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Föredragningspunkt 9.38

Kommunicera inredningsarkitekturkompetensen
Förslag till beslut
•

att Sveriges Arkitekter ska kommunicera kompetensområdet inredningsarkitektur
internt och externt.
att Sveriges Arkitekter ska utreda och formulera en fokuserad satsning för att stärka
professionen inredningsarkitektur.

•

Motivering
Efter decennier av debatt är frågan om inredningsarkitekters yrkesroll och problem med
minskade antal utbildningsplatser och därmed antal verksamma osv fortfarande lika aktuell.
Med detta som utgångspunkt arrangerade vi våren 2018 Inredningsarkitekturdagen* i
Göteborg. På lokal nivå gjorde vi en enkät, intervjuer och studerade vissa frågor mera
ingående, så som: utbildningens innehåll, yrkeskompetensen, titel, samarbete på kontoren,
typ av projekt, utmaningar för framtiden osv. Med föreläsningar, samtal och workshops ville
vi tillsammans utforska och formulera lösningar och förbättringar för vårt yrke.
Utifrån detta arbete föreslår vi att Sveriges Arkitekter gör insatser som leder till följande:
•
att vi blir bättre och tydligare på att kommunicera vikten av inredningsarkitektur och
värdet av rums utformning. Och att vi pratar om inredningsarkitektur i större
perspektiv med social-, ekologisk- och ekonomiskhållbarhet, samt i relation till
Gestaltad livsmiljö.
•
att vi bli bättre på att kommunicera inredningsarkitektens kompetens, både internt
och externt, i relation till arkitektens roll och omvärlden. Vi bör förtydliga vad
kompetensen innebär!
Vi tror att ovan insatser kommer att stärka professionen. Själva formen för insatserna bör
utredas inför ett agerande.
Vi kom även fram till ett antal andra punkter som möjliga insatser (inte krav genom denna
motion):
•
•

•
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att titta på nya former för samarbete, upphandling, tävlingar mm för hur
inredningsarkitektur kan bli en mer naturlig del i flera projekt.
att göra en djupdykning i LOU med fokus på inredningsarkitektur, tex titta på nya
modeller för att upphandla hela arkitekturlösningar på samma gång och
upphandling av möbler och produkter.
att Sveriges Arkitekter som förbund stöttar Inredningsarkitektutbildningen, samt
lobbar för fler nya utbildningar.

•

att Sveriges Arkitekter anammar en mer öppen syn på professionen (men med
bibehållen kvalitet) och välkomna en större variation av nischer inom yrket. Det finns
många fler vägar med nya typer av specialkompetenser som kanske inte är precis
som den traditionella rollen, men som kan tillföra massor med värdefull kompetens
för arkitekturen och branschen.

* Vi som planerade och genomförde Inredningsarkitekturdagen var:
Stefan Ulf, SIR, tidigare ledamot i SAVG. Milma Loeskow, Inredningsarkitektstudent på
HDK, dåvarande studentrepresentant i SAVG och nuvarande studentrepresentant i
Akademin för Inredningsarkitektur. Ansvarig var Eva-Johanna Isestig, SIR, fd. ordf. SAVG.
Dagen genomfördes i samarbete med Svensk Form Väst, ADA och HDK, med stöd från
Västra Götalandsregionen.
Namn på motionär
Eva-Johanna Isestig, Inredningsarkitekt
Stefan Ulf, Inredningsarkitekt
Joakim Granström, Inredningsarkitekt
Milma Loeskow, Inredningsarkitektstudent på HDK
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