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Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110) 
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”Med perspektivet gestaltad livsmiljö följer en helhetssyn på 
formandet av livsmiljön i vilken arkitektur, form och design ses som 
ett sammanhållet område. Med det perspektivet som grund är det 
människan och människans behov som blir utgångspunkten för 
hur livsmiljön utformas. Perspektivet innefattar inte bara arkitektur, 
form och design, utan också bl.a. konst, historiska sammanhang 
och sociala värden.”  

• handlar i grunden om livskvalitet,
• påverkan på den enskilde och samhället i stort. 



Målsättningar och inriktning 
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Målsättningen är ett samhällsbygge som sätter människan i centrum,
– där fler ska få leva och bo i inkluderande, väl gestaltade och 
långsiktigt hållbara miljöer.

• Kvalitet, attraktivitet och hållbarhet 
• Alla rumsliga skalor (från detalj till stad/landsbygder),
• Både framtida och befintliga miljöer/bebyggelse,
• Tvärsektoriellt - ansvaret delas av många, lokalt/regionalt/nationellt. 



Forts. målsättningar och inriktning 
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Riksdagsbundet mål för arkitektur form och design: 

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.

Arkitektur, form och design kan med professionens kompetens och metodik 
bidra till att lösa samhällsutmaningar kopplade till den fysiska miljön.

Gestaltning av hög kvalitet = investering i hållbarhetens alla dimensioner. 
Ex. energi- och resursanvändning, hållbara materialval, ökad inkludering, 
trygghet, jämlikhet, näringslivsutveckling och innovationer. 



Hur genomförs politiken?
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Pågående arbete exempel
Hållbar stadsutveckling,
Staten som förebild, 
Offentlig upphandling,
Enprocentsregeln - konstnärlig gestaltning,
Regionala och lokala arenor för dialog, 
Designsamarbete.

Särskilda frågor exempel. 
Bostäder – hög arkitektonisk kvalitet,
Kvalitet i arbetsmiljöer, 
Gestaltning av samhällets offentliga rum,
Plats för barn och unga,
Ökad tillgänglighet,
Kulturhistoriska värden, 
Konst i gemensamma miljöer,
Livscykelperspektivet.

Samling för hållbara gestaltade livsmiljöer
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