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Om upplevelse

Offentliga platser

Stadens off entliga platser har olika funktioner; rörelse, 
avkoppling, transport, lek osv. De är stadens vardagsrum, platser 
där stadens befolkning kan mötas, umgås och utföra olika 
ärenden. De off entliga platsernas betydelse och funktion har 
ändrats med tiden. Dusch och badrum gjorde varmbadhusen 
överfl ödiga. Kyl och frys i var mans hem minskade behovet 
av specialaff ärer. Datorerna gör att bank- och postärenden 
kan skötas hemifrån. Samhället har utvecklats med hjälp av 
tekniken, men den har även drabbats negativt av den. Torgen 
lämnas öde och folklivet på gator sinar. IT skapar stadens nya 
mötes- och gemenskapsrum, vilket bidrar till att de fysiska 
platserna avfolkas.54 De off entliga platserna, som torg etc. vars 
funktion tidigare var centrala för handel, konkurreras ut av 
externhandel och handel över Internet. Men orsakerna ligger 
nog inte endast där. 

Boken Stadsrum människorum beskriver tre orsaker till att vi 
inte använder de off entliga rummen idag: tidsbrist, rädsla för 
våld och rörelsehinder.55 Stadens off entliga platser måste vara 
attraktiva och trygga samt vara tillgängliga för alla grupper 
av människor. Platserna bör vara tilltalande för alla sinnen. 
Boken presenterar ett antal kriterier som är betydelsefulla för 
att förbättra förutsättningar för sociala kontakter utomhus. 
Platsen måste ha ett varierat innehåll. Det hänger ihop med 
begreppet ”socialt följdvärde” vilket i princip innebär att ”det 
ena leder till det andra”. Platsen måste ha ett upplevelsevärde 
så att man lockas till att utforska omgivningen aktivt.

54  Nyström 2000, ss. 8-9
55  Berglund & Jergeby 1998, s. 50

Platsen måste ha ett tillfredställande nyttobehov.
Platsen ska erbjuda olika grupper möjlighet till en 
känsla av tillhörighet. Olika grupper har sina behov och 
sina revirmarkeringar.
Platsen ska vara inbjudande så att man vill stanna till.

Det är sambanden mellan människor och hus, hus och 
mellanrum, rum och ändamål som gör staden och den bör 
utformas utifrån hur vi rör oss till fots och vår förmåga att se, 
höra, uppfatta och uppleva.56 Genom en för platsen passande 
utformning kan användningen och upplevelsen av platsen 
förbättras. 

Identitet
För att platsen ska ha en egen identitet, måste den vara unik, 
avgränsad och varaktig och det måste vara möjligt att känna 
igen den. Den behöver ha en relation till människor och till 
andra platser och även en lägesrelation till andra platser.57 Det 
är viktigt att rummen har en tydlig karaktär. Tydligheten hjälper 
oss att utläsa och förstå platsen med våra sinnen och rummets 
utformning ska stödja dess verksamhet. En plats måste vara 
tydlig i sin struktur för att kunna visa hur man ska röra sig i 
rummet. Om platsen är otydlig måste personen koncentrera 
sig på hur hon ska ta sig fram i stället för att få utrymme för 
upplevelse. En plats som är tydlig kan exempelvis inbjuda till 
lugn och avkoppling. Människor är olika och trivs bra på olika 
typer av platser. Där vissa känner oro och obehag känner andra 
behag och lugn. Vissa föredrar lugna öppna platser i naturen 
medan andra kan slappna av och må bra i storstadens vimmel. 
De fl esta människor känner dock oro vid synen av irrande 
människor och lugn vid synen av människor i vila.58 Det fi nns 
även platser som medvetet bygger på att vara kaotiska, som 
exempelvis ett tivoli. 

56  Bergström 1996, s. 169
57  Hultman 1998, s. 62
58  Bergström 1996, ss. 49, 84

•
•

•
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Att uppleva platser 

Det fysiska rummet är ramen runt fl era upplevda rum. När vi 
i allmänhet talar om rum, inomhus såväl som utomhus, utgörs 
det av den rymd som omges av golv, väggar och tak. Ett rum 
kan sedan vara platsen för fl era andra rum som vi upplever 
med våra sinnen, en visuell avgränsning eller en avgränsad 
plats för vissa ljud eller dofter. Platsen och rummets form och 
gestaltning förmedlar en stämning på platsen. Stämningen i 
sin tur gynnar olika händelser och hur människor kommer att 
agera där. En formell uppbyggnad eller en tydlig struktur på 
platsen kan underlätta förståelsen och ger på så sätt plats, frihet 
och utrymme för att uppleva den med sina sinnen.59 

När man rör sig genom ett rum kan platsens olika element 
och delars placering och uppdelning ge rummet en puls och 
en rytm. Det kan även genereras av människorna på platsen, 
ljuden, dofter, känsel etc. Om vistelsen och rörelsen i ett rum 
medför behagliga upplevelser blir förfl yttningen inte lika 
ansträngande60.

Estetik 
Med estetik menas, enligt Svenska akademiens ordlista, veten-
skapen om det sköna. Enligt nationalencyklopedin defi nieras 
estetik som sinneskunskap eller förnimmelsekunskap61.  
Estetik handlar alltså om hur vi upplever ”det vackra” med våra 
sinnen. För att en människa ska uppleva välbefi nnande krävs 
inte bara att fysiska behov tillfredställs utan även sinnliga och 
emotionella.62 Traditionellt sett är estetiken främst kopplad till 
det vi ser med våra ögon. Ögat ser skillnader och registrerar 
förändringar mellan ytor och gränser. Estetiken i en stad kan 

59  Bergström 1996, ss. 109-110
60  Ibid. s. 89
61  Nationalencyklopedin 2006
62  Tham 2002, s. 9

utgöras av vackra byggnader eller andra element och deras 
förhållande till varandra, färgkombinationer, detaljer och helhet 
osv.63 Det är viktigt att den estetiska utformningen av en plats 
är tilltalande även för övriga sinnen. 

Denna estetiska kompetens fi nns på kommunerna hos 
arkitekter, planerare och landskapsarkitekter. Estetiken 
behandlas i regel först på detaljplanenivå, trots att attraktiv 
miljö ofta hör till kommunernas marknadsföringsargument. 
Om utformningsfrågorna tas upp tidigare i planeringen så är 
det lättare att få ett samlat grepp och ett helhetstänkande.

Staden som spelplan
I staden och på dess off entliga platser möts, rör sig och agerar 
människor. Staden kan liknas vid ett sceneri där platser med 
sin utformning och sina fasader utgör olika kulisser. Stadens 
invånare är aktörer som utför en mängd olika aktiviteter. De 
olika aktiviteterna uppkommer till följd av olika anledningar, 
bland annat den fysiska miljöns utformning. Vissa aktiviteter 
utförs för att vi måste (nödvändiga aktiviteter), andra för att 
det passar bra för stunden eller för att möta andra människor 
(frivilliga aktiviteter). Platsens kvalitet och estetiska utformning 
har störst påverkan på sociala aktiviteter. På en vacker plats 
väljer människor att vara, utan en speciell anledning, enbart för 
att platsen är så trevlig.64 

Genom att använda våra sinnen; lukta, känna, se, (smaka) och 
höra, kan vi läsa stadens uppbyggnad och ta intryck av stadens 
sceneri.65 Utmaningen ligger i att skapa platser, regissera staden, 
så att människor trivs. Platser bör regisseras ”lagom mycket” 
så att aktörerna får den vägledning som de behöver utan att 
rummet blir tråkigt och låst. Om platserna regisseras för mycket 

63  Bergström 2000, s. 75
64  Gehl 2001, ss. 11-13
65  Söderbaum 1994, s. 8
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och ”planeras klart”, saknas utrymme för improvisation.66 

Informationsintaget påverkas av om platsen är bekant eller 
om den är ny. Den stad och de färdvägar vi dagligen använder 
oss av gör oss inte observanta och benägna att söka efter nya 
intryck. Om personen besöker en ny stad och färdas utmed nya 
sträckor måste sinnena arbeta mer aktivt för att lokalisera, tolka 
och förstå platsen. Även en känd plats kan ”ge mer” om man 
väljer att aktivt utforska med sina sinnen. I dessa fall handlar 
det ofta om sinnesmottagarens aktiva val. När man inte behöver 
anstränga sig för att hitta rätt väg så har man en större möjlighet 
att kunna ta in andra intryck med sina sinnen. 

En analys i boken Rummet och människans rörelser67 visar att det 
är stor skillnad mellan det upplevda rummet och det fysiska 
rummet. Det upplevda rummet förändras beroende på om det 
är många människor där, hur ljuset faller in osv. 

”Med avdelande och associativa arkitekturelement har de upplevda 
rummen bringats i samverkan med de fysiska på ett sätt som 
underlättar utnyttjandet av rummet och hjälper besökaren att bete 
sig korrekt. Detta föder en känsla av förståelse och säkerhet hos 
besökaren och han fi nner rummet behagligt.” 68 

Eftersom vår rörelse påverkar rumsupplevelsen, vilket i sin tur 
påverkar användbarheten, bör det fi nnas ett rörelseprogram för 
varje projekt där rummets koreografi ska verkan nedtecknas. 
Önskade och förväntade rörelser kan regisseras till lämplig 
form och lämpligt tempo och oönskade rörelser kan på så vis 
motverkas. Genom arkitekturformernas attraherande, ledande, 
och repellerande inverkan på våra rörelser uppstår hos rummen 
en koreografi sk verkan som kan förutses och bör planeras. 

66  Westlund 1994, s. 131
67  Bergström 1996
68 Ibid. ss. 43-44

De rumsliga förhållanden som vi är särskilt känsliga för i 
förhållande till våra rörelser är: Rummets storlek, tyngdpunkt, 
riktningar, rumsliga förskjutningar och karaktär. Avgörande för 
rumsupplevelsen är rörelsens rytm i förhållande till hastighet 
samt den temperatur och dramatik med vilken rörelsen 

utförs.69 

69  Bergström 1996, ss. 93, 181
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Den sceniska verkan kan härledas ur rummets proportioner, dess 
koreografi ska verkan och dess atmosfärskapande element. I en 
undersökning som presenteras i boken Rummet och människans 
rörelser  kan man se hur rummets gestalt direkt påverkar dess 
möjligheter att generera händelser. Denna förmåga att stödja 
händelser kallas rummets sceniska verkan. Genom planering 
av rummets koreografi ska och sceniska verkan kan även 
onödiga tillägg i form av skyltar, hinder, avstånd och tekniska 
installationer undvikas. En upplevelsesekvens kan vara planerad. 
På Fredrik Magnus Pipers ritning till Drottningholms slottspark 
har siktlinjer markerats och hur dessa ska korsa och möta 
färdvägarna, så att de utplacerade föremålen kan ses ur fl era 
perspektiv innan målet nås. Under barocken var regi av rörelser 
och rumsupplevelser ofta ett huvudtema för arkitekturen.70

Hastighet
Upplevelsen påverkas av hur man färdas eller rör sig genom 
staden, till fots, med cykel eller bil. Olika sätt att ta sig fram 
medför olika hastigheter med vilka man rör sig genom platsen. 
Bilens hastighet i jämförelse med cykelns och gångtrafi kantens 
påverkar mängden information som sinnena hinner ta in. När 
man går över en plats hinner man se mer detaljinformation 
jämfört med om man färdas i bil på en motorväg. Det kan vara 
svårt att planera så att en plats kan vara rik på upplevelser när 
man tar sig fram i olika hastigheter. Det är dock viktigt att 
ta med hastigheten som en faktor i planeringen för att höja 
upplevelsen av platser.

70  Bergström 1996, ss. 7-17, 182
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Årstider och dygnets växlingar

Årstidernas växlingar med temperaturskiftningar, växtlighetens 
förändring, dagens längd etc. påverkar i hög grad hur vi kan 
använda en plats och hur platsen upplevs. De olika årstiderna 
erbjuder unika upplevelser för lukt, känsel, syn, hörsel och i viss 
mån även smak. I Sverige innebär sommartiden ett bredare 
användande av platser. Människorna kan vara ute och utföra 
många aktiviteter. Växtligheten är då som rikast och erbjuder 
en stor doftupplevelse och vi använder känseln i stor grad då vi 
vistas ute i trädgårdar och parker. Sensommar och höst erbjuder 
en synupplevelse i lövens färgskiftningar, doft av löv, äpplen och 
jord som blötts upp i höstregnet, vinden som blåser i ansiktet 
och en klar luft att andas. Vinter med mörka dagar och kallare 
temperaturer är den tid då vi minst använder off entliga platser. 
Dofterna är inte lika framträdande när temperaturen sjunker. 
Färger byts ut och användningen av platsen förändras. 

Snön påverkar upplevelsen med fl era sinnen i stor grad, miljön 
blir ljusare och ljuden dämpas. Våren kommer med ljusare dagar 
och dofter börjar framträda mer när värme och växter kommer.  
Det som göms under snön kan ge parkvägen säregna och otäcka 
vårlukter men även trevliga inslag från vårens blommor.

Belysning är viktigt nattetid och är av stor vikt under de mörka 
tiderna på året. Synen kan inte användas i samma utsträckning 
i mörka miljöer. De visuella rummen minskar i storlek. 
Belysningen används för att lysa upp omgivningen så människor 
ska kunna förfl ytta sig och vistas ute under dygnets mörka 
timmar. Men belysning kan även vara ett viktigt instrument för 
att skapa trygga och vackra miljöer. 



32

Tolkning 

Upplevelsen av en plats beror av fl er faktorer än den fysiska 
platsens utformning och delar. Exempelvis är det viktigt 
vem det är som upplever, dennes bakgrund och på vilket sätt 
personen tolkar platsen. Sinnesupplevelsen har en givare och 
en mottagare. Enligt boken Plats för känsla, samhällsplanering 
och mening71 kan tolkningen av en plats ske i tre nivåer:

• Allmänmänskligt
• Kulturellt
• Individuellt

Det allmänmänskliga tolkningssättet är det som är gemensamt 
för de fl esta människor och ett medfött sätt att förstå och ta 
till sig information. Ett leende, en mjuk stämma och närhet är 
viktigt för det lilla barnet och signalerna tolkas som trygghet. 
Mjuka, varma former och material tolkas inbjudande medan 
vassa, taggiga, kalla och hårda material och former tolkas som 
frånstötande. Människans kulturella bakgrund, hemland, det 
samhälle där hon vuxit upp, normer och familjestruktur påverkar 
sättet att tolka. De kulturella skillnaderna visar sig i hur människor 
med olika bakgrund använder och tolkar användningen av 
exempelvis off entliga platser.  På det individuella planet styrs 
tolkningen, förutom av den allmänmänskliga och kulturella 
bakgrunden, av personlighetsdrag, personliga erfarenheter, 
kunskaper, rädslor och fobier. 72

Barn använder sina sinnen och konkreta handlingar för att 
utforska omvärlden. Genom att aktivt lyssna, känna, lukta, smaka 
och se lär sig människan förstå sin omvärld. Först i tonåren kan 
dessa kunskaper ersättas, för att istället tankemässigt förstå och 
tolka platser. Möjlighet till sociala möten på off entliga platser 

71  Werner 1994, s. 30
72  Ibid. s. 30

är särskilt viktigt för unga människor i tonåren. Platser där vi 
växer upp, för människan välkända platser, har stor betydelse 
och används som referens.73

När ett off entligt rum utformas har man ofta en bild klar för sig 
om hur man vill att det ska användas. Men kommunikationen 
kan vara svår och det är inte alltid det sker en problemfri 
överföring mellan avsändare och mottagare (i detta fall kanske 
mellan planerare och brukare). När avsändaren uttrycker sig 
använder han sig av en kod. Mottagaren måste kunna tolka 
denna kod för att läsa meddelandet rätt eller inom arkitekturen, 
att avläsa miljön på rätt sätt. Sådana koder fi nns både på ett 
kulturellt- och ett individuellt plan. Sammanhanget och vilken 
tidsålder man lever i är också viktig för tolkningen. För att förstå 
hur människor kan tänkas bete sig på en plats är det viktigt att 
se både hur något är och hur det tolkas. Fönster kan tolkas som 
ögon och ett ljusinsläpp kan tolkas som Guds närvaro74 

Tolkningen av våra sinnesupplevelser sker ofta utifrån minnen 
och erfarenheter. Men det fi nns fl era företeelser som alla 
människor upplever på mer eller mindre samma sätt. Att man 
överhuvudtaget kan planera hur ett rum ska upplevas bygger 
på att det fi nns allmängiltiga upplevelser som är likartade för 
de fl esta människor. En mängd yrken och verksamheter bygger 
också på detta, t.ex. pedagogik, scenografi  och psykologi.75 I 
Rummet och människans rörelse fi nns en studie som visar att 
människor har gemensamma upplevelser i förhållande till 
arkitekturen. I exemplet rörde sig människor lika i förhållande 
till arkitekturens former. Det är viktigt att noga studera detaljer 
i arkitekturen då det påverkar människors upplevelse av platsen 

73  Nordström 2002, ss. 20-22
74  Hultman 1998, ss. 20, 98-107
75  Bergström 1996, ss. 12-13
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de står på. Om det inte skulle fi nnas någon slags gemensam 
upplevelse som är lika för alla människor så är det svårt att styra 
hur en plats ska användas. Om vi inte lyckas planera miljön så 
att vi vet hur den kommer användas så bortfaller det främsta 
motivet för planering.76

76  Bergström 1996, ss. 77, 146
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Bestämmelser

Hur den off entliga miljön ska utformas bestäms genom 
en rad mål, lagar, rekommendationer och allmänna råd. Vi 
har undersökt hur sinnena kan beröras av dessa och fann 
bestämmelser rörande fyra av våra fem sinnen. Smaksinnet 
behandlas inte någonstans. 

Sinnesförnimmelserna är grunden för upplevelsen, men 
upplevelsen som sådan är något som sällan nämns i lagar och 
regler. Det beror antagligen på att upplevelsen kan vara väldigt 
subjektiv. Det som bestämmelserna innehåller angående 
sinnena handlar om riktvärden, störningsnivåer osv. det vill 
säga att man strävar efter att motverka de negativa eff ekterna. 
Däremot fi nns det sällan några föreskrifter som direkt främjar 
de positiva. Det fi nns många andra reglerande krav på den 
fysiska planeringen, så som skyddsavstånd och trafi ksäkerhet. 
Dessa krav placerar indirekt upplevelsen i bakgrunden. Ibland 
kan reglerna till och med ha en negativ eff ekt på upplevelsen. 
Ett exempel på ett sådant område är belysning. Den mätbara 
ljusstyrkan är inte detsamma som det upplevda ljuset. De 
mätbara kraven på belysning blir allt mer styrande, men 
belysningens regelverk ger inget stöd för gestaltningsmässiga 
kvaliteter77. Vårt samhälle planeras för människan, men många 
upplever att det rent mänskliga drunknar i de stora systemen 
som organiserar våra livsmiljöer.78 

77  Liljefors 2002, s. 84
78  Söderbaum 1994, s. 8

Lagar

Det fi nns lagar och regler som behandlar sinnena, men de ligger 
utspridda och det är svårt att få ett samlat grepp.

Plan och bygglagen SFS 1987:10 (PBL) och Miljöbalken 
SFS1998:808 (MB) är de lagar som har störst påverkan på hur 
den fysiska miljön utformas. Båda berör frågor som har med 
sinnena att göra. Vissa paragrafer påverkar utformningen av 
omgivningen med restriktioner, medan andra främjar en viss 
utformning. Restriktionerna har som syfte att förhindra sådant 
som kan ha negativ inverkan på människor eller miljöer. 
De paragrafer som främjar en utveckling kan vara svåra att 
tillämpa i olika fall, då uppfattningen av vad som anses vara en 
tilltalande utformning är subjektiv. 

Restriktion för att förhindra störning
PBL 5 kap 7 § ”utöver vad som enligt 3§ skall redovisas i 
detaljplanen får i planen meddelas bestämmelser om:… …11. 
skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen 
och, om det fi nns särskilda skäl, högsta tillåtna värden för störningar 
genom luftförorening, buller, skakning, ljus eller annat liknande 
som omfattas av 9 kap miljöbalken.” (9 kap MB behandlar 
särskilda bestämmelser gällande miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd).

PBL 2 kap 2 § ”Planläggning skall, med beaktande av natur- 
och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en 
estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, 
kommunikationsleder och andra anläggningar… …Planläggning 
får inte medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap 
miljöbalken överträds.”
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MB 5 kap 2 § ”Miljökvalitetsnormer skall ange
1. föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor 
kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som 
miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga 
olägenheter och som inte får överskridas eller underskridas efter 
en viss angiven tidpunkt eller under en eller fl era angivna 
tidsperioder,…”

Främjande av goda upplevelser
PBL 3 kap 1 § ”Byggnader skall placeras och utformas på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden 
och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha 
en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för 
byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Lag 
(1998:805).”

PBL 3 kap 10§ ”Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar 
av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens särdrag 
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska 
miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.”

PBL 3 kap 12 § ”Byggnader, som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte 
förvanskas.”

PBL 2 kap 2 § ”Planläggning skall, med beaktande av natur- 
och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en 
estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, 
kommunikationsleder och andra anläggningar…”

Allmänna råd

Allmänna råd är Boverkets tolkning av lagtexten om hur man 
bör handla för att tillgodose lagens mening. De Allmänna 
råden måste inte efterföljas, men då måste man visa hur lagen 
kan uppfyllas på andra sätt. 79

Olika verksamheter och anläggningars påverkan på miljön, i 
form av buller, lukt, utsläpp eller liknande, som kan påverka 
omgivande bebyggelse och natur negativt, regleras bland annat 
genom skyddsavstånd. Skyddsavståndet är ett riktvärde för 
avstånd till angränsande bebyggelse eller liknande. Riktvärden 
för skyddsavstånden varierar beroende av verksamheten.80

Vårt sätt att leva påverkar människors hälsa och välbefi nnande. 
Genom att medvetet planera, lokalisera och utforma 
verksamheter, arbetsplatsområden, bostäder och infrastruktur 
kan problem som buller, lukt, förfulning, otrivsel, oro och 
begränsad rörelsefrihet minskas på lokal nivå.81

Rekommendationer

Boverket ger rekommendationer i fråga om utformning 
och gestaltning. Positiva värden tas upp i resonerande och 
inspirerade texter eftersom de inte kan vara bindande.82 
Exempel är Boverkets rekommendationer i böcker som Bättre 
plats för arbete83 och Den måttfulla staden84.

79  Nyström handledning 2006-01-24 
80 Boverket 1995, s. 81, 89
81 Ibid. s. 29
82 Nyström handledning 2006-01-24
83 Boverket 1995
84 Boverket 2002



37

Nationella miljökvalitetsmål

Som mål för miljöarbetet har Riksdagen formulerat 16 
miljömål, vilka ska hjälpa oss att lämna över en miljö i bättre 
skick till nästa generation. Syftet är att åstadkomma en 
ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Målen har karaktär 
av rekommendationer och är eftersträvansvärda men är inte 
Allmänna råd85. Arbetet med genomförande av målen sker 
på fl era nivåer - inom EU, nationellt, regionalt och lokalt, 
och samordnas av Miljömålsrådet. Istället för att nationellt 
detaljstyra med lagar överlåter centrala myndigheter mer åt 
aktörerna att bestämma hur målen ska uppnås.86 Målet för God 
bebyggd miljö är det mål som tydligast har en anknytning till 
vårt ämnesområde. Boverket har huvudansvar för målet, vilket 
innefattar städer, tätorter och annan bebyggd miljö. Viktiga 
faktorer är bland annat att minska biltrafi k, att värna om platser 
med särskilda värden och grönområden med god närhet till 
bebyggelse. Kommuner och länsstyrelser har ett stort ansvar 
för hur våra städer förändras och förvaltas.87 Vi menar att för 
att man ska få en god bebyggd miljö måste alla sinnen tas med 
när den planeras. 

Målet för God bebyggd miljö har konkretiserats i 8 delmål. 
Det som innefattas i dagens delmål för God bebyggd miljö är 
inte tillräckligt för planering av god upplevelse av staden. 
Miljömålet skulle kunna omfatta fl er aspekter som kan gynna 
en god upplevelse av stad. Boverket har i sin egen granskning 
lyft fram några synpunkter som är viktiga att ta fasta på. I 
den utvärdering av insatserna för att nå miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö, som presenteras i rapporten Fördjupad 
utvärdering av miljömålsarbetet God bebyggd miljö88, redovisas 

85  Nyström, handledning 2006-01-24
86  Boverket 2006
87  Boverket 2002, s. 267
88  Boverket 2003

de problem och svårigheter som fi nns då delmålen ska uppnås 
och ger även förslag på hur delmålen kan utvecklas. Så som 
miljömålen är formulerade idag berör de inte upplevelsen i 
någon större omfattning. Men i de förändringar som Boverket 
föreslår kan upplevelsen hamna i större fokus. Delmål 3 Buller, 
handlar bland annat om att minska trafi kbuller. Målen som 
satts upp kan bli svåra att nå på grund av fortsatt trafi kökning. 
I omformulering av delmålet förslås att större fokus bör läggas 
vid upplevd störning och hälsoeff ekter.89

Boverket har tagit upp några frågor som är särskilt viktiga 
för att det mänskliga perspektivet ska lyftas fram i målet God 
bebyggd miljö. De tre första berör vårt ämnesområde i högsta 
grad.
1. En hälsosam och säker boendemiljö (undvikande av ohälsa). I 
detta ingår bland annat rent vatten, frisk luft och minimerande 
hälso- och säkerhetsrisker.
2. En hälsobefrämjande och stimulerande boendemiljö, t.ex. 
skönhetsupplevelser, trivsel, lek och rekreation, natur- och 
kulturvärden och ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, 
service och kultur.
3. Ett välfungerande vardagsliv. Bland annat ett varierat utbud 
av bostäder, arbetsplatser, service och kultur, tillgänglighet, 
bra system för dagliga transporter inklusive fungerande 
kollektivtrafi ksystem. 
4. En hållbar användning av naturresurser. Innebär ett varsamt 
brukande av naturresurser så att de kan användas också av 
kommande generationer. Det kan bland annat handla om 
resurshushållning, långsiktigt hållbara bebyggelsesystem, 
kretsloppsfunktioner och biologisk mångfald.90

89  Boverket 2003, ss. 7, 25
90  Ibid. s. 63
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Boverket breddar även diskussionen och tar med aspekter som 
är av största betydelse för upplevelsen av en god bebyggd miljö. 
Dessa aspekter är: 

Trygghet mot brott i bebyggelsemiljön (många platser upplevs 
som otrygga).
Tillgänglighet och människors möjlighet till delaktighet i 
miljöarbetet.

Tillgänglighet kan handla både om kvaliteter i utformningen 
av off entliga platser och byggnader samt tillgång till goda 
kommunikationer som ger en god tillgänglighet för alla, även 
för den med funktionsnedsättning.91

Vem bestämmer över fysiska miljön? 

Genom det kommunala planmonopolet är det kommunen 
som är ansvarig för planläggningen av mark och vatten (PBL 1 
Kap 2§). Planerna bestämmer sedan hur den fysiska miljön får 
utformas. Kommunerna ansvarar även för att estetiska värden tas 
tillvara i planeringen.  Länsstyrelsen ska sköta tillsyn över plan- 
och byggnadsväsendet och ska samverka med kommunerna i 
planläggningen (PBL 1 Kap 8§). Boverket är ansvarigt för den 
allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i landet 
(PBL 1 Kap 8§).

91  Boverket 2003, s. 65

•

•

Hur bestämmelserna påverkar 
sinnena

Syn
Med nuvarande PBL är det svårt att styra det visuella resultatet. 
Det är främst planeringsprocessen och stadens innehåll som 
styrs.92 PBL innehåller olika krav som innebär att den byggda 
miljön ska få en god kvalitet och vara estetiskt tilltalande. Detta 
påverkar synintrycken. Även om lagen föreskriver en ”estetiskt 
tilltalande” utformning, blir det ofta svårt i praktiken att avgöra 
vad som är estetiskt tilltalande. Det är ofta fastighetsägarens 
ekonomi och smak som avgör utformningen.

På natten är stadens belysning en viktig del av det visuella 
intrycket. Regleringen av belysning handlar dock mest om 
ljusstyrka och inte om estetik. Det är lättare att fokusera på 
ljusstyrka eftersom den är lätt att mäta. De mätbara kraven på 
belysning blir allt mer styrande eftersom regelverket inte ger 
något stöd för gestaltningsmässiga kvaliteter93. Regeringens 
proposition 1996/97:3, Framtidsformer - Handlingsprogram för 
arkitektur formgivning och design, föreslog följande mål:

• Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas 
kortsiktiga ekonomiska överväganden.

• Kulturhistoriska och estetiska värden ska tas tillvara 
och förstärkas.

• Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, 
design och off entlig miljö ska stärkas och breddas.

• Det off entliga rummet – gator, torg, parker, off entliga 
lokaler och landskapsrum bör utformas med inlevelse 
och omsorg och betydelsen av deras gestaltning bör 
framhävas.

92  Bergström 1996, s. 152
93  Liljefors 2002, s. 84
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Hörsel
Buller är ett delmål i miljömålet God bebyggd miljö. Syftet 
är att nästa generation inte ska utsättas för skadliga buller-
störningar94. 

Det fi nns fl era olika riktvärden för trafi kbuller. WHO föreslår en 
nivå på 55 dBA som riktvärde för genomsnittligt utomhusbuller, 
under dagtid. Regeringens proposition Infrastrukturinriktning 
för framtida transporter, som antogs 1997 anger riktvärden för 
buller mellan 55 och 70 dBA utomhus. Riktvärdena ska vara 
vägledande i arbetet med fysisk planering så att en god kvalitet 
i ljudmiljön uppnås.95

Lukt
I Boverkets bok Bättre plats för arbete presenteras olika 
verksamheters skyddsavstånd till angränsande bebyggelse. 
Där behandlas även skyddsavstånd gällande lukt.96 Lukter är 
luftburna och avståndet de färdas är bland annat beroende av 
vindförhållanden. 

Miljöbalken 9 kap1 §, ”med miljöfarlig verksamhet avses:
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, 
byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller 
grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett 
sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller 
miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom 
förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten”

94  Naturvårdsverket 2005, Miljömålen
95  Boverket 2002, s. 287
96  Boverket 1996, s. 81

Känsel
I första andra och tredje kapitlen i PBL ställs krav på den 
fysiska miljön för trafi kanter i allmänhet och särskilt på en ökad 
tillgänglighet för den med funktionshinder som kan klara att 
förfl ytta sig på egen hand.97 Därför är det viktigt att exempelvis 
markbeläggningen på allmän plats är utformad så att alla kan 
använda ytan. Vibrationer eller skakningar är det område hos 
känseln som oftast nämns i lagar och bestämmelser. 

Miljöbalken 9 kap1 §, ”med miljöfarlig verksamhet avses…
 3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett 
sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, 
skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning 
eller annat liknande.”

Smak
Smak tas inte upp i någon lagstiftning gällande den off entliga 
miljön. Smaken är inte något som vi blir påtvingade av miljön 
runtomkring oss. Smaken kräver vanligtvis ett aktivt deltagande 
från vår sida, att stoppa något i munnen. 

97  Boverket 2002, s.188



40

Slutsats

Den lagstiftning som styr utformning och byggande behandlar 
bara i liten utsträckning frågor gällande god upplevelse. 
Lagstiftningen främjar inte den goda staden utan styr dess 
utformning med restriktioner för det oacceptabla. Paragraferna 
som ska gynna goda upplevelser är få och handlar oftast bara 
om det visuella. Det är i huvudsak kommuner som har ansvaret 
för den fysiska miljöns utformning och att estetiska värden 
tas tillvara i planeringen, men det är ofta fastighetsägarens 
ekonomi och smak som avgör utformningen. Som miljömålen 
är formulerade idag berör de inte upplevelsen i någon större 
omfattning. 

Det behövs en helhetssyn inom lagstiftningen som gör att 
lagarna inte motverkar varandra. Till exempel kan förbättrad 
avgasrening på färjor avsevärt höja mängden buller som färjorna 
alstrar. När en åtgärd genomförs måste man också analysera 
och värdera vilka andra eff ekter åtgärden får.

Det är svårt att styra en sinnesupplevelseinriktad utformning 
av den fysiska miljön med fl er restriktioner och lagar, men 
det är viktigt att positiva värden främjas. Det kan ske genom 
allmänna råd och rekommendationer från Boverket. För 
att främja en utformning som gynnar fem sinnen och en 
god helhetsupplevelse av en plats är det även viktigt med 
kunskapsförmedling till alla berörda. Kunskapen behövs hos 
kommuner och myndigheter samt hos fastighetsägare och bör 
ingå i undervisning för planerare och arkitekter på högskolor 
och universitet. Mer kunskap och vidare forskning inom ämnet 
är också att önska. 
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