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Yttrande över betänkandet SOU 2015:88 Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design.
Betänkande Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design har kommit
Karlstads universitet till del för remissyttrande. Vi tackar för möjligheten att lämna synpunkter på denna utredning som avser ett viktigt ansvarsområde.
Utredningens uppdrag var att stärka arkitekturens, formens och designens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen. Enligt direktivet skulle
utredningen föreslå hur en ny politik för arkitektur, form och design kan utformas utifrån en
bedömning av framtida utmaningar, och hur arkitektur, form och design kan få ett ökat genomslag inom berörda samhällsområden. En del av uppdraget gick ut på att analysera och
föreslå insatser för höjd kompetens inom offentlig upphandling och för att öka möjligheterna
för kunskapsutveckling och utbildning på alla nivåer. Enligt ett tilläggsdirektiv skulle utredningen också analysera och lämna förslag på hur arkitektur-, form- och designområdet kan
präglas av ökad dialog och delaktighet samt bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Sedan handlingsprogrammet Framtidsformer antogs år 1998 har perspektivet, som en följd av
olika samhällsförändringar, förskjutits från utpräglade miljö-, produkt- och objektsperspektiv, även om de fortfarande är relevanta, till en större medvetenhet om den gestaltande processen och resultatens värde. Utmaningar och möjligheter på området handlar bland annat om
klimat- och resursfrågor, teknisk utveckling och förflyttningar och förändringar av boendet i
stad och på landsbygd.
Karlstads universitet ser positivt på de nya nationella mål som föreslås för den statliga politiken på detta område (s. 19). Det tredje målet, om förebildligt agerande från det offentliga, i
alla dess roller, inklusive upphandlingsområdet, ser vi som viktigt för att stärka kvaliteten i
den gestaltade livsmiljön. Det fjärde målet, om vikten av en bred och tvärsektoriell kunskapsutveckling på utbildningsområdet, instämmer vi också i, och vill betona vikten av
livsmiljöperspektivens genomslag inom forskning.
Vi ser positivt på förslaget om fortsatt och utökat stöd till forskningsaktörer för att öka kompetensen inom upphandling av varor och tjänster och för innovativt, hållbart samhällsbyggande. Vi stöder förslaget om långsiktig finansiering av forskningsnätverk inom design
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och arkitektur, och vill betona betydelsen av kontinuerliga och långsiktiga satsningar på forskarutbildning och forskarskolor. Detta behövs bland annat för att underlätta rekryteringen av
lärare med bred och djup kompetens på landets design- och ingenjörsutbildningar.
I detta ärende har Åsa Bergenheim beslutat och Patrik Larsson varit föredragande. AnneChristine Larsson Ljung, universitetsdirektör och Amanda Green, studentkårens ordförande, har
varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.
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