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Sammanfattning 

Landstingsservice, fastighetsförvaltare inom Landstinget i Uppsala län, genomför i 

samverkan med flera intressenter och experter ett projekt där målet är att ta fram ett 

gestaltningsprogram för Akademiska sjukhuset. Sjukhuset står inför mångåriga 

ombyggnationer och för att stärka områdets kvaliteter ur flera aspekter anser man att ett 

övergripande gestaltningsprogram är ett måste. Vårt syfte har varit att studera detta 

samverkansprojekt och analysera hur planer och processer kan översättas till praxis.  

 

Studien har genomförts genom intervjuer med personer inom, eller relation till, projektet. 

Dessa intervjuer har varit explorativa och kartläggande, där vi arbetat utifrån tre teman: det 

första handlar om projektets förutsättningar och bakgrund, det andra handlar om 

framtagandet av gestaltningsprogrammet och hur det färdiga programmet ser ut, medan det 

sista temat redogör för hur programmet är tänkt att omsättas och översättas in i verksamheten. 

 

Med stöd av teorier om organisationsutveckling, reformering och översättning försöker vi 

sedan se hur detta samverkansprojekt och gestaltningsprogram har förändrat och kan komma 

att förändra hur Landstingsservice arbetar. Resultatet visar vilka åtgärder man genomför för 

att gestaltningsprogrammet ska bli verklighet, bland annat i form av utbildningar för interna 

och externa projektledare, upphandlandet av en gestaltningsansvarig för hela landstinget och 

att programmet görs till ett styrande dokument - till vilket det hänvisas i alla andra styrande 

dokument och i landstingets projekthandbok.  

 

Vidare visar resultatet att själva processen med att samverka kring ett gestaltningsprogram 

varit lika viktig som programmet i sig. Här har det skett utbyte av erfarenheter och kunskaper, 

och här har förankring skett på högre nivå inom flera av de samverkande organisationerna. 

Det har också borgat för en fortsatt samverkan, inte minst mellan Landstinget i Uppsala län 

och Uppsala kommun. Sammantaget tyder detta på att organisationen genom 

samverkansprojektet och gestaltningsprogrammet påbörjat en reformering, vilken redan nu 

resulterat i att gestaltning blivit en viktigare del i arbetet. 
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 

Vår offentliga miljö består av platser som vi alla har tillgång till. Det är torget som vi korsar 

på vägen till jobbet och parken där vi rastar hunden varje kväll - platser som är en stor del av 

vår vardag. Man brukar tala om offentliga rum när det rör sig om gemensamma utrymmen 

som vi ska mötas, umgås och trivas i. Hur detta rum utformas påverkar inte bara upplevelsen 

av själva platsen utan även upplevelsen av samhället i stort. Platserna gestaltas för att öka 

såväl människors välbefinnande som stadens attraktionsvärde. När det talas om hållbar 

stadsplanering utifrån så väl ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv är gestaltningen 

av de offentliga platserna ofta en del av planeringen. Men på grund av platsernas öppna och 

ibland komplexa karaktär kan det i dessa fall krävas en speciell form av organisering. 

 

För att tackla de utmaningar som finns kring planeringen av offentliga platser bildas det 

nyskapande organisationsformer. I en strävan att frångå stuprörstänkandet och istället 

anamma ett helhetsperspektiv formas nätverksliknande konstellationer bestående av flera 

olika kompetenser – så kallade samverkansorganisationer. Vad som kännetecknar nätverk, 

eller samverkan, som organisationsform är att flera mer eller mindre autonoma enheter ingår 

ett relativt stabilt samarbete (Jacobsen & Thorsvik 2008). På grund av sin flexibla karaktär 

förekommer samverkan som organisationsform i flera olika fält och kontexter. Genom att 

erbjuda innovativa lösningar på komplexa problem räknas samverkan som en kreativ 

organisationsform (Vurro et al. 2010). 

 

I samverkan kan kompetenser och resurser hämtas in utifrån (Child & Faulkner 1998). Men 

det kan också genereras ny kunskap, en kunskap som finns inbäddad i projektets olika 

relationer (Rydin 2007). Det är i blandningen av aktörer och “sociala rumsligheter” som 

kunskapen finns, inte längre hos den specifika experten. För att söka kunskap krävs det därför 

nya sätt att organisera sig på, organisationsformer där de flerfaldiga kunskaperna (multiple 

knowledges) tillvaratas och översätts till vidare bruk. Detta är inte en enkel process då 

överenskommelse och konsensus är svårskapat i miljöer där aktörernas kunskaper har sin 

grund i väldigt olika erfarenheter (Rydin 2007). 

 

Ett verktyg i arbetet gällande organisering och samverkan kring planerandet av offentliga 

miljöer är att ta fram ett gestaltningsprogram. Vägverket (och sedermera Trafikverket) har 
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sedan 1990-talet tillämpat gestaltningsprogram i olika projekt, och sedan 2010 är det ett 

uttalat krav att alla vägprojekt ska ha ett. I Vägverkets Råd för gestaltningsprogram beskriver 

man programmet som “en samlad ambitionsbeskrivning, ett sätt att beskriva hur väg-

anläggningen ska fungera på bästa sätt och se ut när den är färdig” (2009, 5). I en tidigare 

publikation omnämner man det som ett sätt att bättre beakta mjuka värden och som ett 

vägledande dokument där man formulerar och redovisar idéer och riktlinjer för den estetiska 

utformningen. Här menar man också att “gestaltningsprogram ger möjlighet till att föra en 

vitaliserad dialog mellan olika aktörer” (Vägverket 2005). 

  

Arbete med gestaltningsprogram sker inte sällan i samverkansprojekt där såväl olika 

kompetenser och yrkesgrupper som representanter för olika organisationer och intressenter 

ingår och får komma till tals. I många fall är själva arbetet med att ta fram ett gestaltnings-

program också någonting som ska fungera metodutvecklande, alltså blir framtagandet en 

process under vilken aktörerna lär sig att arbeta under liknande förhållanden. Härmed 

genererar man dels ett gestaltningsprogram som skall verka styrande och omsättas i praktik, 

men man utvecklar också metoder och arbetssätt som ska implementeras i organisationen och 

verka vägledande i framtida samverkansprojekt. 

 

1.2 Om Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer 

Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer är ett projekt där de fyra myndigheterna 

Statens konstråd, Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitekturmuseet), Boverket och 

Riksantikvarieämbetet av regeringen fått i uppdrag att "studera strategier, processer och 

arbetsformer som i dagens plan- och byggprocesser kan underlättas för beställare av 

offentliga miljöer som vill utveckla nya former för samverkan om gestaltning" (Statens 

konstråd 2012). Projektet inleddes 2010 och avslutas under 2013. Man hoppas då ha hittat 

svar på frågor som hur den gestaltade byggnaden eller miljön kan relateras till platsens 

historia och kulturhistoriska värden, hur man kan uppnå ett helhetsperspektiv i plan- och 

byggprocessen, hur organisationer kan utvecklas för att stärka samverkan mellan gestaltande 

kompetenser och andra redan involverade yrkesgrupper samt hur gestaltningsarbetet kan 

förankras för att uppfylla beställarens, boendes och andras krav och önskemål. Man vill helt 

enkelt uppnå ett tillstånd där gestaltningsperspektivet är ett självklart inslag i planering och 

utformning av offentliga miljöer (Statens konstråd 2012). 
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I projektets styrdokument (2011) delas uppdraget in i tre övergripande mål: metodutveckling 

för samverkan, goda exempel och kommunikation. Alltså att utveckla metoder och arbets-

former som främjar helhetsperspektiv och stärker samverkan mellan aktörer som arbetar med 

utveckling av den fysiska miljön, att genom samverkansprojekt hitta goda exempel på hur 

denna metodutveckling kan stärka gestaltningen av offentliga miljöer och att till sist sprida 

kunskap till ovan nämnda aktörer om den metodutveckling som tillämpats och de resultat 

som uppnåtts. Följeforskaren Maria Håkansson formulerar projektets övergripande mål som 

att “hitta delvis nya arbetsformer och att gestaltande kompetenser involveras tidigt i 

planerings- och byggprocesser” (Håkansson 2012, 77).  

 

Under regeringsuppdraget genomförs tolv samverkansprojekt (se bilaga I) med kommuner, 

landsting och fastighetsägare som beställare; där såväl planerare, arkitekter, formgivare, 

konstnärer, ingenjörer, tekniker och ekonomer som kommuner, boende och näringsidkare får 

komma till tals. Detta hoppas man följaktligen ska generera goda exempel på gestaltning av 

offentliga miljöer och ökad kunskap om samverkansprocesser. 

 

De tolv samverkansprojekten skiljer sig gällande såväl innehåll och storlek som sammanhang 

och tid. Ibland handlar det om en process eller om idéarbete och ibland gäller det konkret 

gestaltning av ett objekt eller en miljö. Hos Statens konstråd delas projekten upp under 

rubrikerna Bostadsområden, Infrastruktur, Skolmiljöer, Stadsmiljöer och Planering av 

komplexa stadsmiljöer (Statens Konstråd 2012).  För att ge några exempel så kan nämnas att i 

Nora kommun har arbetet gällt att ta fram en vision gällande gestaltning av miljön kring, och 

utformningen av, ett nytt resecentrum där utgångspunkten skall ligga i Noras kulturhistoria 

och hantverkstradition. I Kiruna har man presenterat förslag gällande det som skall bli 

Gruvstadsparken, både gällande parken som helhet och skulpturala element i detalj. Att 

skapa unik utomhusbelysning i bostadsområdet Kvarngärdet i Uppsala har varit ett annat 

samverkansprojekt inom vilket det gällt att väga samman gestaltande värden med krav på 

ekonomisk och miljömässig hållbarhet. H+ är ett stadsförnyelseprojekt där södra Helsingborg 

kommer att utvecklas fram till år 2035. Här har man i tvärvetenskapliga team och med 

konstnärlig kompetens dels genomfört specifika projekt ämnade att visualisera framtida 

offentliga platser och rum, och dels bidragit till planering och utvecklat metod för det 

kommande planeringsförfarandet (Statens konstråd 2012).  
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Institutionen för samhällsplanering och miljö på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har av 

myndigheterna fått i uppgift att genom följeforskning studera processer och resultat inom 

ramarna för projektet. Forskarna kommer utifrån sin objektiva och fristående roll fokusera på 

att “kartlägga och analysera de nya processer och arbetsmetoder som utvecklas i samverkans-

projekten och hur de kan stärka olika gestaltande kompetensers medverkan som konsulter 

och experter på gestaltning i plan- och byggprocessens olika faser” (Statens konstråd 2012). 

Arbetet kommer att presenteras i form av en forskningsrapport vilken skall lyfta fram såväl 

hinder som möjligheter för att uppnå goda resultat i samverkansprojekt rörande gestaltning av 

offentliga miljöer. Rapporten beräknas vara klara under hösten 2013 (Statens konstråd 2012). 

 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Tornberg: Gestaltningsprogram i stadsutvecklingsprojekt   

I licentiatavhandlingen Gestaltningsprogram i stadsutvecklingsprojekt (2008) undersöks 

gestaltningsprogrammens användning hos statliga byggherrar och kommuner. Enligt 

Elisabeth Tornberg spåras den svenska användningen av gestaltningsprogram till 

Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design (1997), Sveriges 

första nationella handlingsprogram inom området. I propositionen gällande handlings-

programmet går att läsa att det handlar om en långsiktig process med syftet att förbättra 

kvaliteten i den byggda miljön (Proposition 1997/98:117). Tornberg nämner att ett av målen 

med programmet var att “kvalitet och skönhetsaspekter inte skulle underställas kortsiktiga 

ekonomiska överväganden” (2008, 24).  

 

Utifrån denna bakgrund syftar Tornbergs avhandling till att undersöka gestaltningsprogram 

som fenomen i arkitektur- och stadsutvecklingsprojekt samt att analysera dess förmåga att 

styra utformningen i denna typ av projekt. Ett ytterligare syfte handlar om begrepps-

användningen i programmen, hur behandlas kvalitetsbegreppet beroende på professionell 

praktik? Frågeställningarna undersöks utifrån fyra delstudier: en kartläggning av språkbruk 

och begreppsanvändning, en fallstudie av en kommuns framtagande av ett gestaltnings-

program, en behandling av utvärderingsproblematiken och slutligen en beskrivande 

sammanställning av fyra olika utvärderingar av gestaltningsåtgärder för en riksväg.  

 

Utifrån dessa studier kommer Tornberg bland annat fram till att diskurserna påverkar 

processerna inom ett projekt. Tre olika diskurser har lokaliserats: arkitekturdiskursen, 
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trafikplaneringsdiskursen och byggherrediskursen, vilka alla representerar olika intressen och 

målbilder. Detta skapar en problematik då en gemensam målbild och samsyn är av stor vikt i 

denna typ av projekt. Till följd av detta dras slutsatsen att vägledning för gestaltningsprogram 

behövs hos kommunerna. Vidare visar avhandlingen att det inte finns något enhetligt 

språkbruk inom området och att man därför kan ana ett önskemål om en klarare begrepps-

användning. Gällande utvärdering av gestaltningsprogram och dess vidtagna gestaltnings-

åtgärder visade det sig att olika utvärderingsmetoder lämpade sig olika bra för olika 

användningsområden.   

 

Tornbergs avhandling greppar gestaltningsprogram i stort och diskuterar såväl framtagning 

som utvärdering av fenomenet. Olika diskurser har spårats vilket skapar en spänning i och 

med diskrepanser i intressen och målbilder. Med detta som bakgrund finner vi det intressant 

att göra en djupdykning i ett specifikt projekt där man har arbetat med framtagningen av ett 

gestaltningsprogram. Tornbergs forskningsresultat bidrar till en djupare förståelse för 

gestaltningsprogram som fenomen, och vilka problem som kan uppkomma vid framtagningen.  

 

1.3.2 Flemming & Bratt: Art Planning - Intersection of Art and Planning  

I rapporten Art Planning - Intersection of Art and Planning (2012) undersöks hur planerings-

processen påverkas av att konstnärer och konstnärliga praktiker involveras. Med hjälp av 

intervjuer studerar författarna tre olika samverkansprojekt vilka alla kännetecknas av ett mer 

kommunikativt och kreativt arbetssätt. Två av dessa är också delprojekt i Samverkan om 

gestaltning av offentliga miljöer. 

  

Flemming och Bratt inleder med att fokusera på motiven till att involvera konst och 

konstnärer i planeringsprocessen. Svaren kretsar kring hur konstnären kan bryta strukturer, 

hur processen bidrar till att öppna upp för engagemang hos såväl beslutsfattare som hos 

allmänheten samt hur det kan bidra till en större medial uppmärksamhet. Man menar vidare 

att det kan finnas ett ekonomiskt motiv i att involvera gestaltningen i ett tidigt skede då 

friktionen såväl som risken för överklaganden minskar. Det blir en smidigare process. 

  

Därefter diskuteras konstens och konstnärens metoder i processen. Där ses konstnären som en 

facilitator vilken utgör en länk mellan de som planerar och dem de planerar för, samtidigt 

som gestaltningsdialogen också fungerar som ett slags ”tredje rum”, ett forum för 
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diskussioner som vanligtvis inte ryms inom byggnadsplanprocesser. I nästa del utvecklar man 

skillnaden mellan planerarens och konstnärens roller. 

  

Till sist handlar det om hur planering i samverkan ska kunna översättas till praktik och till 

praktiska förhållningssätt. Författarna menar att de olika projekten är så pass specifika att det 

är problematiskt att omvandla lärdomarna till någon form av generella recept över hur och 

när det konstnärliga bör involveras i planeringsprocessen - men förespråkar trots detta tidig 

involvering, stor transparens, tydlig definition av vad man hoppas åstadkomma med den 

konstnärliga involveringen och slutligen betonas vikten av att utvärdera processerna. 

  

När det gäller just översättning från planering till praktik är dock frågorna fler än svaren och 

vi hoppas att vår studie kan gå lite djupare och därmed kasta ljus över hur det faktiskt 

fungerat, eller inte fungerat, i ett specifikt fall. 

  

1.4 Problemdiskussion 

Ur flera avseenden kan samverkansprojekt ses som förändringsprojekt vilka syftar till att 

generera idéer och utveckla metoder som kommer att vara vägledande för hur organisationen 

ska planera, arbeta och organisera sig i framtiden och i kommande projekt. Vi undrar därför 

hur denna förändring ser ut, hur idéer och metoder blir praxis - det vill säga rutiner, strukturer 

och handlingar. Hur förändras organisationen och organiseringen utifrån samverkansprojektet 

och gestaltningsprogrammet? Hur arbetar man för att institutionalisera kunskaper från 

samverkansprojektet? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera samverkansprojektet Akademiska sjukhuset och studera 

framtagandet av ett gestaltningsprogram för att sedan undersöka hur planer och processer kan 

omsättas till praxis. 

 

1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att titta på ett samverkansprojekt där framtagandet av ett gestaltningsprogram för 

Akademiska sjukhuset i Uppsala varit huvudaktiviteten. Samverkansprojektet har bedrivits 

inom ramarna för regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer vilket 
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leds av Statens konstråd. Vi har studerat bakgrunden till gestaltningsprogrammet, hur arbets-

processen sett ut, hur det färdiga programmet formuleras och framförallt hur det är tänkt att 

implementeras. Projektet kan sägas vara tudelat då det dels verkar för att upprätta ett 

gestaltningsprogram som skall omvandlas till praktik, men dels också fungerar metod-

utvecklande för framtida projekt hos beställaren. Vi ämnar täcka in denna projektets dubbla, 

eller flerskiktade, natur för att på så sätt studera det i helhet. 

 

1.7 Disposition 

Det andra kapitlet i uppsatsen redogör för metod, datainsamling, urval och validitet. Här 

beskriver vi hur själva förfarandet gått till och hur vi bäst tror oss kunna uppfylla uppsatsens 

syfte. I det tredje kapitlet presenteras ett antal teorier och modeller som bidrar till förståelse 

av det område vi valt att undersöka. Dessa begrepp är även tänkta att utgöra ett stöd under 

analysen. I uppsatsens fjärde kapitel kommer vi presentera den data som samlats in gällande 

projektet. Den kommer delas upp i tre teman, där det första handlar om projektets 

förutsättningar och inledning, det andra temat handlar om själva arbetet med gestaltnings-

programmet och hur det färdiga programmet ser ut, medan vi under det sista temat redogör 

för hur programmet är tänkt att omsättas och översättas in i verksamheten. Kapitel fem är den 

del av uppsatsen där den insamlade datan sätts i relation till de teorier och modeller som 

presenterades i kapitel tre. Avslutningsvis kommer vi i det sjätte och sista kapitlet resonera 

mer fritt och explorativt kring uppsatsämnet. Här presenterar vi våra egna slutsatser och ger 

även förslag på möjliga ingångsvinklar för framtida forskning på området. Till uppsatsen hör 

också flera bilagor, exempelvis organisationsscheman, intervjufrågor och sammanfattande 

punkter från gestaltningsprogrammet. 
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2 Metod  

2.1 Metodval 

Denna uppsats ska ingående belysa ett specifikt projekt och studien är därmed genomförd i 

form av en fallstudie. Valet av metod motiveras med att vi eftersöker djup snarare än bredd 

(Denscombe 2000, 42). För att hantera fallets komplexitet krävs dessutom ett helhetsgrepp - 

något som en fallstudie erbjuder. Då det enbart har funnits ett fall har möjlighet getts till att 

ringa in subtiliteter och undersöka företeelser så som de naturligt uppträder (Denscombe 

2000, 53). Vidare bidrar metodvalet till att se till processerna inom undersökningsenheten, 

vilket inom ramarna för vår studie är mer relevant än resultat och slutprodukt. Fallstudien 

stödjer även användning av flera datakällor (Denscombe 2000, 53). 

 

De teorier och modeller som presenteras i nästa kapitel används för att förstå och förklara hur 

organisationer genomgår förändringar eller genomför reformer, och hur idéer översätts och 

sprids. Vår avsikt är att dessa ska utgöra ett stöd i tolkningen av hur organisationen påverkas 

av samverkansprojektet och att de även ska hjälpa till med att förklara hur organisationen 

införlivar idéer, såväl medvetet som omedvetet. 

 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Sekundärdata 

Studiens sekundärdata är till stor del hämtad från gestaltningsprogrammet och från 

Landstingsservice projektansökan till Statens konstråd. Vi har även använt oss av annan 

befintlig dokumentation om såväl regeringsuppdraget som samverkansprojektet i form av 

styrdokument, regleringsbrev, utvärderingar, mötesprotokoll och hemsidor. Utöver dessa 

handlingar har information också hämtats från vetenskapliga artiklar och litteratur vilka vi 

funnit genom sökningar i databaser och genom en arkeologi utifrån källhänvisningar i 

tidigare forskning och litteratur. Denna information har sökts i databaser som JSTOR, Sage, 

uppsatser.se och avhandlingar.se där vi använt oss av sökord som gestaltningsprogram, 

samverkan, samverkansprojekt, nätverk, översättning, stadsplanering, metodutveckling, 

offentliga miljöer, reformering, idéöverföring och deras engelska motsvarigheter. 
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2.2.2 Primärdata 

Vår primärdata utgörs av sex intervjuer med personer på olika positioner inom eller i relation 

till projektet. De genomförda intervjuerna har haft karaktären av explorativa samtal utifrån ett 

antal på förväg bestämda teman (se bilaga II). Då detta är ett komplext och omfattande 

samverkansprojekt har ibland stora delar av intervjuerna bestått av bakgrundsinformation och 

förståelse för hur de olika parterna agerar i projektet. De personliga intervjuerna gjordes 

ansikte mot ansikte och varje intervju varade mellan trettio och sextio minuter. För att inte 

missa någonting spelades intervjuerna in, varefter vi lyssnade igenom materialet och 

samtidigt läste de anteckningar som gjordes vid intervjutillfället. Det material som ansågs 

relevant för studien transkriberades och delades sedan in i tre övergripande teman under vilka 

de olika respondenternas svar till sist sammanfattades. 

 

2.3 Urval 

Vi kände sedan tidigare till regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga 

miljöer och ansåg att något av de deltagande projekten skulle utgöra ett lämpligt studieobjekt. 

I ett tidigt stadie av uppsatsskrivandet gjordes bakgrundsintervjuer med Henrik Orrje, enhets-

chef på Statens konstråd tillika projektledare för regeringsuppdraget, Maria Håkansson, 

följeforskare av regeringsuppdraget, samt Hannes Flemming, i skrivande stund masterstudent 

vid KTH med erfarenhet av några av projekten. Efter att i dessa intervjuer fått upp ögonen för 

samverkansprojektet i Uppsala, och med hänsyn till möjligheten att genomföra personliga 

intervjuer, så föll valet till slut på Akademiska sjukhuset. Projektet är av Statens konstråd 

kategoriserat som Planering av komplexa stadsmiljöer, vilket även det gjorde att vi ansåg 

detta projekt vara väldigt intressant i studiesyfte. 

 

I projektet finns flera organisationer representerade, deltagarna är uppdelade i en styrgrupp, 

en arbetsgrupp samt övriga deltagare i projektet. Tillsammans utgör alla dessa det som kallas 

för samverkansgruppen. I styrgruppen ingår representanter från Landstingsservice, 

Akademiska sjukhuset, Kultur i länet, Uppsala kommun samt en av Statens konstråd utsedd 

konsult. Arbetsgruppen, vilka rent praktiskt har jobbat med framtagandet av programmet, 

utgörs av en arkitekt, en landskapsarkitekt, en samrådsexpert, en konstnär samt en antikvarisk 

expert. Bland de övriga deltagarna i samverkansgruppen finns en representant från Uppsala 

universitet, den externt inhyrda projektledaren samt fler representanter från Uppsala kommun, 

Landstingsservice och Kultur i länet.  
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Projektägare är Landstingsservice, vilka ansvarar för fastighetsförvaltning och verksamhets-

anknuten service inom landstinget. Landstingsservice sysselsätter ungefär 250 personer, 

förvaltar över 700 000 kvadratmeter lokalyta. Den enskilt största kunden är Akademiska 

sjukhuset. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden, Länet och Akademiska, och inom 

Landstingsservice finns även en projektavdelning med nio anställda projektledare vilka 

agerar på uppdrag av de två affärsområdena och utför behovsanalys och förstudier såväl som 

projektering och produktion (Landstingsservice 2013). 

 

För att välja respondenter inom samverkansprojektet har vi sett till vilken befattning 

personerna har inom projektet och därefter tagit kontakt med ett par individer som sågs som 

nyckelpersoner. Efter initial kontakt har det snarast rört sig om ett urval enligt snöbolls-

metoden, där vi efter hand har lotsats vidare bland de involverade. 

 

Respondenterna är: 

Åke Forsgren, projektledare konst, Kultur i länet, Landstinget Uppsala län 

Forsgren är en av initiativtagarna till gestaltningsprogrammet och sitter med i projektets 

styrgrupp. Forsgren är till vardags projektledare på Kultur i länet, den del av Landstinget i 

Uppsala län som arbetar med kultur och folkbildning. 

 

Sören Hill, projektchef, Landstingsservice, Landstinget i Uppsala län  

Sören Hill, också en av initiativtagarna, är projektchef på Landstingsservice och sitter med i 

styrgruppen som ombud för beställaren. 

 

Suzanne de Laval, samrådsexpert och arkitekt SAR/MSA, Arkitekturanalys AB 

de Laval är arkitekt och teknologie doktor. Tidigare har de Laval forskat vid KTH, arbetat på 

stadsbyggnadskontoret i Uppsala och genomfört flera utredningar på uppdrag av Vägverket/ 

Trafikverket angående gestaltningsmetodik och samrådsfrågor. Här sitter de Laval med i 

arbetsgruppen och är den som introducerat gåtur som en samverkansmetod i projektet. 

 

Tony Corbell, projektledare, Hifab AB 

Corbell är projektledare på Hifab, ett av Landstingsservice ofta anlitat projektledningsföretag. 

Corbell har lett projektet och ansvarat för tidsplan och budget - och har tillsammans med de 

Laval implementerat gestaltningsprogrammet i Landstingsservices styrande dokument.  
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Maria Håkansson, följeforskare, biträdande lektor Urbana och regionala studier KTH 

Följeforskare från Kungliga Tekniska Högskolan som studerar Samverkan om gestaltning av 

offentliga miljöer och som i skrivande stund författar en forskarrapport om detta regerings-

uppdrag.  

  

Per Lundgren, antikvarisk expert, Upplandsmuseet 

Sitter med i projektets arbetsgrupp med anledning av sin expertis inom kulturmiljö. Lundgren 

har genomfört en kulturmiljöanalys av sjukhusområdet, ett arbete som utgör en viktig del av 

gestaltningsprogrammet.  

 

2.4 Validitet 

Respondenterna har givits möjlighet att läsa igenom och kontrollera sina svar för att 

eliminera eventuella missuppfattningar. I vissa fall har intervjuerna kompletterats med 

kontroll- eller följdfrågor per mejl. För att bättre förstå den samverkansmetod som senare 

kommer beskrivas som gåtur så deltog vi dessutom i en gåtur som genomfördes på 

Akademiska sjukhusets område tillsammans med interna och externa projektledare den 14:e 

maj 2013. Uppsatsen har också diskuterats på seminarier och granskats av en opponentgrupp. 

 

2.5 Genomförandet av studien 

Gällande val av fall har det på sätt och vis varit en försvårande faktor att implementeringen 

av gestaltningsprogrammet inte är klar, utan i skrivande stund en högst pågående aktivitet. 

Detta har dock inte hindrat dokumentet och metoderna från att redan ha börjat användas i 

nystartade projekt. Vi anser dessutom att det funnits positiva aspekter med att följa idéernas 

väg in i organisationen i realtid, och att det ur detta har gått att härleda information om hur 

dessa planer och processer blir praxis.  

 

Vi fick ibland höra likartade resonemang från flera av respondenterna. Något som kanske inte 

är helt förvånande då man nyligen nått konsensus genom färdigställandet av programmet och 

nu med spänd förväntan ska gå vidare med implementeringen av detta. Då studien utförts i 

detta relativt tidiga skede har den självreflekterande och kritiska fasen kanske ännu inte helt 

infunnit sig hos respondenterna, och programmet har heller inte hunnit testats i ett skarpt 

projekt.   
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Organisationsutveckling 

Det finns många olika teorier och modeller som behandlar en organisations medvetenhet 

gällande vissa processer eller företeelser, eller dess förmåga att hantera specifika situationer 

eller arbetsformer. Projektkompetens och designtrappa är två begrepp vilka vi finner 

relevanta för studien, och som dessutom på ett eller annat sätt kan sägas hänga ihop med 

varandra och därmed ge en varierad bild av hur organisationer kan utvecklas genom att arbeta 

i samverkansprojekt. 

 

Projektkompetens formuleras av Söderlund (2005) som förmågan att initiera, leda och 

organisera projekt. Söderlund nämner att projekt har en kunskapsintegrerande funktion vilken 

primärt äger rum i de fyra aktiviteter som utgör projektkompetensen: projektgenerering, 

projektorganisering, projektledarskap och teamarbete. Projekt är “arenor för strategiskt 

lärande” (Söderlund 2005, 166) inom vilka projektkompetensen över tid, och genom 

uppbyggnad av resurser och kompetenser, utvecklas. Rent konkret kan detta handla om att 

identifiera signifikanta aktörer, utveckla utvärderingsmetoder, utforma samarbets- och 

samordningsstruktur, hitta nya former för kommunikation inom projekt och att kunna 

prioritera mellan olika projekt eller mellan aktiviteter inom det specifika projektet. Söderlund 

diskuterar genomgående projekt inom en enskild organisation men nämner i förbigående att 

det blir vanligare att projektkompetens ”antar en interorganisatorisk karaktär” när flera olika 

organisationer samverkar med varandra i komplexa nätverk (2005, 324). 

 

Designtrappan, en modell framtagen av Dansk Design Center, var en del av en större 

enkätundersökning genomförd 2003, vilken syftade till att kartlägga hur pass aktivt danska 

företag arbetade med design. Genom denna undersökning och med hjälp av denna modell 

ville man uppmärksamma företag eller organisationer på hur pass integrerad designfrågan var 

i deras verksamhet och därmed visa vilken grad av designmognad (jfr eng. design maturity) 

de uppnått. På det första steget i modellen (se Fig. 1) kan design förekomma, men det är 

ingenting man arbetar aktivt med. På nästa nivå är design ofta någonting som läggs till i slutet 

av ett utvecklingsarbete, och handlar ofta om form eller utseende. På trappans tredje steg 

finns design med från början och har blivit en viktig del av arbetet, men är inte styrande. Till 

sist, på det fjärde och sista steget ses designmetodik som en central och styrande faktor i 

verksamhetsidén. Designfrågan är här en ledningsfråga med ett eget strategiskt värde (SEE 
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Platform 2011; SVID). Undersökningen upprepades några år senare, och modellen har även 

fått stor spridning i Europa och används exempelvis av Stiftelsen Svensk Industridesign i 

Sverige. Ordet design är på engelska ett begrepp som rymmer ett större innehåll än i vårt 

språk, och som också fångar upp det svenska begreppet gestaltning (ex översätts gestaltnings-

program ofta med design program eller aesthetic design program). Genom att byta ut ordet 

design mot gestaltning i modellen kan den därför också användas för att tydligare åskådlig-

göra hur aktivt en organisation eller ett projekt jobbar med gestaltningsfrågor – är det 

någonting som man inte tänker på alls, något som kommer in på slutet och stör ett ofta redan 

komplicerat projekt eller är det någonting som utgör en viktig arbetsdel och kanske rentav är 

en styrande strategi? 

 

     
Fig. 1: Designtrappan (Egen figur) 
 

3.2 Reformering 

Att reformera handlar om att genomföra medvetna förändringar inom en organisation 

(Brunsson & Olsen 1990, 11). Själva omorganisationen är instrumentet för reformeringen då 

man gör förändringar i organisationens form, dess struktur, arbetssätt eller ideologi. Genom 

reformen vill man göra organisationen mer målinriktad och effektiv. Brunsson och Olsen 

(1990) problematiserar dock påståendet att organisationer alltid skulle vara ett instrument för 

effektivisering, och menar att det finns flera olika faktorer bakom en förändring. I den 

nyinstitutionella organisationsteorin ifrågasätts organisationer som rationellt målinriktade 

strukturer (Johansson 2006, 17). Teorin menar att organisationer inte är helt fria i sitt 

handlande och att beteenden styrs av kulturbestämda regler. Beteendet visar sig i handlings-

rutiner som leder till en regelbundenhet. Beteendet och handlingarna skapar mening och 

bidrar till en organisations legitimitet. Strukturer och processer får ett egenvärde, och är inte 

enbart metoder för att göra organisationen mer effektiv (Brunsson & Olsen 1990, 15). 
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En reform kan beskrivas som en process av idéutveckling, övertalning och genomförande. 

Reformeringens orsakskedja är ofta sammanhängande och kan förklaras på detta sätt:  

intentioner → nya strukturer, processer och ideologier → ändrat beteende → bättre resultat 

(Brunsson & Olsen 1990, 12). Med bakgrund till detta kan reformarbetet inte sägas vara en 

omedelbar handling där resultatet förväntas i ett direkt följande led. Man talar därför om 

reformer som framtidsorienterade då de är tänkta att ge framtida fördelar.  

 

Sammankopplingen med framtiden är något som gynnar den administrativa reformen. Genom 

att tala om vad som ska ske i framtiden kan man röra sig på ett idéplan - ett plan där det är 

lättare att utföra positiva saker än vad som är normalt i handling (Brunsson & Olsen 1990, 

178). Det blir därmed enklare att förankra och få stöd för reformen vilket ökar chanserna för 

reformens fortsatta resa. Vidare kan reformen dra fördelar av att inte vara helt uttalad. 

Enkelhet och vaghet underlättar för implementeringen av idéerna då den mottagande 

omgivningen själva kan läsa in vad man vill att reformen ska innebära. Det skapas ett 

önsketänkande och förhoppningar som i sin tur gynnar reformens resa in i organisationen.  

 

För att kunna genomföra en administrativ reform behöver reformatörerna, det vill säga de 

som driver förändringen, ha organisationsrätt (Brunsson & Olsen 1990, 13). Med 

organisationsrätt menas att de ska kunna fatta auktoritativa och bindande beslut, samt att de 

måste kunna stå emot eventuellt motstånd. Vid införandet av en reform skiljer man mellan 

tanke och handling och mellan att fatta beslut och att genomföra besluten. Tanke och 

beslutsfattning är uppgifter för de styrande, vilket till antalet ofta är få. Medan handling och 

genomförande av besluten ligger hos den icke ledande massan. 

 

Organisationernas institutionella natur leder till att reformer är lättare att påbörja än att 

besluta och i nästa steg lättare att besluta än att faktiskt genomföra (Brunsson & Olsen 1990, 

17). Reformer kan ofta vara svårplanerade då det rör sig om komplexa processer. Dock kan 

den specifika reformen förklaras som enkel, problemen uppkommer senare när reformen 

möter verklighetens komplexitet. Det går sällan att urskilja en rak väg från genomförande till 

utvärdering. Genom att istället tala om lärprocesser på vägen, poängteras själva resan som det 

centrala. Det är under resan som lärdomarna görs, vilket betyder att det är först vid slutet som 

man inser vad man ville uppnå från början (Johansson 2002, 89).  
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Reformernas genomförandefas kan beskrivas som den process där idéerna introduceras för 

praktiken (Brunsson & Olsen 1990, 185). Som tidigare har konstaterats är genomförandet 

ingen enkel process då komplikationer kan uppkomma när idéerna möter verkligheten. 

Genomförandet är ett tidskrävande arbete då idéer inte omedelbart omsätts till handling. 

Idéerna kan komma att förändras över tid vilket försvårar implementeringen. Att därför redan 

från början vara klar med vilka idéer som ska känneteckna praktiken är viktigt. Ska det vara 

de idéer som var en del av reformens inledning eller den form idéerna har tagit när projektet 

har avslutas? Om avsikten är att implementera de ursprungliga idéerna står man inför en 

nästintill omöjlig utmaning. Detta eftersom att idéerna kommer att förändras vid över-

lämnandet då det nästan alltid finns en diskrepans mellan idé och praktik (Brunsson & Olsen 

1990, 186). För att minimera skadorna kan man redan vid det inledande strategiska arbetet ge 

praktiken stort utrymme - om de nya idéerna går i linje med praktiken ökar chanserna för 

reformens överlevnad.  

 

3.3 Idéspridning 

I den svenska nyinstitutionalismen finner vi hjälpmedel till att förstå hur nya reformer tas 

emot och hur idéers spridningsprocess ser ut (Johansson 2002, 100). Enligt denna sprids idéer 

på så kallade organisatoriska fält (Johansson 2002, 98). Dessa fält har ingen objektiv existens 

då de baseras på föreställningar om att vissa organisationer av någon anledning hör samman. 

Man skiljer på organisatoriska fält och relationsbaserade nätverk, då samhörigheten i det 

förstnämnda grundar sig i idéer medan den i det andra baseras på interaktion.  

 

Även om nyinstitutionalister sällan uttrycker sig i nätverkstermer kan det i detta sammanhang 

ändå vara givande att se till den nätverksbaserade forskningen (Johansson 2002, 103). 

Nätverksteorier fokuserar på aktörer snarare än strukturer vilket ger en djupare förståelse för 

hur idéspridning sker. Genom att se till interaktionen mellan organisationens aktörer belyses 

det performativa - det vill säga själva processerna. Det är människorna, oavsett om de är 

skapare av idéerna eller bara mottagare, som ingjuter kraft i idéerna - som får dem att resa 

(Czarniawska & Sevón 1996, 23). Reformer och idéer som inte får möta verkligheten riskerar 

att bli “hyllvärmare”, det vill säga oanvända idéer. Det är i interaktionen mellan människor 

och idéer som själva organisationsförändringen sker. 
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3.4 Översättning  

Inom de organisatoriska fälten finns det ramar som kallas “institutionella logiker” (Grape 

2006, 51). Det är logikerna som vägleder organisationerna. Utifrån materiella, kulturella och 

symboliska utgångspunkter säger logikerna vad man ska göra och hur man ska göra det. När 

olika organisationer samverkar sker det utifrån dessa institutionella logiker, och även om man 

strävar mot samma mål så kan det finnas en diskrepans mellan organisationernas arbetssätt 

och sätt att tolka idéer. Skillnaderna kan grunda sig i kunskaper, förväntningar, syften, 

önskemål och regelverk. 

 

Logikerna är en bidragande faktor till att idéutbredning inte handlar om ren kopiering av 

idéer. När idéer förflyttas från en aktör till en annan förvandlas de - man talar om att idéerna 

översätts (Johansson 2002, 106). En associationsprocess, där aktörerna i översättningskedjan 

kan välja att koppla (associera) ett oändligt antal nya element till en idé, leder till själva 

översättningen (Latour 1986, 2005 & Callon 1986 refererad i Røvik 2008, 262). Czarniawska 

beskriver idéernas resa som att de rycks ur sin ursprungskontext för att sedan bäddas om på 

den nya platsen. Idén går från disembedding till embedding vilket innebär att en idé som 

kommer till ett nytt ställe aldrig är identisk med hur den såg ut i ursprungsläget (2005, 112).   

 

Genom translationsstudier utvecklar Røvik (2008) idéspridnings- och översättningsteorin, där 

så väl den modernistiska som den socialkonstruktivistiska synen ifrågasätts. Det modern-

istiska utgångsläget kritiseras på grund av sitt antagande att överföringen skulle vara en 

relativ enkel process. Med translationsteorin som stöd menar Røvik att idéernas formbara 

karaktär motsäger detta faktum. Vidare utmanas den socialkonstruktivistiska föreställningen 

vars utgångsläge grundar sig i påståendet att “idéer visserligen kan tas in men att de inte 

nödvändigtvis tas i bruk” (Røvik 2008, 212). Idéer kan enligt ett translationsteoretiskt 

perspektiv materialiseras och utvecklas till praxis, vilket till viss del motsäger denna tanke 

om frikoppling av idé och praxis. Røvik målar upp ett alternativ till de modernistiska och 

socialkonstruktivistiska synsätten, och presenterar ett tredje utgångsläge kallat pragmatisk 

institutionalism. Den pragmatiska institutionalismen har en empirisk inriktning vilket kan 

förklaras som att man lyfter fram den komplexitet och tvetydighet som finns i verkligheten 

(Røvik 2008, 45). 
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När idéer översätts till praxis sker en så kallad kontextualisering där allmänna idéer ges ett 

materiellt innehåll (Røvik 2008, 251). Utifrån specifika översättnings- och 

omformningsregler förklaras vad som händer med själva innehållet i idéerna. Klassisk och 

modern translationsteori utgår från översättaren och dennes frihet att återge och återskapa 

innehållet. Utifrån detta bör syftet med översättningen främst vara att det som översätts ska 

kunna förstås och fungera i den kultur som det översätts till (Røvik 2008, 215). Med 

mottagarna i fokus måste översättaren vara mer eller mindre obunden av originalet, vilket i 

sin tur innebär att idéerna omformas och översätts.  

 

För att lyckas med överföringen av idéer mellan olika kontexter finns det behov av 

translatorkompetens. Ett misslyckande kan beskrivas som att idéerna löskopplas (de tas in 

utan att användas), stöts bort (de tas in på praxisfältet men stöts av någon anledning bort) 

eller att idén får oförutsedda effekter (t.ex. att positiva effekter uteblir). Vidare kan dåligt 

översättningsarbete bero på brister i själva implementeringen. Idéerna konkretiseras inte 

tillräckligt eller på rätt sätt för att kunna bli praxis - det sker en svag kontextualisering. Det 

kan saknas en medvetenhet om att idéer måste översättas till “konkreta lokala versioner” för 

att överhuvudtaget bli användbara (Røvik 2008, 277). 

 

Enligt Røvik (2009, 279f) tyder mycket på att translatorkompetensen får en allt större roll när 

det kommer till kunskapsöverföringen i dagens organisationer. Detta beror på den karaktär 

idéerna tar sig idag. Många idéer är i den tidiga delen av processen abstrakta och riktar sig till 

flera målgrupper. Det behövs då en lokal översättning som omvandlar det abstrakta till något 

konkret och användbart för organisationen. Vidare är det intressant att se till vilka egenskaper 

denna “översättningsexpert” ska besitta. Att inneha translatorkompetens innebär att man ska 

vara kunskapsrik och mångkontextuell. Då det handlar om att hämta in något från en kontext 

och sedan materialisera den i en annan krävs det att man innehar kunskaper från båda sidorna 

- det vill säga, den “levererande” och den “mottagande” kontexten. Men detta att man ska 

kunna tala “båda språken” är något som ofta förbises. När översättningen dessutom sker i 

organisationer där aktörerna inte är koordinerade blir överföringen än mer problematisk.  

!  
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4 Kartläggning av projektet 

4.1 Om projektet 

4.1.1 Bakgrund 

Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett över 300 år gammalt universitetssjukhus som sedan 

1983 ägs av Landstinget i Uppsala län efter ett övertagande från staten. Det nuvarande 

området, vilket började bebyggas 1866, är stort och komplext med byggnader uppförda under 

en lång tidsperiod och “inte i alla avseenden samordnat gestaltningsmässigt”. Efter en historia 

av flyttar, tillbyggnader och ombyggnader står man nu inför stora förändringar som kommer 

pågå i flera decennier. Landstinget och Akademiska sjukhuset har samverkat kring att 

upprätta en lokalförsörjningsplan, vilken redovisar lokalsituationen och behov av föränd-

ringar, samt en fastighetsutvecklingsplan som redovisar förslag och genomförandeordning. I 

den senaste versionen av fastighetsutvecklingsplanen nämns bland annat tydligare huvudentré 

till området genom en nyanlagd allégata med butiker, vilken leder mot entrén. I planen finns 

också förslag till “omfattande ny-, på- och ombyggnader”. (Projektbeskrivning 2012). 

 

I denna plan tas dock inte gestaltningsfrågor upp, något man vill åtgärda genom att ingå i 

projektet Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer och inom ramarna för detta upprätta 

ett gestaltningsprogram där man engagerar arkitekter, landskapsarkitekter och andra berörda 

för att samarbeta kring utvecklingen av den offentliga miljön i och kring Akademiska 

sjukhuset, avseende såväl planerade byggnader som yttre miljö liksom den stad i staden 

vilket sjukhusområdet utgör med sina 8000 anställda och 1100 vårdplatser. Gestaltnings-

programmet ska sedan utgöra ett eget kapitel i kommande fastighetsutvecklingplan 

(Projektbeskrivning 2012). 

 

Åke Forsgren berättar att man på Kultur i länet redan 2011 inledde en dialog med 

Landstingsservice där man diskuterade vad som kommer hända dels med utformningen av 

hela området och dels hur man ska jobba med såväl befintliga som nya konstverk. Ganska 

snart insåg man att det inte fanns någonting att gå efter. “Det fanns ingen inriktning” menar 

Forsgren, “all fokus har legat på vad som händer innanför väggarna”. Sjukhusområdet skiljer 

sig också på detta sätt från vanlig stadsplanering då området planeras utifrån verksamheten i 

byggnaderna i första hand (Forsgren 2013). Akademiska sjukhuset är ett område som hela 

tiden förändras - och det är väldigt naturligt, menar Per Lundgren. På samma sätt som i ett 
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industriområde måste byggnaderna hela tiden anpassas efter nya behov. (Lundgren 2013). 

Maria Håkansson berättar att det är typiskt att den rådande ideologin styr hur man bygger 

exempelvis skolor eller sjukhus. Det har funnits olika idéer om hur sjuksalarna ska ligga i 

förhållande till behandlingsrum, ifall personalen bör bo på området eller liknande. Byggnader 

på sjukhusområden har också en mycket kortare livslängd än bostadshus, menar Håkansson, 

och ofta är det billigare att riva än att bygga om. Sjukhusområdet är också en del av staden, 

men man får inte glömma att det som är så speciellt är att det är en verksamhet (Håkansson 

2013). 

 
Sören Hill på Landstingsservice berättar att när man tidigare gjort fysiska förändringar av 

sjukhusområdet så har det inte rört sig om så stora ingrepp. Man har gjort lite ändringar här 

och där, vilket inneburit att området nu ger ett spretigt intryck. Detta har även drabbat den 

yttre miljön och det är märkbart att den har varit lågprioriterad. Dessutom har man arbetat 

parallellt med ramavtalskonsulter från flera olika firmor, även det en bidragande faktor till att 

det inte har funnits en röd tråd. De gånger det rört sig om nybyggnationer har man utlyst 

arkitekttävlingar, vilket inte heller varit helt oproblematiskt. Dels har ytan ibland prioriterats 

högre än funktionen, och dels har de enskilda byggnaderna inte i större utsträckning tagit 

hänsyn till omgivningen och redan befintlig arkitektur. Utifrån detta gjordes bedömningen att 

ett styrande dokument behövdes, ett dokument som talar om hur man ska tänka långsiktigt 

(Hill 2013). 

 

Tony Corbell bekräftar att landstinget har fått lösa många uppgifter på väldigt kort tid. Till-

byggnader har skett och när man väl inser att resultatet blev sådär så har man redan sprungit i 

väg till nästa lösning. ”Det är tyvärr så vardagen har sett ut, och man är fullt medveten om att 

det blivit sönderbyggt med tiden och att det inte funnits så mycket omsorg i tanken”, menar 

Corbell, men säger avslutningsvis att man nu har chansen att göra något åt det (Corbell 2013). 

 

4.1.2 Vision 

Enligt projektbeskrivningen ämnar man att genom metodveckling hitta en strategi och en 

konkret form för gestaltningsarbetet. Gestaltningsprogrammet ska “vara vägledande för den 

fortsatta utbyggnaden av Akademiska sjukhuset” och det ska även finnas “anvisningar för hur 

gestaltningsprogrammet ska tillämpas i de konkreta byggprojekten”. Arbetet är nytt för lands-

tinget och ses som ett pilotprojekt där det gäller “att hitta de parter som ska samverka, att 
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genomföra fullskaleförsök med samverkan och att utvärdera hur dessa utfaller” och 

därigenom utveckla ett arbetssätt som passar landstingets organisation. Man vill att detta 

medför att de viktiga dokument inom landstinget som styr kvaliteterna inom byggprojekt 

också ska omfatta gestaltningsprinciper och att detta i förlängningen har en positiv påverkan 

på arbetsprocesserna. (Projektbeskrivning 2012) 

 

Liksom flera andra respondenter har Maria Håkansson bilden att det är relativt vanligt att 

byggprojekt på området sker som separata, avskilda projekt utan en koppling till utvecklingen 

i området som helhet. Det gäller främst till- och ombyggnader, där det exempelvis kan handla 

om placering eller utformning av tillägg. Många saker sker parallellt och utan en över-

gripande syn på området - ofta med hänvisning till att det är ont om tid. Tanken är att 

gestaltningsprogrammet ska bli ett hjälpmedel för att undvika detta genom att ange en 

övergripande karaktär för områdets kvaliteter som alla aktörer ska förhålla sig till i de 

enskilda projekten. Tanken är att sjukhuset vinner på detta genom att man får en bättre 

vårdmiljö, att det rent visuellt blir mer tillgängligt och att det blir lättare att hitta i både för 

personal och för andra som besöker eller passerar genom området. Håkansson ser också att 

det kan finnas förvaltningsvinster dels i form av att man kan förebygga dyra misstag och dels 

genom att man lättare kan undvika förseningar på grund av bygglovsproblematik då man 

redan från början väger in kommunens visioner och regler via deras deltagande i 

samverkansprojektet (Håkansson 2013). 

 

Per Lundgren menar att om sjukhuset vill vårda sitt varumärke som ett framstående sjukhus 

med god vård och högtstående forskning så måste detta avspegla sig i den yttre miljön. 

Gestaltningen kan på så vis bidra till en positiv bild av sjukhuset (Lundgren 2013). ”Om man 

bedriver världsledande sjukvård bör man också signalera det genom själva miljön”, säger 

Maria Håkansson. Genom symboler och den fysiska miljön kan man signalera status vilket 

ger möjligheter till att exempelvis rekrytera internationellt (Håkansson 2013). Man måste se 

till helhetsupplevelsen och fundera över vad som är en läkande miljö, menar Suzanne de 

Laval. Det måste vara en bra arbets- och studerandemiljö, och den måste vara bra för både 

patienter och besökare (de Laval 2013). 
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4.2 Gestaltningsprogrammet 

4.2.1 Övergripande förhållningssätt 

Suzanne de Laval poängterar att det övergripande gestaltningsprogrammet handlar om 

principer, att man bör tänka på helheten. Det är helt fel att vara för detaljerad i början, då har 

man de principiella frågorna framför sig och allt eftersom man kommer vidare i projektet ska 

det bli mer detaljerat (de Laval 2013). Tony Corbell förklarar att gestaltningsprogrammet inte 

gör avstamp i byggnaders form och uttryck. Möjligen höjder och volymer och hur de 

förhåller sig till varandra, men inte hur de gestaltas som enskilda byggnader. Man kan säga 

att programmet förklarar områdets kontext. Corbell påpekar att det övergripande programmet 

ska ligga till grund för alla ombyggnader på området under de närmaste 15-20 åren. Det ska 

vara ett levande dokument vilket ska ses över årligen och man måste jobba aktivt med 

programmets utformning under hela denna period. Corbell berättar att det sedan kommer att 

behövas detaljerade gestaltningsprogram för specifika projekt och att gestaltningsprogrammet 

även behöver fyllas på med material, exempelvis ett belysningsprogram och ett skyltprogram, 

vilka omnämns redan nu. (Corbell 2013). Forsgren menar att det som är svårt är att få med 

andemeningen och syftet men att samtidigt inte säga precis hur man ska göra (Forsgren 2013).  

 

4.2.2 Framtagande och samverkansmetoder 

Håkansson berättar att det redan från början fanns en klar idé om hur man skulle organisera 

sig med en styrgrupp, en samverkansgrupp och en arbetsgrupp (Håkansson 2013). Åke 

Forsgren berättar att man mellan styrgrupp och arbetsgrupp har bollat frågor, besked och 

inriktningar och att man självklart har haft en del möten ihop. Forsgren förklarar att man kan 

se styrgruppen som beställare av projektet, medan arbetsgruppen är utförare (Forsgren 2013).  

 

Håkansson menar att workshoparna, där hela samverkansgruppen försökt tydliggöra 

projektets drivkrafter, vision, målsättningar och lösningar, har varit väldigt bra då de också 

fungerat som en mötesplats för koppling och överföring av information mellan de olika 

grupperna i projektet. Under dessa har det dessutom kommit fram saker om bakgrund eller 

varför och hur saker fungerar som de gör, menar Håkansson. Det har utbytts kunskaper, 

vilket är väldigt viktigt för kunskapsuppbyggnad, men också för att skapa erfarenhet kring 

gestaltningsfrågor i ledningsgrupp och samverkansgrupp, och för att koppla ihop olika 

kompetenser. Det har varit både framtagande och förankring i en och samma process då 

ledningen tydligt blivit involverad och fått en personlig erfarenhet (Håkansson 2013). 
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Forsgren beskriver stämningen på workshoparna som väldigt öppen och visionär, och menar 

att det har varit väldigt intressant att lyfta fram de olika infallsvinklarna, till exempel 

arkitektur, konst, mark och kulturmiljö (Forsgren 2013). Håkansson tycker att ytterligare en 

workshop hade behövts, men att den yttre tidsramen helt enkelt inte tillät det (Håkansson 

2013). 

 

Suzanne de Laval är den som introducerat gåturer som en samverkansmetod i projektet. En 

gåtur innebär att deltagare med olika perspektiv (patienter, läkare, förvaltare, barn, allmänhet) 

i grupp rör sig i miljön och vid ett par förutbestämda platser skriver ned sina intryck för att 

sedan diskutera dessa i dialog med övriga deltagare. För att få in röster från alla dessa 

intressenter i programmet behöver man göra en platsanalys, menar de Laval. Gestaltning och 

arkitektur handlar om hur man gör miljön, och grupperna måste få titta på miljön och fundera 

på hur den ska fungera som en helhet (de Laval 2013). Sammanlagt deltog 130 personer i de 

gåturer vars material ligger till grund för programmet (Gestaltningsprogram 2013). 

 

Tony Corbell berättar att det var mindre folk än väntat som dök upp under öppet hus, där man 

presenterade samverkansprojektet och ville föra dialog med allmänheten. Trots affischering 

och annonsering i dagspress så dök inte mer än uppskattningsvis 20-30 personer upp totalt 

under de tre dagarna. Enligt Corbell hade man snarare räknat med 40-50 besökare per dag. 

“Vi ville få in åsikter att bearbeta snarare än att presentera någonting redan färdigt”, menar 

Corbell och undrar om det kanske kommer finnas fler åsikter när nu programmet presenteras 

(Corbell 2013). 

 

Forsgren berättar att projektet genomfördes inom tidsplanen, men att vissa moment tog längre 

tid och krävde större arbetsinsats än beräknat. Det finns ju flera problem med att göra ett 

sådant här gestaltningsprogram när verksamheten ändå fortsätter och är i full gång, fortsätter 

Forsgren (Forsgren 2013). De Laval instämmer i att det största problemet med projektet har 

varit att hålla tidsplanen. Det kommer upp saker under resans gång och det är problematiskt 

att få ihop tider när alla kan träffas (de Laval 2013). Tony Corbell berättar att det fanns en 

ursprunglig målsättning att samtidigt jobba fram ett detaljerat gestaltningsprogram för en av 

tomterna på området - men det visade sig väldigt svårt att producera någonting innan de 

övergripande principerna var satta och genomlysta. Det kan man ju förstå och det blir ju ännu 

tydligare i efterhand, menar Corbell. Det var ett för tufft mål och man fick behandla det som 
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ett enskilt projekt som fick leva sitt eget liv, men med input från experterna vilka bereddes 

plats på möten och fick tycka till, helt enligt samverkansmodellen (Corbell 2013). 

 

Det var många personer och viljor och allt detta ska skrivas som om det vore en enda 

avsändare, berättar Corbell. Alla kan inte skriva sin del och sedan sätta ihop det - utan det 

gällde att få lite styr på innehållet. Det där fick bearbetas fram och tillbaka några gånger. 

“Styrgruppen med representanter från beställarintressenterna ska ju också enas om att 

innehållet är det som önskades och att det möter respektive förhoppningar. Det krävs några 

sittningar där också för att gå igenom tillsammans med huvudförfattaren angående 

disposition och tydlighet”, säger Corbell som är glad att diskussionerna förekommit då det 

betyder att man har nått till en punkt där alla fått göra sin röst hörd och att alla har fått tycka 

till, snarare än att det kommer ett dokument som någon stämplar “Ok” på. Det betyder att alla 

läst och tagit till sig, även i styrgruppen. Det engagemanget har Corbell inte sprungit på i så 

många projekt. Ofta har styrgruppen en eller två starka personer, men i detta projekt är det 

tydligt att man fångat upp sin organisations intressen och tagit med sig upp i styrgruppen 

(Corbell 2013). 

 

4.2.3 Innehåll i programmet 

Gestaltningsprogrammet (2013) inleds med ett förord av förvaltningsdirektör Thord Hägg. I 

inledningen ges en beskrivning av programmets bakomliggande arbete, så som de 

samverkansmetoder som har använts, varefter programmets syfte, vision och mål följer. 

Syftet med programmet är “att inför de kommande utbyggnaderna i kvarteret Sjukhuset 

förstärka den arkitektoniska och konstnärliga gestaltningen av den offentliga miljön”. Vidare 

ska programmet “konceptuellt och konkret stödja gestaltningen av planering och projektering 

i byggandet av det framtida sjukhusområdet”. Visionen formuleras som “att skapa en läkande 

miljö, även utanför byggnaderna”. Målen, som anges i punktform, finns i bilaga IV.  

 

Man skulle sedan kunna se programmets fortsatta uppbyggnad som en tratt, där man i första 

avsnittet “beskriver sjukhusområdet i staden och bebyggelseutvecklingen samt konsten ur ett 

kulturhistoriskt perspektiv”, för att i nästa avsnitt göra “en sammanfattande analys av 

området” och i form av slutsatser presentera “sjukhusområdets möjligheter att omvandlas till 

en väl gestaltad miljö.” I det sista avsnittet beskriver man de generella gestaltningsprinciper 

som skall följas och här “anges förhållningssätt för gestaltning uppdelat på stadsstruktur, 
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bebyggelse, konst och rumsligheter” (Gestaltningsprogram 2013). De slutsatser och 

förhållningssätt som återfinns i avsnitt två och tre (sammanfattade i bilaga IV) är av en 

övergripande karaktär, medan programmet i den löpande texten ibland tillåter sig bli mer 

specifik och behandla specifika byggnader eller konstverk.  

 

Här nämns att fastigheterna ska medge en flexibel användning och att de ska vara miljö-

mässigt, socialt och ekonomiskt hållbara. Man pekar också på att forskning har visat att en 

god gestaltning har positiv inverkan på patienters tillfrisknade men också̊ att det är viktigt för 

att locka till sig personal, forskare och studenter. Vackert, hållbart och funktionellt är tre 

ledord. Andra exempel på saker som tas upp i programmet är att Per Lundgren i sin kultur-

miljöanalys kom fram till att sjukhusområdet har två olika karaktärer, blocksjukhuset och 

sjukhusstaden, vilka man enligt programmet bör bygga vidare på och förstärka. Här anges 

även Uppsala kommuns övergripande riktlinjer från översiktsplanen, vilka bland annat säger 

att bebyggelsen måste ta hänsyn till stadens siluett, och här finns också förslag på hur gatu-

rummet på området ska fördelas mellan de olika trafikslagen. Bland de befintliga konstverken 

nämns exempelvis verket “Inringande av parklind”, som sedan linden försvann vid en 

ombyggnation har förlorat sitt syfte och bör återskapas på annan plats (Gestaltningsprogram 

2013). 

 

4.3 Implementering 

4.3.1 Allmänt om implementeringen 

Sören Hill menar att allting inte kommer att bli bra på en månad, utan att man nu kommer få 

jobba in detta i alla de ca 220 projekt som man genomför varje år. Det blir så att i varje litet 

delprojekt så tar man någon liten del och arbetar in det här hela tiden. ”Men det kommer att 

få impact. Det är droppen som urholkar stenen. Det kommer ta tid att genomföra hela 

gestaltningsprogrammet. Men det är ändå en riktlinje som får oss att tänka i en viss riktning, 

och det känns bra”, menar Sören Hill (Hill 2013). Detta handlar om att man skapar 

förutsättningar för att det ska fungera i framtiden, menar Suzanne de Laval. Det är många 

parter inblandade och inte givet hur utgången blir, men man gör ett försök att putta åt rätt håll 

och försöker förklara för rätt personer (de Laval 2013). 

 

Gestaltningsprogrammet säger inte exakt hur någon ska göra utan det är mera ett tänk och 

sedan måste projektledaren fundera över som kan tas med i respektive projekt, säger Sören 
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Hill. Och det är ju projektledarnas stora roll. De ska inte kunna allt utantill, men förstå 

intentionerna och tänka hela processen. Hill menar att projektledarna är nyckelpersonerna, får 

man inte igång dem på det här så blir det inget. Därför är utbildningen otroligt viktig så att de 

känner att det är så här det ska vara (Hill 2013). 

 

Maria Håkansson anser att det också har skapats en medvetenhet om gestaltningsfrågor i 

styrgruppen i och med att man har varit aktiv i den här processen. Genom gåturerna har en 

personlig erfarenhet av området uppkommit, man upplever saker som man aldrig tidigare har 

tänkt på till exempel gällande skyltningen på området. På så vis har processen varit nästan 

lika viktig som själva programmet (Håkansson 2013). 

 

4.3.2 Ett levande och styrande dokument 

Sören Hill berättar att gestaltningsprogrammet ska vara ett levande dokument som revideras 

varje år, och att någon måste jobba med det, följa upp det och se hur förutsättningarna 

förändras under resans gång (Hill 2013). Forsgren menar att det hela tiden händer saker vilka 

medför att programmet behöver omarbetas regelbundet, till exempel förändrade myndighets-

krav, arbetsmiljökrav eller energikrav. Därav krävs denna balansgång mellan ett styrande och 

ett levande dokument (Forsgren 2013). Både Forsgren och Corbell berättar att gestaltnings-

programmet kommer att kompletteras med fler bilagor och aspekter (Forsgren 2013, Corbell 

2013). Själva poängen med ett sådant här övergripande långsiktigt gestaltningsprogram är att 

det ska utvecklas, säger Corbell. Det är viktigt att man stannar upp emellanåt och reflekterar 

över varför man gör på ett visst sätt. På så sätt kan det utifrån gestaltningsprogrammet mynna 

ut mer riktade och detaljerade program, exempelvis kring entréfunktioner, markbeläggning, 

skyltning och belysning (Corbell 2013).  

 

Åke Forsgren berättar att ett annat viktigt led i implementeringen är att alla förhållningssätt 

som återfinns i gestaltningsprogrammet ska in i Landstingsservice olika styrande dokument. 

Forsgren menar att det inte ska bli en ”hyllvärmare” utan att det ska vara ett styrande 

dokument, och för att det ska bli det måste det vara accepterat och förankrat. ”Annars var det 

ingen idé att göra det”, menar Forsgren. Projektledarna arbetar bland annat med hjälp av en 

projekthandbok vilken beskriver hur man inom landstinget ska bedriva projekt. Det kallas 

även verksamhetssystem och kvalitetssystem och är något som byggbranschen, planerings-

branschen och industrin har jobbat med i många år, fortsätter Forsgren. Där står det vilka 
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kontakter man ska ta och vilka dokument som skall upprättas, och så finns det checklistor och 

alla möjliga hjälpmedel som kan tas fram, exempelvis en checklista över vad som ska tas upp 

under ett möte - och där har man nu skrivit in gestaltningsprogram som en punkt som skall 

avhandlas. Hela systemet gås igenom så att rutinerna utvecklas och projektledarna tänker på 

det här (Forsgren 2013). 

 

Suzanne de Laval berättar att projekthandboken är indelad efter behovsanalys, förstudie, 

program och genomförande och att graden av påverkan av gestaltningsprogrammet varierar 

med projektets omfattning. Exempelvis skall man i behovsanalysen stämma av med det 

övergripande gestaltningsprogrammet och beroende på projektets omfattning och påverkan 

avgöra hur stor ansträngning gällande gestaltning man måste göra. I förstudien görs en 

platsanalys och kontroll av vilka principer för gestaltning som gäller enligt programmet. Man 

avgör också ifall man behöver koppla in och samverka med till exempel Kultur i länet eller 

Uppsala kommun, även detta beroende på projektets storlek. I programarbetet måste man, om 

det gäller ett stort eller mellanstort projekt, upprätta ett detaljerat gestaltningsprogram och 

samverkan. Under genomförandet ligger projektering. Om det är stort projekt görs massor 

med ritningar då krävs det har man ett fördjupat och detaljerat gestaltningsprogram och man 

måste också följa upp gestaltningen och utvärdera resultatet. I ett medelstort projekt behövs 

kanske inte det fördjupade gestaltningsprogrammet, men gestaltningen behöver följas upp 

och utvärdera resultatet (de Laval 2013). Projekthandboken pekar alltså på gestaltnings-

programmet så att allt hänger ihop. ”Gestaltningsprogrammet ska inte få en chans att inte 

efterlevas. Det ska in, det finns inget annat” (Corbell 2013). 

 

4.3.3 Projektledarens roll som översättare och utbildning 

Åke Forsgren berättar att man nu gått in i implementerings- och utbildningsfasen. Suzanne de 

Laval förklarar att det först kommer genomföras ytterligare två gåturer för de projektledare 

som inte tidigare medverkat. Sedan kommer man att under maj månad utbilda alla projekt-

ledare och förvaltare på sjukhusområdet utifrån gestaltningsprogrammet. Det blir en heldags-

utbildning där man går igenom programmets olika delar och där de får veta mer om själva 

regeringsuppdraget och om områdets historik. Detta medför att projektledaren får en 

helhetsbild av gestaltningsprogrammet och av samverkansprojektet. Utbildningen är en 

väldigt viktig del av implementeringen, för än så länge har det bara varit på ledningsnivå, 

menar de Laval (de Laval 2013).  
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Corbell säger att man på utbildningsdagen även kommer genomföra en praktisk övning där 

deltagarna får tilldelat sig ett par aktuella platser och projekt och att de sedan ska försöka 

komma fram till hur man kan leda projektet utifrån gestaltningsprogrammet (Corbell 2013). 

Hill berättar att man på så sätt får öva i att jobba med gestaltningsprogrammet rent praktiskt, 

och att projektledarna förhoppningsvis kommer förstå digniteten av gestaltningsprogrammet 

(Hill 2013). Utöver detta kommer även en representant från Locum, Landstingsservice 

motsvarighet i Stockholms län och med erfarenhet av gestaltningsarbete, att hålla en kortare 

föreläsning (Forsgren 2013). 

 

Sören Hill berättar att alla projektledare, förvaltare och tekniskt ansvariga kommer få ta del 

av tänket i gestaltningsprogrammet och hur det ska tillämpas. Landstingsservice har även 

väldigt många konsulter inne och detta kommer att påverka alla dessa (Hill 2013). De interna 

projektledarna är de som oftast är inblandade initialt, men när man kommer till program-

arbete och genomförande har man ett trettiotal upphandlade konsulter vilka man samarbetar 

med. Dessa vet i dagsläget inte mer än att projektet pågår, och är spända på hur detta kommer 

påverka deras dagliga arbete med Akademiska sjukhuset, säger Corbell, men betonar att alla 

dock var inbjudna att delta vid exempelvis öppet hus. (Corbell 2013) 

 

De Laval framhäver att projektledarna är nyckeln, och att det är där överlämnandet sker. 

Sedan kommer fler att utbildas i ett senare skede, bland annat de arkitekter som man anlitar 

regelbundet (de Laval 2013). Corbell har tryckt extra just på att de arkitekter som är 

verksamma på området i dag behöver förstå framförallt områdets förutsättningar och varför 

det ser ut som det gör i dag, med hänvisning till kulturmiljöanalysen av Per Lundgren vilken 

beskriver området och dess historia. Får man den bakgrunden tillsammans med en den 

gedigna platsanalys som experterna nu gjort under ett halvår så är större delen av hemläxan 

gjord, då kan man förstå området bättre. Även landskapare på kommunen bör kunna ta till sig 

detta och Corbell berättar att man diskuterar en workshop också tillsammans med 

kommunfolk (Corbell 2013). “Gestaltningsprogrammet kommer påverka fler än man tror och 

på längre sikt”, menar Sören Hill (Hill 2013). 

 

Corbell menar att en stor utmaning är att pedagogiskt och utan att köra över projektledarna 

förklara innebörden och visionen, men också hur det hänger ihop med övriga intressenter i 

projektet. Det är så många inblandade, och en del av utbildningen blir att förklara att den där 
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helheten måste fungera och att det handlar om alla intressenter på området. Corbell tror att 

man nu närmar sig ett sätt att få med den där helheten i utbildningen också (Corbell 2013). 

 

4.3.4 Bedömning 

På frågan om vem som ska bedöma huruvida programmet efterlevs eller ej berättar Åke 

Forsgren att det i dagsläget inte finns någon gestaltningsansvarig, men att det kommer att 

utses en för hela landstinget. Forsgren menar att det är lite konstigt att det inte redan nu finns 

en sådan post och betonar vikten av att ha någon som har perspektiv över allt. I dagsläget 

finns det bara byggnadsingenjörer och tekniker på kontoret, inte ens några arkitekter, säger 

Forsgren (Forsgren 2013). “Den kompetensen måste finnas in house”, menar Suzanne de 

Laval som också har skrivit förslag till en befattningsbeskrivning där den gestaltnings-

ansvarige bör vara en ansvarig senior arkitekt, något som skulle ge projektledarna ett stöd i 

projektarbetet och som kan avgöra ifall man behöver upprätta ett detaljerat gestaltnings-

program eller om man kan köra som vanligt (de Laval 2013).  

 

Per Lundgren tror också att det skulle vara väldigt bra för sjukhusområdet att ha en 

gestaltningsansvarig eller liknande. Om gestaltningen saknar en sammanhållande kraft är det 

lätt att det blir splittrat och fragmentiserat, menar Lundgren. Att en senior arkitekt innebär en 

kostnad är något som bör ställas mot de vinster man kan göra i sjukhuspersonalens ökade 

arbetsglädje och att patienterna kommer in i en läkande miljö (Lundgren 2013). Håkansson 

instämmer i att det i ett långsiktigt perspektiv är viktigt att ha någon som överblickar 

implementeringen, och att man i en sådan stor verksamhet som Landstingsservice bör ha en 

person som är ansvarig, någon som samordnar. Håkansson anser att det är viktigt att denna 

person verkligen ges ansvar och legitimitet i organisationen, då det är genom sin sakkunskap 

som denna person ska verka rådgivande (Håkansson 2013).  

 

Sören Hill berättar att man hos Locum har en anställd “chefsdomare”, eller gestaltnings-

ansvarig, som har rätt att döma projekten. På något sätt vill man ha den personen även här 

och tjänsten beräknas upphandlas under hösten 2013. Men pengarna är alltid med i bilden 

menar Hill. Det gäller att vända på kronorna och i första hand se till verksamheten (Hill 

2013). 
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Tony Corbell säger att projektledarna visserligen är de som ska omsätta programmet i praktik, 

men att de också måste ha rätt stöd i organisationen. Landstinget har en landstingsstyrelse 

och en produktionsstyrelse bestående av politiker som också förstå gestaltningsprogrammet 

menar Corbell som också anser att projektledarna kanske bör ha stöd av någon funktion på 

landstingsservice som hjälper till att bedöma vad som är viktigt att tänka på i det specifika 

fallet. Eftersom man inte vet när respektive projekt ska sjösättas och då dessa principer ska 

gälla under 15-20 års ombyggnad av området kommer programmet behöva ändras. Man ska 

kunna läsa programmet och förstå det, men vi kommer behöva någon som aktivt jobbar med 

programmet, säger Corbell (Corbell 2013). 

 

När det gäller utvärdering av gestaltningsprojekt så talar Suzanne de Laval om att det finns 

ett styrdokument som handlar om utvärdering där det står lite om hur man kan göra intervjuer 

och gå titta och så där. Där vill de Laval lägga till att man gärna kan gå gåturer på slutet för 

att se om det blev bra. De ger ett väldigt bra kvitto på vad som blev bra och vad som blev 

dåligt och om det är något ytterligare som behöver åtgärdas, menar de Laval. “Det är en bra 

utvärderingsmetod som är enkel att utföra, inte så kostsam, snabb och den ger tydliga 

indikationer”. Nästa steg skulle kunna vara att intervjua och genomföra undersökningar, men 

om man vill ha det snabbt och enkelt är gåturer bra (de Laval 2013). 

 

4.3.5 Resultat av samverkan 

Sören Hill menar att projekt kännetecknas av att det finns en start och ett mål, och i framtiden 

vill man få med alla från start. Tidigare har konstnären kommit in när halva projektet har gått. 

Hill hoppas att man genom att hitta de här öppningarna tidigt i projektet kan minska den 

friktion som annars kan uppstå när konstnären kommer in - och att man kan nå bättre 

samförstånd och jobba mer i fas (Hill 2013). Angående de konsekvensanalyser av befintlig 

konst som ska genomföras vid ombyggnationer berättar Corbell att man till att börja med 

måste kontakta upphovspersonen. Det kan vara så att konstverket till exempel måste flyttas 

men inte får förlora sitt sammanhang. Corbell menar att det är också tydligt skrivet att 

konstnärer ska handlas upp samtidigt som arkitekter. Konstnärer ska komma in tidigare i 

projekten, det kommer vi inte undan och det vill vi inte komma undan, säger Corbell (Corbell 

2013). 
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Genom samverkansgruppen och genom att kommunen har suttit i ledningsgruppen har man 

fått igång en dialog mellan landsting och kommun, och det är ett av de största framstegen, 

menar de Laval. Nästan ännu större än att man får med projektledarna. Tidigare har man inte 

haft någon diskussion om hur sjukhusområdet fungerar i staden. Kommunen och landstinget 

behöver vara ense om hur det ska se ut och de Laval hoppas att gestaltningsprogrammet 

påverkar detta. Något har väckts, att de har börjat träffas och pratat känns väldigt bra och 

man får hoppas att det är något som man fortsätter med, avslutar de Laval (de Laval 2013). 

Åke Forsgren berättar att Akademiska sjukhuset närmast varit en vit fläck på Uppsala 

kommuns karta, då det ligger på landstingets mark. Även om området formellt ligger under 

kommunens planansvar har de inte varit så intresserade. “Men nu sprider sig området. Den 

isolerade ön är inte så isolerad längre och kommunens intresse för området och dess struktur 

kommer att öka”, säger Forsgren och menar att det därför var väldigt viktigt att få med dem i 

projektet. Det är en stor förändring mot hur relationen tidigare har sett ut (Forsgren 2013). 

Maria Håkansson säger också att samverkan med kommunen är betydelsefull och har stärkts 

genom projektet (Håkansson 2013). 

 

Tony Corbell menar att man genom det här projektet har borgat för samverkan så att det blir 

en naturlig del framöver, och vittnar om att kommunens representanter redan nu säger att de 

är överlyckliga över den dialog som uppstått och att det helt plötsligt känns naturligt. Corbell 

tror att det även kan medföra enklare bygglovshantering nu när man har både landstingets 

gestaltningsprogram och kommunens översiktsplan att förhålla sig till - och att det bör borga 

för ett bättre samarbete över tid. Att man inte behöver tala om för varandra att ”nu ska vi 

samverka” utan att det kommer naturligt (Corbell 2013). Även Maria Håkansson ser möjlig-

heter till flera vinster, bland annat i form av en smidigare hantering av bygglov. Man har 

lyckats samla många nyckelparter i form av universitetet, kommunen, Kultur i länet med flera. 

Denna dialog borgar för ett fortsatt samarbete även inom andra projekt (Håkansson 2013). 

Även om inget är bestämt menar Per Lundgren att det är rimligt att tro att Upplandsmuseet 

kommer ha en roll i det fortsatta gestaltningsarbetet. Man kommer nog kopplas in på ett eller 

annat sätt beroende på hur värdefulla de kan vara i en viss situation (Lundgren 2013). 

 

4.3.6 Utvärdering 

Tony Corbell konstaterar att även om man inte beskrivit i detalj hur man ska samverka i 

projekt och hur man ska utveckla metoder för samverkan, så har det gjorts genom själva 
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framtagandet av programmet. Corbell berättar att man även får hjälp av följeforskarens 

rapport med att konstatera att det finns processer som inte var så givna från början men som 

vuxit fram. Detta kommer också vara med i utvärderingen. Alla enskilda möten finns 

protokollförda för att hela processen ska kunna redogöras för. Corbell tillsammans med 

Suzanne de Laval och Margaretha Nilsson ser till att beställarna ska få samlad dokumentation 

om projektet (Corbell 2013). Tony Corbell och Suzanne de Laval kommer också att skriva en 

sammanfattning av projektet när det är avslutat (de Laval 2013). Forsgren menar att man 

också kommer att luta sig mot det material som Maria Håkansson kommer att ta fram 

(Forsgren 2013).  

 

Avslutningsvis tror Suzanne de Laval att en förutsättning för att gestaltningsprogrammet 

skulle bli av var att projektet fick bli en del av Samverkan om gestaltning av offentliga 

miljöer. Därigenom erhöll man såväl finansiellt stöd som legitimitet, då flera myndigheter 

står bakom regeringsuppdraget (de Laval 2013). 

!  
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5 Analys 

5.1 Gestaltningsprogrammet som organisationsutveckling 

För att begreppsliggöra projektet utifrån våra teoretiska ramar kan man se framtagandet och 

framförallt antagandet av ett gestaltningsprogram som ett förändringsprojekt eller 

förändringsarbete, där organisationen och dess verktyg och metoder måste förändras utifrån 

gestaltningsprogrammet. Som drivkraft kan man se dels en vilja inom organisationen där man 

anser att det behövs ett helhetsperspektiv på gestaltningsfrågan och dels att man sett liknande 

arbetsmetoder inom andra samverkansprojekt och hos andra organisationer. En viktig faktor 

är också att Statens konstråd i samråd med de andra myndigheterna initierar det övergripande 

projektet Samverkan om gestaltning i offentliga miljöer, något som medfört att man kunnat se 

medverkan i detta som en språngbräda där man fått såväl ekonomisk hjälp som expertis med 

att ta fram gestaltningsprogrammet.  

 

För att ytterligare förstå processen som ett förändringsprojekt så pratar Jacobsen (2005, 20ff) 

om planerade förändringar bakom vilka det ligger intentioner, syften och mål. Ett problem 

upptäcks och lösningar på detta problem eftersöks. Centrala faser i denna modell kan vara: 

diagnos (det behövs ett helhetsperspektiv i gestaltningsfrågan) → lösning (samverkan i 

framtagandet av ett gestaltningsprogram) → genomförande (institutionalisering + tillämpning 

på specifika projekt) → evaluering/utvärdering (projektrapport + egna utvärderingar av 

specifika projekt). Här befinner man sig i inledningen av genomförandefasen. Utbildningarna 

pågår för fullt och delar av gestaltningsprogrammet har börjat påverka redan påbörjade 

projekt på området. 

 

Det går tydligt att se att organisationen kommer att planera och arbeta på ett annorlunda sätt 

efter implementeringen av gestaltningsprogrammet. Dels är programmet i sig ett styrande 

dokument och dels så kommer det att hänvisas till programmet i andra styrande dokument 

och särskilt i handboken för projektledning. När punkten gestaltning dyker upp i dessa 

dokument under projektens olika faser påverkas arbetet utifrån de riktlinjer man satt upp. 

Genom det förmodade anställandet av en gestaltningsansvarig förändras också organisationen 

rent fysiskt då det kommer in en ny funktion med specifik kompetens i gestaltningsfrågor.  

 

Att ingå i ett samverkansprojekt har enligt respondenterna medfört ett närmare samarbete 

med bland annat Uppsala kommun, något flera hoppas ska resultera i ett bättre samarbete 
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med denna tunga aktör och samtidigt också medföra en smidigare bygglovshantering vilket 

resulterar i tidsvinster. Tidsvinster hoppas man också uppnå genom att gestaltande 

kompetenser kommer in tidigare i projektet och att eventuella friktioner och förseningar på 

grund av detta kan undvikas. Men det har också öppnat upp för fler och djupare relationer 

med såväl myndigheter som allmänheten.  

 

Framtagandet av gestaltningsprogrammet har också fungerat som den arena för strategiskt 

lärande som projekt enligt Söderlund utgör. Man har identifierat viktiga aktörer att samverka 

med, man har utvecklat metoder och skapat förutsättningar för fortsatt samverkan och frågan 

har förankrats i organisationen och hos ledningen inte minst genom själva arbetet med 

gestaltningsprogrammet, något som respondenterna vittnar om. 

 

Sammantaget är det alltså rimligt att anta att man utifrån Söderlunds begrepp har stärkt sin 

projektkompetens. Då medvetandet gällande gestaltning enligt respondenterna har höjts såväl 

på projektledarnivå som på ledningsnivå är det rimligt att anta att man därmed också kommer 

ta ett steg upp i designtrappan. Man har gått från att betrakta gestaltning som en typ av 

formgivning som kommer in sent i processen, till att se det som en process som ifall 

implementeringen lyckas också kan bli styrande. Hur organisationens översättare tolkar 

informationen, och ifall man uppnår önskade resultat och förväntade vinster måste tiden få 

utvisa, då det ännu är för tidigt att bedöma detta. 

 

5.2 Gestaltningsprogrammet som reform  

    Det går att se gestaltningsprogrammet som en reform på så vis att det handlar om en 

medveten förändring inom en organisation. Vi kan även se att genomförandet av 

gestaltningsprogrammet har letts av några med så kallad organisationsrätt. I detta projekt kan 

styrgruppen ses som reformatörer, de som driver förändringen, vilka med sin auktoritära 

position kan fatta bindande beslut. Vidare har en skiljelinje dragits mellan tanke/besluts-

fattning och handling/genomförande på så sätt att det från start har funnits en klar idé om hur 

organiseringen skulle se ut. En medvetenhet om de olika aktörernas roller genomsyrar 

projektet. Landstingsservice har lyfts fram som en central aktör och är den brytningspunkt 

där beslutsfattning blir till genomförande. Det är i deras styrdokument som gestaltnings-

programmets principer måste implementeras för att reformen ska få genomslag. 
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  Då man sällan kan urskilja en rak väg när det kommer till införandet av en reform brukar man 

istället tala om processer, det vill säga resan på vägen. Det är under resan som lärdomar dras 

och kunskaper uppstår. I detta projekt ser vi att vägen fram till programmet är nog så viktig 

som slutförandet. Följeforskaren menar att förankring har skett genom samverkan, på så sätt 

att samverkansgruppen har träffats regelbundet – något som inneburit att det har funnits en 

mötesplats för koppling och överföring av information. Det har varit en process vilken har 

gett möjlighet till kunskapsuppbyggnad, framtagande och förankring på en och samma gång. 

  

I Uppsala har man i likhet med vad teorierna åberopar försökt minimera glappet mellan idé 

och praktik genom att i det inledande arbetet ge praktiken utrymme. Genom samverkans-

metoder så som gåturer och öppet hus har blandade perspektiv på området samlats in. De 

röster som hördes under samverkansmetoderna ligger nu som grund för programmet, vilket 

kan bidra till att områdets fortsatta ombyggnad sker i linje med hur dessa vill att området ska 

se ut.  

 

Gestaltningsprogrammet har som utgångsläge att vara övergripande. Det finns en strävan att 

inte vara alltför detaljerad, vilket har inneburit att man inte går in på detaljer så som 

byggnaders form och uttryck. I enlighet med vad som nämndes i teorikapitlet finns det 

fördelar med att hålla reformer relativt outtalade. Genom att röra sig på ett så kallat idéplan 

ges den mottagande omgivningen, i det här fallet bland annat projektledarna, en möjlighet att 

tolka gestaltningsprogrammets innebörd – något som i sin tur borgar för reformens fortsatta 

överlevnad. 

 

5.3 Idéspridning och översättning av gestaltningsprogrammet 

I detta projekt har olika organisationer slutit samman kring framtagandet av gestaltnings-

programmet. Att man tillhör olika organisatoriska fält innebär att man agerar utifrån skilda 

institutionella logiker, men att detta skulle ha legat projektet till last är inget som empirin 

visar. Tvärtom verkar de olika logikerna varit en styrka och gynnat framtagandet av 

programmet. Man har från början haft för avsikt att deltagarna skulle ha olika bakgrund och 

infallsvinklar - detta för att få ett sådant nyanserat gestaltningsprogram som möjligt. I 

enlighet med teorierna bidrar logikerna till att idéerna modifieras allteftersom de kommer i 

kontakt med nya aktörer, vilka alla tillför nya element till idén.  
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Enligt Røvik kan idéer ges ett materiellt innehåll genom att de kontextualiseras – idén 

omvandlas till aktiviteter, strukturer och rutiner. Om idéerna inte konkretiseras tillräckligt 

eller på fel sätt försvåras denna implementering, det sker en svag kontextualisering. I Uppsala 

kommer principerna att implementeras i projektledarnas styrdokument vilket innebär att 

idéerna översätts till konkreta lokala versioner, vilket talar för idéernas fortsatta överlevnad. 

Det ingjuts kraft i idéerna, de reser vidare in det fortsatta arbetet. Risken att programmet blir 

en så kallad “hyllvärmare” minskas. Vidare har samverkan inneburit koordinerade instanser 

vilket talar för att problem med överföringen borde minskas.  

 

De genomförda intervjuerna visar att man gärna skulle se att Landstingsservice anställde en 

gestaltningsansvarig eller liknande. Vidare nämns det att denna någon skulle kunna vara en 

senior arkitekt. Överföring av en idé till en ny kontext kräver translatorkompetens, det vill 

säga någon som kan föra över idéerna utan att någon viktig del går förlorad. Det krävs att 

man har kunskap om så väl den levererande som den mottagande sidan. Att det hörs 

önskemål om en gestaltningsansvarig eller senior arkitekt handlar främst om behovet att 

bevaka att principerna följs. Att just en senior arkitekt kommer på tal tyder på att man är av 

åsikten att rollen kräver erfarenhet. Att med bakgrund till översättningsteorier se denna 

erfarenhet som en form av translatorkompetens är en intressant tanke. 
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6 Slutsats 

6.1 Egna slutsatser och reflektioner 

Det är intressant att diskutera ifall samverkansprojektet är lika viktigt som, eller till och med 

viktigare än, gestaltningsprogrammet. Kanske är de processer som ägt rum och den 

kunskapsgenerering och -överföring som skett inom samverkansgruppen det mest intressanta. 

I samverkansprojektet förankras idén om gestaltning: kunskaper utbyts, metoder utvecklas 

och gemensamma mål och visioner byggs upp. Gestaltningsprogrammet blir sedan en 

konkretisering av vad samverkansprojektet kommit fram till, en plan vilken nu ska omsättas 

till praxis av organisationen. Samverkansprojektet är alltså processen medan gestaltnings-

programmet är planen och tillsammans utgör dessa underlaget till den förändring som nu 

måste genomföras för att detta ska omsättas till praktik. Ur gestaltningsprogrammet härleds 

explicita kunskaper, medan det från samverkansprojektet snarare rör sig om implicita 

kunskaper. 

 

 
Fig. 2. Kunskapsöverföring (Källa: egen modell) 
 

Den implicita, eller tysta, kunskapen består av erfarenheter som kan vara svåra att sätta ord 

på, det är dolda kunskaper som låter sig appliceras men som till skillnad från explicita 

kunskaper är svåra att kommunicera i tal eller skrift (Polanyi 1966, refererad i Eriksson-

Zetterquist et al 2012). Intentioner och avsikter på hur den explicita kunskapen ska översättas 

kan vi se genom utbildning av projektledare och omformuleringar i styrande dokument och 

projekthandbok. Den implicita kunskapen har på sätt och vis redan implementerats när man 

genom olika samverkansmetoder har förankrat gestaltningsfrågan hos ledning och nyckel-

personer inom organisationen. Utan att behöva formulera eller utveckla det vidare har t.ex. 

samverkan med Uppsala kommun stärkts. Precis som Corbell säger behövs det inga riktlinjer 

för fortsatt samverkan, det är något som ska ske naturligt.  
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Antagandet är att denna implicita kunskap också kommer spridas i organisationen ju mer man 

arbetar med gestaltningsprogrammet och ju mer man arbetar med olika samverkansmetoder. 

Allt detta bidrar till att gestaltningsfrågan blir en mer integrerad del av verksamheten. Detta 

återkopplar till Håkanssons uttalande om att processen är minst lika viktig som programmet, 

och även till samverkansprojektets ursprungliga syfte att verka metodutvecklande. Utan 

samverkansprojektet hade det inte funnits något gestaltningsprogram att omsätta. Och det 

troliga är att om ett gestaltningsprogram hade formulerats av någon enskild individ inom eller 

utanför organisationen så hade frågan ändå inte varit tillräckligt förankrad i ledningen och 

organisationen hade dessutom gått miste om alla de implicita kunskaper som uppkommit i 

och med samverkansprojektet. 

 

Att gestaltningsprogrammet har en övergripande karaktär kan vara en svaghet, då det lämnar 

ett stort ansvar till de som skall översätta det till handling. Men det kan också, enligt 

Brunssons & Olsens reformteori, vara en av programmets styrkor, då det dels lämnar ett stort 

utrymme för arkitekter och konstnärer och dels för att det främjar diskussioner som öppnar 

för implicita kunskaper att uppstå och överföras. Vid upprättandet av detaljerade 

gestaltningsprogram, vid konsekvensanalyserna för befintliga konstverk, vid uppdatering av 

programmet, vid utvärderingar och bedömningar - i alla dessa instanser borgar programmets 

öppenhet för diskussion. Det är till sin natur diskussionsfrämjande och eftersom diskussion 

leder till förankring och engagemang tror vi att öppenheten är en förutsättning för att 

programmet ska överleva och utvecklas över tid. Ett snävare formulerat program hade genom 

sin natur diskvalificerat debatten och därmed hade flera röster och idéer utestängts från den 

framtida diskussionen om hur Akademiska sjukhuset ska gestaltas - och de implicita 

kunskaperna skulle ges sämre förutsättningar för att resa i organisationen. 

 

Med denna uppsats har vi gjort en djupdykning i ett samverkansprojekt och försökt förklara 

hur det gestaltningsprogram man tagit fram påverkar, förändrar och utvecklar organisationen. 

Vi har tittat på hur organisationen avser att implementera idéerna från programmet, och hur 

de på sätt och vis redan har implementerats. Vi har sett hur samverkansprojektet och själva 

processen med att ta fram ett gestaltningsprogram har verkat metodutvecklande och hur det 

arbetet i sig har genererat kunskaper.  

 

Genom intervjuer med nyckelpersoner inom projektet har vi fått en bred uppfattning om hur 

samverkansprojektet uppkom, genomförts och hur organisationen nu ska gå vidare. Hur väl 
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implementeringen av gestaltningsprogrammet faller ut och ifall våra slutsatser stämmer 

överens med verkligheten får tiden utvisa. Akademiska sjukhuset står inför en massiv 

omdaning, och det är nu upp till Landstingsservice och projektledarna att arbeta för att 

gestaltningsprogrammets idéer omsätts i praktiken. 

 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Ett förslag till framtida forskning är såklart att vid ett givet tillfälle följa upp hur pass väl 

implementeringen har gått. Har man lyckats institutionalisera metoder och tillvägagångssätt? 

Har arbetet förankrats i organisationen? Har organisationen genomgått några förändringar? 

Hur har programmets idéer avspeglats i området? Det skulle också kunna vara intressant att i 

en longitudinell studie se hur såväl programmet och som organisationen utvecklas över tid.  

 

I slutsatserna nämner vi Polanyis begrepp tyst kunskap. En än mer ingående analys av 

projektets implicita respektive explicita kunskapsöverföring vore också intressant. 

 

Det skulle också vara möjligt att jämföra vårt fall med ett annat fall inom ramarna för 

Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer eller ett annat likvärdigt projekt utanför 

ramarna. Vilka likheter och vilka skillnader upptäcker man? Går det att dra några lärdomar 

eller peka på saker som verkar fungera bra eller sämre? 

 

Man skulle också kunna intressera sig för funktionen som gestaltningsansvarig, vilken verkar 

dyka upp i fler såväl offentliga som privata sammanhang. Hur ser yrkesrollen ut och vilken är 

dessa personers roll ute i respektive organisation?  
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Bilaga I: 
Organisationsschema Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer: 
 

 

 

 
Organisationsschema för projektet “Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer” (Egen figur) 
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Bilaga II:  
Teman för intervjuer 

  
Om projektet i stort: 
● Bakgrund 

Varför genomför man detta projekt?  
● Vision 

Vad vill man åstadkomma med gestaltningsprogrammet? 
● Organisation 

Hur är projektet uppbyggt? 
 

Om gestaltningsprogrammet/projektet: 
● Programmets andemening och innehåll 

 Vad säger programmet? Hur ser dess olika delar ut? 
● Framtagandet 

 Hur har arbetet bakom programmet sett ut? Vilka metoder har använts? 
● Samverkan 

 Hur har man samverkat? Vad är skillnaden från tidigare? 
 

Om implementeringen av programmet: 
● Förankring 

 Hur ser man till att programmet blir en del av verksamheten? Utbildningar?  
Förändringar i organisationen?  

● Nyckelpersoner 
 Vem kommer att använda programmet? Kommer det finnas någon ansvarig?  

Vilken är projektledarnas roll? 
● Utvärdering och bedömning 

Hur utvärderar man ifall och hur väl programmet efterlevs? 
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Bilaga III: 
Organisationsschema samverkansprojektet Akademiska sjukhuset: 
 

 
Organisationsschema samverkansprojektet “Akademiska sjukhuset” (Egen figur) 
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Bilaga IV: 
Sammanfattning av punkter från Gestaltningsprogram för Akademiska Sjukhuset: 
 
Mål:  

● Att stödja den arkitektoniska och konstnärliga gestaltningen av den offentliga miljön. 
● Att skapa en tydlig struktur inom sjukhusområdet som underlättar rörelser. 
● Att skapa attraktiva platser och offentliga rum för entréer och möten. 
● Att ange ett förhållningssätt för gestaltning av byggnader, mark, konst, och detaljering, som utvändig färgsättning, 

belysning, skyltning, som underlättar rörelse, upplevelse och tillgänglighet. 
● Att skapa bättre sammanhang mellan kvarteret Sjukhuset och omgivande kvarter genom med att ordna fler 

förbindelser för rörelser och visuella kontakter. 
● Att ge byggherren ett verktyg, en manual för framtida gestaltning av området, som ger anvisningar till de konsulter 

som kommer att arbeta med projekt inom kvarteret Sjukhuset. 
    
Slutsatser i avsnitt: Analys av området 
Karaktär och identitet    

● Att ta fram en tydlig strukturplan som tydliggör och förstärker karaktär och identitet. 
● Att värna de viktiga siktlinjerna som underlättar orienterbarhet. 
● Att förstärka den yttre miljön och utveckla parkrummen. 

Rörelser 
● Att binda samman gatorna inom området och skapa nya förbindelser med omgivande gator. 
● Att ordna upp parkering för både cyklar och bilar. 
● Att underlätta rörelser genom att skapa fler förbindelser till och inom området.  

Bebyggelse     
● Att bygga vidare på de bada bebyggelsekaraktärerna, sjukhusstaden och blocksjukhuset. 
● Att värna den arkitektoniska kvaliteten och karaktärsdragen i befintlig bebyggelse vid ombyggnad och ändring. 
● Att ny bebyggelse ges en samtida utformning med hög arkitektonisk kvalitet. 

Rumsligheter         
● Det finns stora möjligheter att ge Sjukhusområdets [sic] en väl gestaltad yttre miljö i samband med den stora 

omvandlingen av bebyggelsen som kommer att ske. Arbetet bör präglas av stor omsorg och hög ambition i uttryck 
och utförande. 

 
Gestaltningskriterier i avsnitt: Gestaltning   

● Placering, sammanhang i förhållande till omgivningen. 
● Form, byggnadsform, uttryck.  
● Skala, volym, storlek, utbredning.  
● Material, textur, kulör och glans. 

 
Förhållningssätt i avsnitt: Gestaltning 
Stadsstruktur      

● Befintliga karaktärer bör förstärkas genom att skapa en tydligare struktur som förbättrar och underlättar 
tillgängligheten och orienterbarheten. 

● Skapa nya gröna gaturum med plats för alla typer av rörelser. 
● Utveckla stråk och platser samt parkkaraktären. 

Bebyggelse: Sjukhusstaden befintliga byggnader      
● Befintliga byggnaders karaktär och särdrag ska behållas och hanteras med varsamhet. 
● Ändring av fasaderna med nya öppningar och tillägg eller ändrad kulör bör undvikas. 

Bebyggelse: Förnyelseområdet öster om sjukhusstaden, ny bebyggelse 
● Kvarterstadens struktur, rutnätet, ska gälla. 
● Ny bebyggelse ska ha stadskaraktär, i stadens skala med en egen identitet. 
● Siktlinjer ska vårdas då de är viktiga för orienterbarheten och ingår i karaktären. 
● Ny bebyggelse får inte spärra av viktiga siktlinjer mot ”blocket”. 
● Centrala torg, platser och parkrum bör utvecklas. 
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Bebyggelse: Blocksjukhuset befintliga byggnader      
● Blocksjukhusets karaktär ska vårdas och befintliga byggnader ska hanteras varsamt. 
● Blocksjukhuset bör inte byggas på och till med nya byggnader och fasaderna bör inte ändras. 
● Stor gestaltningsmässig omsorg bör läggas vid eventuella nya luftbroar till eller från ”blocket” 
● Gårdarna mellan skivhusen (B9 – B14) bör hållas fria och ha öppna gräsmattor som dominerande tema. De 

byggnader som redan byggts till bör om möjligt på sikt avvecklas 
● Entrémarkeringar som ger byggnader olika hierarkier ska undvikas 

Bebyggelse: Förnyelseområdet väster om “blocket”, ny bebyggelse     
● Blocksjukhusets storskaliga karaktär ska fortsätta dominera. 
● Byggnader bör inte vara högre än byggnad B14. 
● Ny bebyggelse ska inte konkurrera med ”blocket” utan ges en egen utformning och identitet med mycket hög 

kvalitet i uttryck och utförande. 
● Ny bebyggelse mot Dag Hammarskjölds väg bör följa de övergripande riktlinjerna för ”Institutionsstaden” i 

översiktsplanen. 
● Ny bebyggelse bör placeras så att gaturummen förstärks. 
● Ny bebyggelse får inte spärra av viktiga siktlinjer mot Slottet eller in mot ”blocket”. 
● Utformning liksom val av material och kulör bör vara av mycket hög kvalitet. 
● Den gröna miljön, dvs vegetationen, bör förstärkas och torg, platser och parkrum bör utvecklas. 

Konst: Befintlig konst     
● Konstverk och konstnärliga gestaltningar skall respekteras. 
● En bedömning bör göras om konstverken skall bevaras på sin nuvarande plats eller om de bör flyttas på grund av 

ändringar i miljön och bebyggelsen. 
● För varje konstverk bör det upprättas en separat utredning med konsekvensbeskrivning. 
● Vid förändringar i den yttre miljön som påverkar den befintliga konsten bör en utredning göras och en 

underhållsplan upprättas. 
Konst: Nya konstverk och konstinstallationer 

● Konstens speciella språk skall respekteras och de olika konstnärliga uttrycken ska ges egna verkningsfulla platser. 
● Konstnärerna skall ingå i programarbetet i ett tidigt skede och ett arbetssätt skall tillämpas som underlättar 

samverkan mellan konst och arkitektur. 
● Pröva nya lösningar. 

Konst: Tillfällig konst      
● Utredning och analys av förutsättningar bör genomföras i ett tidigt skede. 
● Planering av tillfällig konst bör komma in tidigt i programskedet. 
● Våga ta stora språng och experimentera. 

Rumsligheter     
● Entréplatser, torg, stråk gaturum och grönytor bör ges en tydlig och omsorgsfull gestaltning i samband med en 

successiv utveckling av yttre miljön vid ombyggnad och nybyggnad inom sjukhusområdet. 
● Principer för parkering vid entréerna både för cyklar och bilar bör utformas generellt för sjukhusområdet och på ett 

sådant sätt att det omöjliggör störande cykelparkering. 
● Markbeläggning med hårdgjorda ytor bör ges en hög kvalitativ gestaltning i både uttryck och material men bör 

begränsas i omfattning. Framförallt bör asfaltytor begränsas. 
● Parkrum och grönytor bör utvecklas och gestaltas på ett sätt som engagerar alla sinnen, gärna med vatten i olika 

former. 
● En översyn och detaljerad analys av den utvändig belysning inom hela sjukhusområdet tas fram för att utarbeta en 

belysningsstrategi som underlag för ett detaljerat belysningsprogram. 
● Programmet ska ge råd och riktlinjer för belysning av gaturum, platser, entréer och parkrum och gärna samordnas 

med stadens belysningsprogram. 
● Namngivning av gator, platser och parker bör ske i samråd med kommunen och dess namngivningsnämnd. 
● Landstingets skyltprogram ska gälla som underlag för nya skyltar inom sjukhusområdet. Ett detaljerat 

skyltprogram anpassat till sjukhusområdet bör upprättas och i samband med förnyelse, ändringar och 
kompletteringar bör befintliga skyltar bytas ut mot nya enligt detta program. 

 

 

 


