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Arkitektur, form och design påverkar alla människor 

dagligen och handlar i grunden om livskvalitet.

Regeringens ambition är ett samhällsbygge som sätter 

människan i centrum, där fler ska få leva och bo i 

inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara miljöer. 

Regeringen har därför lämnat propositionen 

Politik för gestaltad livsmiljö till riksdagen.

Ny arkitektur-, form- och designpolitik 

för hållbara gestaltade livsmiljöer
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Politiken bygger på utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik 

för arkitektur, form och design från 2015 och dess remissvar. 

Utredningen tillsattes under förra mandatperioden.

Tre rapporter inkomna 2017: 

• Kartläggning av aktörer inom området arkitektur, form och 

design, Statens centrum för arkitektur och design

• Den offentliga konstens roll för boendemiljön, Statens konstråd

• Underlag till nationell arkitekturpolicy, Boverket

Flera rundabordssamtal med olika berörda aktörer har 

genomförts under 2017.

Framväxten av en ny politik
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Nuvarande mål för arkitektur, formgivning och design 

upphör att gälla och ersätts med ett nytt nationellt mål: 

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, 

jämlikt och mindre segregerat samhälle med 

omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda 

förutsättningar att påverka utvecklingen av den 

gemensamma miljön. 

Nytt nationellt mål för arkitektur, form 

och design
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• hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga 

ekonomiska överväganden,

• kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och 

sprids, 

• det offentliga agerar förebildligt,

• estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till 

vara och utvecklas,

• livsmiljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och

• samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och 

internationellt.

Det ska uppnås genom att: 
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Samverkan mellan berörda myndigheter på arkitektur-, 

form- och designområdet bör stärkas i syfte att stimulera 

utveckling av hållbara gestaltade livsmiljöer genom bl.a. 

metodutveckling och spridning av goda exempel. 

Samverkan mellan Boverket, Statens centrum för arkitektur 

och design, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd 

framhålls särskilt.

Samling för hållbara gestaltade 

livsmiljöer
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Det behövs ett tydligare samlat ansvar för samordning, 

kompetensstöd och främjande insatser till offentliga aktörer 

på nationell, regional och lokal nivå, i frågor om arkitektur 

och gestaltad livsmiljö. Bland annat i syfte att bidra till hög 

arkitektonisk kvalitet i hela landet. 

Boverket har fått i uppdrag att bedriva ett samlat arbete 

med arkitektur och gestaltad livsmiljö. 

Utvecklad roll för Boverket
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De statliga myndigheterna har ett ansvar för att agera 

förebildligt för att bidra till hållbara gestaltade livsmiljöer. 

Fortifikationsverket, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, 

Statens fastighetsverk, Svenska kraftnät och Trafikverket 

har, utifrån sina respektive förutsättningar, som statliga 

myndigheter som förvaltar fastigheter ett särskilt ansvar. 

Staten som förebild 
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• Bostäder

• Arbetsmiljöer

• Offentliga rum

• Plats för barn och unga

• Kulturhistoriska värden

• Konst i gemensamma miljöer

Propositionens övriga delar
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I budgetpropositionen för 2018 presenterade regeringen 

satsningar inom politiken för gestaltad livsmiljö 

• Stärkt arbete kring arkitektur vid Boverket

• Forskningsfunktion för gestaltad livsmiljö vid ArkDes

• Kunskapsutveckling för offentlig konst

• Stöd för innovativt och hållbart byggande 

• Förstärkning av Form/Design Center i Malmö

Initiativ inom gestaltad livsmiljö
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Utveckling av en ny politik för gestaltad livsmiljö kräver en 

förmåga att anlägga tvärsektoriella perspektiv och en 

helhetssyn där arkitektur, form och design ses som ett 

sammanhållet område som påverkar och påverkas av flera 

andra politikområden. 

Propositionen tar ett helhetsgrepp om arbetet med den 

gestaltade livsmiljön och utgör samtidigt en samlad nationell 

arkitekturpolicy.

Propositionen är framtagen i nära samarbete mellan 

Kulturdepartementet, Näringsdepartementet och Miljö- och 

energidepartementet.

Ett gemensamt arbete 
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• Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling

• Hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som 

erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet gör 

att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram med 

hållbara transporter, som t.ex. gång och cykel. Helhetssyn i 

planeringen tillsammans med smarta lösningar bidrar till städer 

där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt.

• Rådet för hållbara städer

Hållbar stadsutveckling 
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Propositionen bereds av det sammansatta civil- och 

kulturutskottet. 

Riksdagsdebatt och beslut väntas under kommande vecka.

Vad händer nu?
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