse 
uppfyllt definitionen och ses därmed som en 
arkitekturpolicy. 

En arkitekturpolicy är ett 
framåtsyftande och övergripande 
dokument som uttrycker 
kommunens långsiktiga mål 
och strategi med riktlinjer och 
konkretioner för arkitekturen 
och den byggda miljön i 
kommunen, antingen kopplat till 
översiktsplanen eller i form av 
kommunal handlingsplan. 

En arkitekturpolicy ska fokusera 
på hela den bebyggda miljön inom 
området och inte enbart beskriva 
området utan ha riktlinjer som 
omfattar nya tillägg.

Gestaltningsprogram i samband 
med detaljplaner för nya områden 
ingår därmed inte i denna striktare 
definition.



Förekomst av arkitekturpolicyer i kommunerna

I vår enkät frågade vi kommunerna om de har en 
arkitekturpolicy. De som svarade ja fick mer utförliga 
frågor om policyns räckvidd, dess politiska förankring 
och hur den används. De som svarade att de har en 
policy på gång har fått följdfrågan när de bedömer att 
den kommer att vara klar. Om kommunerna svarade 
nej fick de en fråga om orsaken till det. 

102 har en på gång
74 saknar

4 har ej slutfört

66 saknar uppgift
44 har arkitekturpolicy

Utöver kommunernas egna svar har enkätdata 
kompletterats med sex tidigare kända arkitekturpolicyer 
från vår tidigare undersökning 2019 och vår 
omvärldsbevakning. Kommunernas uppgivna 
arkitekturpolicyer har sedan granskats och kontrollerats 
mot vår definition av arkitekturpolicy varefter antalet 
befintliga arkitekturpolicyer fastställts.

Undersökningen visar att vid halvårsskiftet 2021 
arbetade 146 kommuner med en arkitekturpolicy 
i någon form; färdig, på gång eller planerad. Det 

 Hälften av alla kommuner har eller är på gång 
med arkitekturpolicy

motsvarar hälften av alla Sveriges 290 kommuner. I vår 
förra undersökning från 2019 var motsvarande antal 
112. 



Var sjunde kommun har en arkitekturpolicy

Alvesta (2018)
Arjeplog (2021)
Askersund (2011)
Avesta, Norberg och Fagersta 
(2017)
Borås (2021)
Ekerö (2015)
Falköping (2009)
Gävle (2021)
Göteborg (2018)
Halmstad (2021)
Huddinge (2021)
Hylte (2021)
Härnösand (2021)
Höganäs (2021)
Karlskrona (2017)
Karlstad (2020)
Leksand (2021)
Lidköping (2011)
Linköping (2017)
Malmö (2018)
Mjölby (2021)

Nacka (2014)
Norrköping (2018)
Nässjö (2015)
Piteå (2016)
Sotenäs (2020)
Stockholm (2021)
Säffle (2021)
Sölvesborg (2017)
Tyresö (2021)
Täby (2019)
Uddevalla (2016)
Ulricehamn (2017)
Umeå (2021)
Upplands Väsby (2018)
Uppsala (2017)
Vadstena (2021)
Vara (2017)
Vetlanda (2013)
Åmål (2018)
Älvdalen (2019)
Örebro (2018) 
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Vid halvårsskiftet 2021 hade 44 kommuner har en 
färdig arkitekturpolicy enligt Sveriges Arkitekters 
definition. Det innebär att minst 15 procent av 
alla kommuner nu har en arkitekturpolicy och en 

ökning av antalet policyer med 50 procent sedan 
undersökningen 2019, då 29 kommuner hade en 
färdig arkitekturpolicy. 



Arkitekturpolicyn  
– ett verktyg för både stad och land

Majoriteten av arkitekturpolicyerna är fristående 
från PBL

Vi ville också veta vilken typ av kvalitetsdokument 
arkitekturpolicyn utgör. Nästan två tredjedelar av 
kommunerna som har arkitekturpolicy anger att deras 
policy är ett från plan- och bygglagen fristående 
förvaltningsövergripande dokument (55 procent). 
Att så många anger detta kan antas visa den vikt 
som kommunerna lägger på en bredare samordning 
av de kommunala förvaltningarna i kvalitetsfrågor 
och kommunens föredömlighet i upphandling och 
byggande.  

Det är samtidigt intressant att så få kommuner valt att 
förankra sin arkitekturpolicy i sin översiktsplan eller 
som en tematisk fördjupning (16 procent). Men det 
kan tänkas spegla att policyn då inte uppfattas som 
en gemensam angelägenhet för kommunens samtliga 
förvaltningar på samma sätt. 

En mindre grupp kommuner anger att deras 
arkitekturpolicy är ett internt dokument för plan- och 
bygglovsförvaltningarna (elva procent). För dem kan 
denna sammanställning inspirera till att ta steget från 
en passiv granskare av projekt till att bli en aktör som 
påverkar utvecklingen mer aktivt med hela kommunen i 
ryggen. 

Den grupp som svarat att deras policy utgör en 
annan typ av kvalitetsdokument (14 procent) anger 
som exempel på detta att policyn utgör underlag till 
översiktsplan, måldokument eller stadsmiljöprogram.

Arkitekturpolicyer finns i såväl landsbygds- som 
storstadskommuner och speglar Sverige från norr till 
söder och från kust till inland. Det finns inget tydligt 
samband mellan kommunens storlek och belägenhet 
och förekomsten av en arkitekturpolicy.  Det visar att 
ambitionerna för god arkitektur och goda livsmiljöer 
är något som förenar kommuner med mycket olika 
förutsättningar och utmaningar.  

På landsbygden kan det handla om att värna en 
sammanhållen landskapsbild och bevara ett viktigt 
kulturarv i äldre lantbruksbyggnader och unika 
byar. I mindre städer handlar det ofta om att stärka 
stadsbilden och livet i äldre centra som tappat sin 
attraktion genom utglesning. I större städer är fokus 
ofta mer på generella frågor kring identitet, skala och 
samordning av många olika projekt till fungerande 
helheter samt mötesplatser för medborgarna.  

PBL-dokument 16%
Övergripande  
dokument utan  

PBL-koppling 55%

Internt  
förvaltnings- 
dokument 

11%

Annat 14%

Saknar svar 5%
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Drygt åtta av tio arkitekturpolicyer är beslutade av 
kommunfullmäktige eller nämnd

En arkitekturpolicy är som regel politiskt 
beslutad antingen i en kommunal nämnd eller av 
kommunfullmäktige. Vår undersökning visar att 
61 procent av arkitekturpolicyerna är antagna av 
kommunfullmäktige. En knapp fjärdedel är beslutade 
i en nämnd medan endast två procent av policyerna 
saknar politiskt beslut. De tolv procent som har angett 
svarsalternativet ”annat” ger exempel på att deras 
arkitekturpolicy i stället antagits av kommunstyrelsen, 

genom beslut i ett kommunalt utskott eller förankrats 
i men inte formellt beslutats av kommunfullmäktige. 
Sammanfattningsvis konstaterar vi att drygt åtta 
av tio arkitekturpolicyer är formellt beslutade av 
kommunfullmäktige eller nämnd. Det menar vi 
är en styrka eftersom en framgångsfaktor för en 
verksam policy är att den har politisk tyngd och är 
förvaltningsövergripande.  

Beslutad i kommunfullmäktige  61%

Beslutad i nämnd 23% 

Ej politiskt 
förankrad 2%

Annat 11%

Uppgift saknas 2%



från 2020 på att använda policyn för vägledning 
vid markanvisningar är Karlstads arkitekturpolicy (se 
faktaruta). Minst vanliga användningsområden enligt 
respondenterna var vid kommunal upphandling och 
i arkitekturdebatten. Tyresö kommuns arkitekturpolicy 
(se faktaruta) är ett nytillkommet exempel från 2021 
på en policy som även lyfter frågor om kvalitet i 
upphandling och att kommunala bolag som bygger 
ska vara föredömliga. Bland svaren från de kommuner 
som angett annat användningsområde återfinns det väl 
sammanfattande svaret att arkitekturpolicyn ’förtydligar 
gestaltningsfrågan i samhällsbyggnadsprocessen’ som 
ett led i ’den strategiska planeringen’. 

Undersökningen visar att en arkitekturpolicy 
har många olika och ofta överlappande 
användningsområden. I enkäten fick kommunerna 
som har arkitekturpolicy välja en eller flera av åtta 
olika typiska användningar. Frågan besvarades 
av 39 av dessa kommuner och deras svar visar att 
de två allra vanligaste användningsområdena av 
arkitekturpolicyn är vägledning vid såväl planläggning 
som bygglovgivning. Ett uttalat exempel på det från 
2021 är Hylte kommuns arkitekturpolicy (se faktaruta). 
Markanvisning, samordning i kvalitetsfrågor, 
upphandling och marknadsföring av kommunen 
anges som användningar av ungefär hälften av de 
svarande kommunerna. Ett nytillkommet exempel 

Planläggning och bygglovgivning vanligaste 
användningsområdena

Vid planläggning

Vid bygglovgivning

Vid markanvisning

För att samordna kommunala  
förvaltningar i kvalitetsfrågor

I kommunens upphandling av  
arkitekttjänster och byggnadsverk

När de kommunala bolagen bygger

I den lokala arkitekturdebatten

Vid marknadsföring av kommunen

Annat
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31 %

49 %

36 %

23 %

44 %



Inom två år kan 100 kommuner ha en egen 
arkitekturpolicy

Arbete pågår med att ta fram arkitekturpolicyer 
i många kommuner. Svaren från de kommuner 
som angett att de arbetar med att ta fram en 
arkitekturpolicy pekar på att inom två år kan 100 
kommuner ha en arkitekturpolicy. Det blir intressant 

• Ta fram policyn i en öppen process. 
• Förankra policyn brett.
• Gör den förvaltningsövergripande och ge den politisk tyngd.
• Gör policyn angelägen och användbar.
• Skapa en tillgång – inte en börda.
• ”Lagom” nivå på konkretioner.
• Utforma policyn som ett dialogverktyg.
• Använd pedagogiska numerärer (till exempel tio  
 stadsbyggnadsprinciper, nio teser, sju kvalitetsbegrepp).
• Håll dokumentet levande.
• Tänk ”processverktyg” – inte ”slutprodukt”. 
• Följ upp det som byggts mot policyn.
• Säkerställ arkitektkompetensen i kommunen.
• Ge tydligt mandat och nyckelroll till stadsarkitekt eller annan  
 kommunarkitekt.

att se kommande arkitekturpolicyer och vilka av de 
användningar som diskuteras i denna rapport som 
kommer att tillämpas när arbetet nu tar fart i större 
skala. 

För dig som ska ta fram en arkitekturpolicy finns stöd i Boverkets vägledning:

www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/arkitekturstrategi/
vagledning-arkitekturstrategier/

Sveriges Arkitekters tips för en framgångsrik 
arkitekturpolicy: 

www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/arkitekturstrategi/vagledning-arkitekturstrategier/


Tidsbrist vanligaste skälet till att inte ta fram en 
arkitekturpolicy

Bland de 68 kommuner som svarat på frågan varför de 
inte har en arkitekturpolicy anges det största enskilda 
skälet till detta vara tidsbrist hos tjänstepersoner i 
kommunen (52 procent). Ett annat vanligt skäl anges 
vara att kommunens politiker har andra prioriteringar 
(43 procent). Några kommuner svarar att behovet inte 
föreligger (19 procent). 

Andra kommuner anger brist på arkitektkompetens 
som skäl (19 procent). Det senare bekräftar också att 
det råder brist på arkitekter och fysiska planerare i 
många av Sveriges kommuner. Endast ett fåtal (sex 
procent) anger politisk oenighet som skäl, vilket är 
glädjande lågt då en god livsmiljö inte borde utgöra 
en politisk skiljefråga. I några fall anges också att 
det finns tidigare beslut om att ta fram en policy men 
att det inte genomförts, eller som en kommun skriver: 
”Frågan har inte tydligt aktualiserats på strategisk nivå 
för politiken.”

Det framgår av svaren i denna och föregående 
undersökning att det också finns många kommuner 
utan arkitekturpolicy som jobbar strategiskt med 
arkitekturfrågorna på annat sätt. Till exempel 
hanterar några kommuner frågan enbart översiktligt i 
översiktsplanen, först i samband med enskilda projekt 
eller under ett enskilt tema som träbyggnad. Vidare 
kan bebyggelsetrycket vara så lågt att frågan prövas 
grundligt i den vanliga hanteringen, att det är en liten 
kommun och att frågorna hanteras löpande och utan 
stöd i en officiell policy. ”Vi anlitar alltid arkitekt för 
anpassningar/ombyggnationer och nyproduktion”, 
som en kommun skriver. En annan kommun skriver 
att ”vi arbetar i de enskilda bygglovärendena med 
utformning för att få en god helhetsverkan. ”En 
tredje kommun skriver att ”vi brukar hantera det i 
markanvisningsavtalen.”  
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Tidsbrist hos tjänstepersoner 

Kommunens politiker har andra 
prioriteringar

Det finns inget behov av sådan strategi

Brist på arkitektkompetens

Politisk oenighet i frågan

Annat 

52 %

43 %

19 %

19 %

6 %

18 %



Tio goda skäl att ta fram en kommunal 
arkitekturpolicy: 

Optimerar kommunens nyckelroll för att 
åstadkomma en bättre byggd livsmiljö. 
Ambitionen är att bygga städer – inte bara 

bostäder. Helhetstänket och långsiktigheten är helt 
avgörande för en fungerande stad, tätort eller 
samhälle. Det handlar om den gestaltade livsmiljön 
där allt hänger ihop och måste fungera tillsammans. 
Arkitekturpolicyn underlättar det strategiska arbetet.

Säkrar arkitektur- och kvalitetsaspekter redan 
i tidiga skeden. När en färdig byggnad inte 
passar in eller inte håller måttet har kvalitetskrav 

förmodligen inte hanterats på rätt sätt eller kommit in 
tillräckligt tidigt. Det gäller platser och planer också. 
Men när kvalitets- och arkitekturfrågorna finns med 
från början, definieras och uttalas så minskar risken för 
att en byggnad blir en ynklig tummetott i stället för ett 
värdefullt tillskott. 

Möter kommunens utmaningar. Genom att ge ett 
tidigt utrymme för arkitekturen att hantera, möta 
och lösa sociala, ekologiska och ekonomiska 

utmaningar ökar möjligheten att hitta nya och kloka 
lösningar. 

Konkretiserar de politiska ambitionerna i 
kommunens översiktsplan. Ofta behövs, vid 
sidan av detaljplanerna, ett verktyg för att 

konkretisera strategierna i översiktsplanen och hålla 
i de arkitektoniska ambitionerna genom hela plan- 
och bygglovsprocessen till färdig byggnad, drift och 
förvaltning. 

Konkretiserar kommunens hållbarhets- och 
kvalitetsambitioner. Kommunens hållbarhets- 
och kvalitetsambitioner som uttrycks i andra 

policydokument, till exempel kring Agenda 2030, 
kan behöva specificeras och tydliggöras i förhållande 
till den byggda miljön. Det hör också hemma i en 
arkitekturpolicy.

Tydliggör förväntningarna för den som 
vill bygga. Bygglovsprocesser kan vara 
svårbegripliga för den som vill bygga i 

kommunen. Genom att i en arkitekturpolicy 
tydliggöra vad kommunen vill åstadkomma med den 
byggda miljön ökar möjligheterna för byggherren 
att förstå och uppfylla förväntningarna. Innehåller 
policyn dessutom ett verktyg för att föra dialog med 
byggherrar om hur nya tillägg svarar mot policyn blir 
det lättare att göra rätt. 

Samordnar kommunens politiker, tjänstemän, 
nämnder och förvaltningar. Inte sällan 
ligger ansvar för exploatering, planer 

och bygglovgivning under olika nämnder och 
förvaltningar. De kommunala förvaltningarna 
och nämndernas arbete med den byggda miljön 
underlättas och samordnas med en gemensam och 
tydlig arkitekturpolicy. En arkitekturpolicy med 
uttalade ambitioner ökar också tydligheten mellan 
politiker och tjänstemän och underlättar arbetet mot 
det gemensamma målet. 

Underlättar för det långsiktiga politiska 
strategiska arbetet. Det är en oerhörd styrka 
när kommunens politiker står enade med en 

gemensam ambition för den byggda miljön och dess 
utveckling. Höga ambitioner för utvecklingen av 
kommunens byggda miljö och en god livsmiljö för 
kommunens invånare är sällan föremål för politiska 
skiljelinjer. 

Sparar tid och arbete när de enskilda besluten 
ska fattas. Genom att göra ett grundligt jobb 
med strategin först så blir sedan besluten och 

handläggningen i enskilda ärenden med policyns 
hjälp lättare, tydligare och mer förutsägbara. 

Förtydligar gestaltningsfrågan i 
samhällsbyggnadsprocessen. Sist, men 
inte minst, arkitekturpolicyn kan förklara 

och lyfta arkitektur- och gestaltningsfrågor på ett 
tydligt sätt och bli den röda tråd som håller i frågorna 
genom plan- och byggprocessen så de inte tappas 
bort på vägen.
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Förekomst av arkitektkompetens i kommunerna

I enkäten ställde vi även två frågor om kommunernas 
tillgång till arkitekter: dels om kommunen har en 
stadsarkitekt och i vilken utsträckning den delar tjänster 
med andra kommuner eller anlitar konsulter samt dels 
hur kravet i plan- och bygglagen (12 kap. 7§) på 
att byggnadsnämnden ska ha minst en person med 
arkitektutbildning till sin hjälp tillgodoses. 

Tillgång till egen arkitektkompetens i den kommunala 
verksamheten är avgörande för att både formulera 
en bra arkitekturpolicy och leva efter den. Det finns 
naturligtvis många andra viktiga arkitektroller i 
kommunerna men då denna undersökning i första 
hand avser arkitekturpolicyer är detta avsnitt inte 
avsett att ge en helhetsbild av all arkitektkompetens i 
kommunerna utan redogör endast för de två nedslag – 
låt oss kalla det stickprov – som angetts ovan.

Minst hälften av kommunerna har stadsarkitekt

Enkätsvaren visar att det är minst 84 kommuner 
som har en heltidsanställd stadsarkitekt. Eftersom en 
fjärdedel av samtliga kommunerna inte svarat på 
enkäten går det inte att säga hur många som faktiskt 
har en stadsarkitekt. Utöver detta indikerar enkäten 
att minst 32 kommuner har en stadsarkitekt på deltid 
i någon form och att minst 19 kommuner anlitar en 
konsult för stadsarkitektrollen. 68 kommuner svarar 
att de inte har stadsarkitekt eller planer på att tillsätta 
någon. Bara sju av de svarande kommunerna planerar 
att tillsätta en stadsarkitekt. Några av dessa har hunnit 
tillsättas under framtagandet av denna rapport.

Sammantaget visar enkäten att antalet kommuner som 
har tillgång till en stadsarkitekttjänst i någon form är 
minst 142 och därmed kring hälften av alla kommuner. 

Bara i några undantagsfall arbetar kommuner 
med arkitekturpolicy utan att ha en stadsarkitekt. 
Det hoppas vi bara är temporärt eftersom en 
arkitekturpolicy och ett strategiskt arkitekturarbete 
naturligtvis kräver arkitektkompetens i en samlande och 
kontinuerlig roll i kommunen. För att en kommun ska 

kunna ta fram och efterleva en arkitekturpolicy krävs, 
precis som inom andra kunskapsområden, en expert.

Ja, anställd på heltid 29%

Ja, delar tjänst 
med annan 
kommun 6%

Ja, anställd på  
deltid 5%

Ja, genom konsult- 
uppdrag 7%Inte ännu, men  

avser rekrytera 2%

Nej, och heller  
inga planer 23%

Uppgift saknas 28%



Minst 6 av 10 kommuner har anställd  
PBL-arkitekt

Svaren i enkäten pekar på att minst 172 kommuner 
har åtminstone en hel- eller deltidsanställd arkitekt. 
Vi konstaterar också att minst 40 kommuner anlitar 
konsulter för att klara sitt plan- och bygglagsåtagande 
enligt PBL 12 kap. 7 § och tillgodose kravet på tillgång 
till arkitektkompetens. Minst 17 kommuner har bara en 
deltidsanställd arkitekt, själva eller som de delar med 
en eller flera kommuner. 

Att inte ha en anställd arkitekt innebär risker för 
kommunernas långsiktiga förmåga att förvalta sin 
byggda miljö på ett hållbart sätt. Mycket kunskap 
kan snabbt gå förlorad och konsulter kan inte på 
samma sätt som fast anställda lägga tid på att följa 
utvecklingen i kommunen i allmänhet för att ha 
en beredskap när något händer. Det finns därför 
anledning att följa upp hur kommuner som delar på 
ansvaret för sina stadsbyggnadsförvaltningar gör och 
hur sådana lösningar kan utvecklas och förbättras så 
att fler kan upprätthålla en egen intern kompetens inom 
PBL-området.

 Flera anställda arkitekter 36%

En anställd arkitekt på heltid 18%

Arkitekt genom konsultuppdrag 14%

Delar arkitekttjänst med 
annan kommun 4%

Arkitekt på 
deltid 2%

Uppgift saknas 27%



Brist på arkitektkompetens en utmaning för många 
kommuner

Den brist på kommunanställda arkitekter som antyds i 
svaren på enkäten manar till eftertanke. Mycket tyder 
på att särskilt mindre kommuner har svårt att rekrytera 
arkitekter. Både bygglov och planering sköts i allt större 
utsträckning av personer med andra utbildningar som är 
närliggande till arkitektutbildningarna, men inte har full 
kompetens inom arkitektur och fysisk planering. Det leder 
till en minskad kapacitet hos kommunerna att hantera 
de svåra utmaningar som omställningen till en hållbar 

Små kommuner samverkar om arkitektkompetens 
och arkitekturpolicyer

Ett sätt att hantera bristen på arkitekter i de 
minsta kommunerna är att gå ihop i olika former 
av kommunal samverkan. Svaren på enkäten 
har visat åtta fall av kommunal samverkan kring 
plan- och bygglovhantering. Det antyder att den 
typen av lösningar har växande betydelse för att 
glesbygdskommuner ska kunna upprätthålla sin 
kompetens. 

utveckling förutsätter. Små kommuner blir alltmer 
beroende av konsulter från storstäderna för att hantera 
sina mer komplexa frågor. Det leder till bristande 
kontinuitet och mer standardiserade lösningar som inte 
speglar kommunens unika förutsättningar.

Älvdalen är ett exempel på en kommun som 
arbetar med sina arkitekturfrågor i samverkan med 
länsstyrelsen i Dalarna som i det fallet hjälpt flera 
kommuner att ta fram riktlinjer för nybyggnad i 
byar och på landsbygden som stärker områdets 
kulturhistoriska identitet.
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Ge stadsarkitekten en nyckelroll och ett starkt 
mandat

Ursprungligen var stadsarkitekten en anställd arkitekt 
som tillgodosåg kommunens behov av lokal kompetens 
att rita kommunens offentliga byggnader och miljöer 
med god kvalitet. Dagens stadsarkitekter ritar inte, utan 
har en strategisk expertroll.

Det är tydligt att vår tids stadsarkitekter kan ha relativt 
olika roller, olika mandat och olika placeringar i de 
kommunala organisationerna. I vissa kommuner kan 
titeln också vara en annan, t ex kommunarkitekt, 
men för enkelhets skull använder vi även för dessa 
den inarbetade titeln stadsarkitekt. Vi menar att det 
är viktig att stadsarkitekten ges ett starkt och tydligt 
mandat i sin expertroll i arkitekturfrågor. Då kan 
stadsarkitekten bli politikens och förvaltningarnas stöd 
för att hålla i frågorna om kvalitet och arkitektur under 
hela processen – och i hela kommunorganisationen. 
Så ge stadsarkitekten ett övergripande ansvar 
och en samordnande funktion för arkitektur- och 
gestaltningsfrågor.

Det finns ett antal kommuner som saknar stadsarkitekt 
men som ändå lyckas hålla hög nivå på gestaltningen 
i kommunen. Förklaringen står då ofta att finna 
i att dessa kommuner har arkitektkompetens i en 
annan strategisk roll med inflytande, exempelvis 
som samhällsbyggnadschef. Det är naturligtvis 
också en utmärkt lösning. Det handlar alltså inte 
om titeln i sig utan att det måste finnas en arkitekt 
på en nyckelposition som har mandat att säkra den 
arkitektoniska kvaliteten i det som byggs i kommunen.

Sammanfattningsvis, för att säkra den arkitektoniska 
kvaliteten krävs såväl en strategi som en ansvarig 
expert. En arkitekturpolicy kräver sin expert – både 
i framtagandet och vid tillämpningen. Med en 
arkitekturpolicy och en stadsarkitekt blir det möjligt 
för politiken att ta ett helhetsgrepp om arkitekturen i 
kommunen och få hållbara, funktionella och vackra 
livsmiljöer – och byggnader som håller i hundra år 
eller mer.



Hylte kommuns arkitekturpolicy från 2021 
(exempel från en brukskommun)

Hylte kallar sin arkitekturpolicy för Gestaltningsprogram för Hylte kommuns tätorter. Den är främst 
avsedd som vägledning vid plan- och bygglovärenden, men vänder sig också indirekt till de kommunala 
förvaltningarna genom en betoning på de offentliga rummens utformning. Främst den tekniska 
förvaltningen som medverkat i framtagandet av strategin tillsammans med stadsarkitekten Pontus 
Swahn.  Programmet har utarbetats av planarkitekt Joanna Surowka på samhällsbyggnadskontoret. 

Det är en enkel och rikt illustrerad skrift på 45 sidor som sammanfattar de grundläggande frågorna 
för en arkitekturpolicy i en liten brukskommun. Syftet är att ’erbjuda en bra livsmiljö åt alla samt locka 
till sig nya invånare’ med en genomtänkt strategi som kan motverka ett ’splittrat och oroligt intryck’ 
av kommunens tätorter. De arkitektoniska målen är att åstadkomma en sammanhållen och harmonisk 
miljö, skapa förutsättningar för attraktiv bebyggelse och en genomtänkt miljö, främja den lokala 
byggnadstraditionen, värna befintliga kvalitéer i bebyggelsen och lyfta fram platsens identitet. Riktlinjer 
för utformning av offentliga rum grundas i enkla arkitektoniska principer för ’byggnaders gestaltning, 
markens anordnande, natur- och parkmark samt gator’. Den omfattar även riktlinjer för bygglovgivning 
med principer för form-, färg- och materialverkan, men principerna för planeringen av de offentliga 
rummen dominerar. Skriften bygger på exempel från kommunen som pekar på några grundläggande 
kvalitativa skillnader som kan uppnås med små medel. 

 Gestaltningsprogram



Karlstad kommuns arkitekturpolicy från 2020 
(exempel från en regional centralort)

Karlstad kommun anger att deras arkitekturstrategi fokuserar på markanvisning i kombination 
med samordning av kommunala förvaltningar i kvalitetsfrågor. Arkitektur Karlstad antogs 
2020 och utgörs av en sammanställning på 20 sidor av de formella dokument som 
kommunen använder för att styra bebyggelsens arkitektoniska kvalitet. Avsändare är 
stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson tillsammans med stadsarkitekten Henrik 
Sjöberg. Arkitekturstrategin beskrivs som en ’vägledning för hur bedömningskriterier ska 
utformas och hur utvärdering ska genomföras’. Policyn har ett systematiskt upplägg som 
följer plansystemet. Den utgår från de nationella målen för arkitekturpolitiken och bryter ner 
dem på regional och kommunal nivå med översiktsplan, stadsdelsvisioner, inriktningsmål 
för centrum, förtätningsprinciper, stadsbyggnadsvision och gestaltningsprogram för enskilda 
projekt. Karlstads arkitekturstrategi utmärker sig genom att ha en markpolicy med riktlinjer för 
markanvisningar som ger kommunen möjlighet att ställa krav på gestaltning. 

Målet för arkitekturen ska bygga på Karlstads identitet och befintliga värden. Strategin är 
att god arkitektur alltid är ett tydligt krav till exempel vid markanvisningar. Det innebär att 
kommunen ’för varje större eller för 
allmänheten viktigt byggprojekt’ 
kräver en ’arkitekturpresentation’ 
som grund för bedömning.  Den 
ska omfatta svar på frågor om god 
utformning i förhållande till sin plats, 
livslängd och miljöpåverkan samt god 
tillgänglighet och användbarhet. Det 
kombineras med förtätningsprinciper 
för alla orter i kommunen. Särskilt vikt 
ges vid vad som benämns Karaktärs- 
och gestaltningsprogam som 
antingen används för att förtydliga 
intentionerna i en detaljplan eller som 
grund för en gemensam målbild vid 
markanvisning i ett större område. 
De ska ’vara inspirerande och 
vägledande vid gestaltningsarbetet 
under genomförandeprocessen’.

ARKITEKTUR 
KARLSTAD



Tyresö kommuns arkitekturpolicy från 2021 
(exempel från en storstadsnära kranskommun)

Tyresö anger att deras arkitekturpolicy från 2021 fokuserar på samordning av offentliga 
förvaltningar i kvalitetsfrågor i kombination med marknadsföring. Den har en tydlig 
politisk avsändare med ett förord av representanter för kommunens styrande partier 
Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och kommunstyrelsens ordförande Anita 
Mattson (S). Det är en skrift på 60 sidor med många inspirerande bilder från kommunens 
stadsbyggande, både genomförda och planerade projekt. Skriften inleds med en tydlig 
bild av hur arkitekturstrategin kopplar samman olika planer och styrdokument i kommunen 
som en tematisk fördjupning till översiktsplanen Tyresö 2035. Strategin har tagits fram av 
stadsbyggnadskontoret i dialog med medborgare, politiker och tjänstemän.

De arkitektoniska målen är systematiskt definierade med en matris där sakmålen hållbart, 
mänskligt samt grönt och blått kombineras med de geografiska skalnivåerna kommun, stadsdel 
och huset/platsen till nio delmål. Strategin för att nå målen är att ’gestalta utifrån platsens 
specifika värden genom att ta avstamp i en platsvärdesanalys och därmed identifiera värden 
som ska bevaras eller utvecklas på platsen’. 

Strategin bygger på en generell modell för Tyresös samhällsbyggnadsprocess som utgår från 
att kommunen ’startar ingen detaljplan om byggaktören inte har för avsikt att genomföra 
projektet i en och samma process’. Denna Tyresömodell innebär att gestaltningskraven 
formaliseras i avtal oavsett vem som äger marken. Modellen är därmed inte bara kopplad till 
krav på markanvisningar utan all planläggning. Planprocessen ska omfatta en arkitektonisk 
vision, en platsanalys, 
gestaltningsprinciper och ett 
kvalitetsprogram som ligger till 
grund för kommunens kontroller 
i bygglov, genomförande 
och utvärdering. I strategin 
anges att kommunen anordnar 
markanvisningstävlingar, 
parallella uppdrag och 
allmänna tävlingar som ett led 
i att vara en bra beställare. 
Strategin har tagits fram av 
stadsbyggnadskontoret i dialog 
med medborgare, politiker och 
tjänstemän.



Denna rapport är framtagen av Sveriges Arkitekter. Den bygger på en enkät till alla 
Sveriges 290 kommuner under våren 2021.

Totalt inkom 207 svar innan enkäten stängdes den 1 juni 2021. Av dessa kom 
några från kommunala förbund. Vi bedömde i några fall då att svaren gällde 
samtliga kommuner i förbundet för att ge en rättvisande statistik i förhållande till 
antalet kommuner. Det innebar en ökning till 218 uppgifter. Det ger en svarsfrekvens 
på 75 procent, vilket är samma som vid undersökningen 2019. 

Enkätdata med kommunernas svar har endast bearbetats och bedömts i frågan 
om förekomst av arkitekturstrategi eller policy. För det första har enkätdata 
kompletterats med sex tidigare kända uppgifter från vår tidigare undersökning 
2019 och vår omvärldsbevakning. Därmed har det totala antalet svar på 
huvudfrågan om förekomst av arkitekturpolicy reviderats upp till 224. 

För det andra har de inlämnade uppgifterna om befintlig arkitekturpolicy verifierats 
genom sökning efter dokument på kommunernas webbplatser och pressklipp om 
deras arbete med arkitekturpolicy på internet. I ett fåtal fall har vi inte bedömt 
att de dokument som refererats uppfyllt vår definition av arkitekturpolicy. I dessa 
undantagsfall redovisas således inte kommunernas egna svar, utan i stället vår 
bedömning av det angivna dokumentet, utifrån den definition som anges i denna 
rapport, och vår bedömda status av förekomst av arkitekturpolicy i kommunen. 

Undersökningen har gjorts av Sveriges Arkitekter: Pehr Mikael Sällström, utredare 
och Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef.

Fakta om undersökningen
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Sveriges Arkitekters vision 

Arkitektur som möter 
samtida och framtida behov  

– väl gestaltad, ändamålsenlig, 
hänsynstagande 

och hållbar

Omslagsbild: Visionsbild av Tovatt Architects & Planners på Fokus Skärholmen, vinnare av Planpriset 2019.



Sveriges Arkitekter 
Storgatan 41
Box 5027
102 41 Stockholm
Sweden
Telefon 
+46–8 505 577 00 

www.arkitekt.se

Om Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är en fack- 
och bransch-organisation för 
alla arkitekter i Sverige, vare 
sig de jobbar med inredning, 
hus, landskap eller planering. Vi 
organiserar omkring 90 procent 
av den samlade arkitektkåren 
och är därigenom en stark röst 
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arkitekturen ska kunna ta större 
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