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Innehåll

Utbildningspolicyns syfte

Grunden för en hög kompetens-
nivå hos arkitekter är arkitektut-
bildningar av hög kvalitet som 
förbereder för kvalificerat och 
livslångt lärande inom arkitek-
turens breda verksamhetsfält. 
Sveriges Arkitekters utbild-
ningspolicy syftar till att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för 
arkitekters grundutbildning och 
efterutbildning samt för inhämt-
ning, underhåll och utveckling av 
arkitekters kunskaper. 

Utbildningspolicyn är avsedd att   
vara vägledande för dem som 
utbildar arkitekter – vid föränd-
ring av utbildningar, vid start av 
ny skola eller för de närliggande 
utbildningarna. Utbildningspo-
licyn ska svara på studenternas 
krav om tydlig målbild för utbild-
ningarna och utgör grunden för 
Sveriges Arkitekters bedömning 
av kompetens vid inval och titel. 

Sveriges Arkitekters utbildnings- 
policy har funnit sedan 2004 
och har reviderats i flera 
omgångar. Sveriges Arkitekters 
utbildningsutskott har under 
2017–2018, i dialog med utbild-
ningsinstitutionerna, uppdaterat 
utbildningspolicyn i syfte dels att 
stärka arkitektrollen och dels att 
bättre möta Bolognaprocessen, 
den ökade internationaliseringen 
samt yrkets och ämnets fram-
tidsfrågor. Denna uppdaterade 
version av utbildningspolicy har 
fastställts av Sveriges Arkitekters 
styrelse.
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En utbildningspolicy 
för en ny tid
Sveriges Arkitekters utbildningspolicy handlar om vad utbildningen av arkitekter nu och i 
framtiden behöver uppnå och vilka resurser som krävs för den. Policyn ska fungera som 
ett stöd när utbildningsansvariga, bransch och studenter diskuterar och tar beslut om 
utbildningarnas kvalitet, framtida utveckling och resurser. Sveriges Arkitekter har haft en 
utbildningspolicy sedan 2004 och den revideras ungefär vart femte år.

Samhällsbyggande blir alltmer komplext med allt fler utmaningar att ta hänsyn till. Vår 
gestaltade livsmiljö ska leva upp till globala långsiktiga hållbarhetsmål och samtidigt 
skapa värden för människor i deras vardagsmiljöer. Inför dessa utmaningar ökar 
behovet av arkitektkompetens hos såväl kommuner och arkitektkontor, som byggbolag 
och fastighetsutvecklare. 

Arkitektens kompetens att i design- och planeringsprocesser kunna förändra och 
utmana vår livsmiljö blir allt viktigare i en värld där man måste kunna hantera 
föränderliga problem och komplexa sammanhang med krav på resurshushållning och 
hållbarhet i långa perspektiv. Att kunna arbeta över skalor och koppla detalj till 
samhälle då man måste väga samman en mängd faktorer och behov för att skapa 
rumsligt utformade lösningar ligger i arkitektens grundkompetens. För det krävs en 
förmåga att leda, att inspirera och hålla samman grupper i multidisciplinära processer. 
Det krävs även en förmåga att göra avvägningar mellan motstridiga mål. Arkitekten 
tränas i att konstnärligt, tekniskt och praktiskt skapa helheter som är så viktiga för 
människors livsmiljö. 

Arkitekterna breddar nu sina verksamhetsområden. Många kommer fortsatt att verka 
i den traditionella rollen som gestaltande, planerande och projekterande arkitekt 
av vår byggda miljö. Samtidigt specialiserar sig arkitekter i bland annat innovation 
inom design- och produktionskedjan, virtuella miljöer, forskning och metodutveckling, 
fastighetsutveckling, ekologiska processer och styrning. Arkitektens kärnkompetens 
kommer att behövas inom fler och helt nya områden i framtiden.

Breddning och mångfald har också en geografisk och kulturell dimension. Arkitekten 
arbetar i högre utsträckning på en internationell arena. Helt nya strukturer och nätverk 
kommer att utvecklas och möten mellan kunskaper och värderingar kommer att 
generera nya lösningar och nya utmaningar. 

En utbildning som håller hög kvalitet är avgörande för att arkitekter rakryggat 
och kompetent ska kunna ta sitt ansvar och bidra till samhällsbyggandets framtida 
utmaningar tillsammans med andra aktörer och brukare. 



Arkitektur handlar om landskap, städer, platser, byggna 
der och rum. Med andra ord: vår gestaltade livsmiljö
i alla skalor.   

Arkitekter analyserar, planerar, formger och utvecklar 
vår livsmiljö. I detta arbete är målet att nå långsiktigt 
hållbar kvalitet vad gäller såväl estetik, material, 
konstruktion, funktion som sociala värden. Att utöva 
arkitektyrket handlar om att genom en designprocess 
kunna förverkliga idéer och önskemål i rumslig gestalt- 
ning, att genom en planeringsprocess kunna väga 
samman idéer, önskemål och krav till riktlinjer, program 
eller policys, samt att kunna kommunicera och argumen- 
tera för sina avväganden. Arkitektutbildningar har en 
betydelsefull roll att medverka till såväl arkitekturämnets 
som professionens utveckling och lägga en grund för 
arkitektens livslånga lärande.

Inom arkitekturen finns flera yrkesinriktningar som 
vilar på delad grund: arkitekter, inredningsarkitekter, 
landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Avgörande 
för en arkitektutbildning oavsett inriktning är framförallt 
projektundervisning baserad på konkreta uppgifter, så 
kallad studioundervisning, som med konstnärligt,
praktiskt och kritiskt förhållningssätt ger utrymme för en
syntetisering, det vill säga förmågan att förena en rad
olika krav, utgångspunkter och idéer i en självständig
rumslig helhetsgestaltning.

En arkitektutbildning omfattar minst 5 års heltidsstudier 
och kan bestå av en sammanhållen yrkesexamen eller  
både en kandidatexamen och en masterexamen. Utbild-
ning på avancerad nivå leder till fördjupade kunskaper 
och ska bygga vidare på en grundläggande nivå inom 
någon av huvudinriktningarna för en arkitektutbildning. 
En arkitektutbildning kan förmedlas vid lärosäten 
med en teknisk-naturvetenskaplig, humanistisk-
samhällsvetenskaplig eller konstnärlig kunskapsmiljö.

Eftersom arbetsuppgifterna kommer att bli mer 
varierande och omfattande kan det i framtiden 
utvecklas fler tydliga inriktningar och arkitekter 
kommer att specialisera sig inom fler områden. Idag 
är utbildningen till stora delar lika för arkitekter inom 
samma inriktning, men en ökad variation, speciellt inom 
masterprogrammen, bör ske för att möta samhällets 
utmaningar. 

Tidigare var en sammanhållen studiegång inom ett 
program på ett lärosäte det vanliga. Idag ser situationen 
annorlunda ut, och många arkitekturstudenter sätter 
ihop sina egna utbildningar med delar från olika 
lärosäten, inriktningar eller länder. Det är i grunden en 
bra utveckling som utbildningarna bör stödja. Arkitekter 
med många olika profiler och specialiteter kommer att 
behövas i framtiden. Det innebär att variationer och 
individuella val måste uppmuntras och underlättas. 

Grunden för arkitektutbildning

Skissernas museum, Lund, vinnare av Kasper Salin-priset 2017. 
Elding Oscarson.

Flatåspark, Göteborg, nominerad till Sienapriset 2017. 
02 Landskap. 
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Arkitektstudenter måste i högre grad kunna få sina 
studiemeriter tillgodoräknade när de byter inriktning 
mellan olika arkitektutbildningar, och lättare få en yrkes- 
examen om den möjligheten finns. Sveriges Arkitekter, 
som har arkitektexamen som grundkriterium för 
medlemskap, ger redan idag medlemskap och yrkestitel 
till examinerade med arkitektutbildning från lärosäten 
med olika inriktningar, till exempel en kandidat i land- 
skapsarkitekter och en master i arkitektur. Arkitekt-
utbildningar som bara erbjuder kandidatexamen ska 
i möjligaste mån säkerställa att deras studenter får 
möjligheter att fullfölja sin utbildning med en masters-
examen vid ett annat lärosäte.

Arkitektutbildningen spänner över ett stort spektrum av 
kunskaper inom flera områden som med nödvändighet 
måste utvecklas genom praktisk och konstnärlig träning 
i verklighetsnära projekt. Kontakten mellan skola och 
praktik är därför nödvändig. Under grundutbildningen 
är det viktigt med yrkespraktik i olika omfattning och 
faser. Praktiken är en ovärderlig källa till kunskap om 
arkitektens arbete och profession samt leder till personlig 
utveckling. Praktiken berikar också utbildningen som 
helhet då dessa erfarenheter kan användas för den 
fördjupning som arkitektstudenten gör under sina 
mastersstudier. 

Det är av stor betydelse att de arkitekter som kommer 
till Sverige erbjuds den specifika utbildning som behövs 
för att deras värdefulla kompetens ska komma till nytta. 
I den internationella och mångkulturella värld vi lever i 
idag krävs många olika erfarenheter och specialiteter för 
att arkitektverksamheterna ska kunna möta samhällets 
behov. 

Samhällets och arkitekternas ökande behov av alltmer 
specialiserad kompetens och fördjupning inom arkitektur- 
ämnet bör stödjas genom att kompetensutveckling för 
yrkesverksamma underlättas. Forskarutbildning samt fler 
tvärprofessionella postgraduate-utbildningar med yrkes-
praktisk inriktning bör utvecklas och uppmuntras. 

Sveriges Arkitekters  
grundprinciper för arkitektutbildningarna. 

1. Ämnesområdet arkitektur omfattar flera
yrkesinriktningar som arkitekt, inredningsarkitekt,
landskapsarkitekt och planeringsarkitekt.

2. En arkitektutbildning ska omfatta minst 5 års
heltidsstudier.

3. En arkitektutbildning kan bestå av en yrkesexamen
eller kandidatexamen och en masterexamen.

4. Arkitektens utbildning på avancerad nivå leder
till fördjupade kunskaper och ska bygga vidare
på en grundläggande nivå inom någon av
huvudinriktningarna.

5. Arkitektutbildningar bör tillgodoräkna
kandidatexamen från grundläggande nivå
från en arkitektutbildning när student antas till
masterutbildning inom en annan arkitektutbildning.

6. Arkitektutbildningar som bara erbjuder
kandidatexamen ska i möjligaste mån säkerställa
att deras studenter får möjligheter att fullfölja sin
utbildning med en mastersexamen vid ett annat
lärosäte.

7. Studenter ska uppmuntras till yrkespraktik under
studietiden.

8. Arkitekter med utbildning från andra länder som bor
i Sverige ska erbjudas kompetensutveckling för att
deras arkitektkompetens ska vara användbar.

9. Samhällets och arkitekternas ökande behov av alltmer
specialiserad kompetens parallellt med interdisciplinär
kunskapsutveckling bör stödjas genom att underlätta
kompetensutveckling av yrkesverksamma arkitekter.

Utbildningspolicy



Mål för arkitektutbildningarna

A. Arkitektens färdigheter och förmågor

Arkitekters arbetsmetod kan beskrivas som en process där målet preciseras stegvis i en ständig växling mellan 
förslag till helhetsgrepp och lösning av olika delfrågor med syftet att sammanväga en mångfald av olika krav till 
en gestaltad rumslig helhet. Arkitekten ska under sin utbildning utveckla förmågan att självständigt och kreativt 
kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och 
egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras förhållningssätt inom huvudområdet för utbild-
ningen. Till arbetsmetoderna hör värdering av kvaliteter, analys och gestaltning såväl i del som i helhet utifrån 
människans behov och förutsättningar samt i beaktande av miljö och sammanhang, funktion, juridik, kontext, 
resursanvändning, tekniska lösningar och uttryck.

Till färdigheterna hör att kunna samverka och leda processer i grupper med många olika kompetenser och ut-
gångspunkter. Att utveckla arbetsmetoder och tekniker, såväl fysiska som datorstyrda, träna i att kunna omsätta 
en idé i gestaltning, formulera program samt att kunna kommunicera process och förslag i ritning, bild, ord och 
modell eller andra för uppgiften lämpliga tekniker.

Studenternas förståelse för betydelsen av kommunikation samt att kunna sätta ord på sitt arbete är viktigt 
såväl som att kunna argumentera för sina gestaltningsbeslut och att kontextualisera sitt arbete.

B. Arkitektens värderingsförmåga och förhållningssätt

Det professionella förhållningssättet handlar i stor utsträckning om det ansvar som en arkitekt måste ta i sin 
yrkesutövning och bygger på en förståelse för arkitekturens betydelse för samhället, ekologin och de människor 
som ska leva och verka i den gestaltade livsmiljö som arkitekten medverkar till att skapa. 

Arkitekter behöver kunna sätta de förändringsprocesser i vilka de medverkar i större samhälleliga perspektiv 
och kunna värdera dem. Här är kunskap om arkitekturens historia av central betydelse i det praktiska designarbe-
tet. Arkitekter ska ha förmåga att bedöma och avväga nya tillägg och förändringar i relation till befintlig kontext 
utifrån kulturella, historiska, estetiska, ekonomiska, funktionella, legala och tekniska perspektiv.

Det handlar om förståelse för hur den gestaltade livsmiljön och dess rumsförhållanden påverkar människors fysis-
ka, sociala, känslomässiga och intellektuella behov samt respekt för människors integritet och sociala relationer. En 
arkitekt måste kunna hantera intresse- och målkonflikter i de gestaltande och demokratiska processerna. Ett lång-
siktigt ekologiskt, ekonomiskt och socialt resursperspektiv på den gestaltade livsmiljön omfattande både produktion, 
drift och återbruk är av stor vikt i arkitektens yrkesutövning.

De mål som Sveriges Arkitekter formulerar här bygger på 
de internationella och nationella mål som finns för arkitek-
tutbildningar och de delas upp i tre områden:
• arkitektens färdigheter och förmågor
• arkitektens värderingsförmåga och förhållningssätt
• arkitektens kunskap och förståelse.
Flera av arkitektens färdigheter och förmågor är grundläg-
gande och gemensam för en arkitektutbildning oavsett för 
vilken yrkesinriktning som utbildningen syftar till. Värde-
ringsförmågan och det professionella förhållningssättet 
överensstämmer också i stort sett mellan de olika professi-

onsinriktningarna. Färdigheter och värderingsförmåga kan 
övas i olika skalor och i olika processer och projekt. Dessa 
två områden är avgörande vid bedömningen av en arki-
tektutbildning och grundläggs de tre första åren. En stor 
del av den teoretiska kunskapen och förståelsen är också 
gemensam för alla arkitektutbildningar men inom dessa 
kan större variationer finnas och här sker också föränd-
ringar över tiden beroende på vilka behov samhället har. 

Studenterna behöver förberedas för ständig kunskapsut-
veckling och forskningsarbete inom arkitekturens kärnom-
råden under utbildningen.
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C.  Arkitektens kunskap och förståelse

Arkitektens kunskaper måste omfatta ett brett område och spänner från kunskaper inom konstvetenskapen och hu-
maniora via samhällsvetenskaperna, praktikbaserade och konstnärliga processer till tekniken och naturen. Arkitek-
tutbildning kan förmedlas vid olika kunskapsmiljöer, vilket ger ett bra stöd till olika sorters arkitektutbildningar och 
en mångfald av arkitekter med olika inriktningar. Oavsett vilken kunskapsmiljö som utbildningen ges i bör grun-
dläggande kunskap och förståelse förmedlas inom det breda område som arkitekter behöver behärska. De olika 
yrkesinriktningarna kan förmedla specifika kunskaper inom relevanta områden. 

Arkitektur skapas alltid i en kontext och miljö till vilken den gestaltande  lösningen, oavsett skala, ofrånkomligen 
har en relation. Det är därför viktigt att arkitekten kan förstå och analysera denna både från ett konstnärligt, ekon-
omiskt, tekniskt, ekologiskt och juridiskt samt från socialt och historiskt perspektiv. 

Arkitekter behöver kunskap och förståelse om lagstiftning och andra regelverk samt ekonomi och beslutsprocess-
er. En förståelse för hur dessa processer fungerar är nödvändig för att en arkitekt ska kunna bidra professionellt 
med sina kärnkunskaper och kompetenser.  

Arkitekten måste förstå och kunna verka i processer som involverar och styrs av många olika aktörer och in-
tressen, vilket innebär att kunskaper inom processmetodik och processledning är av betydelse i utbildningen. 

Arkitektens arbete innebär ofta ett resultat som ska genomföras i byggd eller anlagd form, varför kunskap om 
biologiska och fysikaliska förhållanden samt tekniska principer för genomförande av planerade förändringar av 
den byggda livsmiljön, konstruktion och klimatskydd är nödvändig.

Arkitekturen skapas för de människor som ska leva och verka i den gestaltade livsmiljön. Därför är kunskaper om 
samspelet mellan människor, landskapet och den byggda livsmiljön, liksom hur det påverkas av rumslig organiser-
ing och gestaltning både inom och mellan byggnader nödvändig.

Sveriges Arkitekter verkar för att utbildningarna: 

1. Förmedlar träning och utveckling av arbets-
metoder och tekniker, såväl analoga som 
datorstyrda, träning i att kunna omsätta en idé 
i gestaltning, formulera program samt att kunna 
sätta ord på detta arbete, att kunna argumen-
tera för sina beslut och att kontextualisera sitt 
arbete. 

2. Förbereder studenterna för det samhälle, de 
regelverk och ett yrkesliv i förändring som 
blivande arkitekter kommer att verka i samt 
hur arkitektens kompetens kan användas och 
utvecklas inom olika verksamhetsområden.

3. Utvecklar studenternas förståelse av betydelsen 
av kommunikation så att de kan kritiskt reflek-
tera och artikulera sitt arbete.



Arkitektutbildningarna har en viktig uppgift i att rusta 
studenterna inför framtidens arbetsuppgifter. Grunden 
för en hög kompetensnivå hos arkitekterna är att 
arkitektutbildningarna förbereder studenterna för en 
kvalificerad yrkesverksamhet och livslångt lärande inom 
arkitekturens breda verksamhetsfält. 

Arkitekternas roller förändras gradvis genom att samhälls-
byggandet förändras. Det ställer krav på utbildningarna 
att hela tiden säkerställa att utbildningen är relevant och 
aktuell, bland annat genom omvärldsanalys med nära 
koppling till och insikt i både forskningsfältets och 
näringslivets utveckling, såväl nationellt som 
internationellt. 

Det är viktigt att skolorna ligger i framkant och förbereder 
studenterna för ett yrkesliv i förändring genom att ge 
kunskaper om de samhällsprocesser som de professionellt 
kommer att verka i för att de på bästa sätt ska kunna leda 
framtida utveckling. 

Utbildningarna måste bedrivas kopplat till avancerade och 
relevanta forskningsmiljöer, där studenterna har möjlighet 
att både tillgodogöra sig aktuell kunskap och förberedas 
för den kunskapsutveckling och forskningsverksamhet som i 
allt högre grad sker i professionen. Behovet av samverkan 
med andra discipliner och professioner behöver mötas, 
samtidigt som arkitekters bidrag i multidisciplinära 
processer har stor potential behöver arkitektprofessionernas 
specifika kunska-per utvecklas och stärkas för att ge bästa 
effekt. 

Arkitektutbildningarna 
och omvärlden

Det är av stort värde om sammansättningen av studenter 
på arkitekturskolorna speglar den mångfald som finns i 
samhället samt att arkitektutbildningen blir inkluderande, 
öppen och tillgänglig för studenter oavsett socioekonomisk 
bakgrund. Arkitekturskolorna bör aktivt verka för att 
studenter rekryteras från många olika bakgrunder, till 
exempel genom att möjliggöra antagning till utbildning- 
arna med både betyg och arbetsprov eller andra 
färdighetsprov. 

Genusfrågor ska ha en hög prioritet. Det gäller inte 
enbart kvantitativa frågor som till exempel studenters 
och personalgruppers genusbalans. Det måste också 
gälla kvalitativa aspekter som exempelvis utbildningens 
innehåll, bemötandefrågor, informella nätverk och andra 
strukturella skillnader.

Utbildningarna ska ha tydliga program och lärandemål 
som utgår från en aktuell omvärldsanalys liksom referenser 
till litteratur och forskning som definierar och utvecklar 
målen. Utbildningarna ska upprätthålla nätverk med andra 
utbildningar, både regionalt och internationellt, samt med 
näringslivet och skapar förutsättningar för internationella 
kontakter för studenter och lärare. 

Det är viktigt att det är tydligt vad som förväntas av 
studenten. Av samma skäl ska utbildningarna tillhandahålla 
tydliga bedömningskriterier och process för examination. 
Utbildningarna ska manifestera läranderesultaten i utförda 

Studenterna från BTHs lokalstyrelse på studiebesök i Wanås 
skulpturpark.

Planprogram för Södra Skanstull, Stockholm, vinnare av Planpriset 2017.
Stockholms stads stadsbyggnadskontor
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projektarbeten som demonstrerar förvärvade förmågor, 
nyanserad kunskapsgrund och förmåga att formulera 
perspektiv. 

Kvaliteten i arkitektutbildningarna och studenternas 
resultat ska på ett strukturerat sätt regelbundet prövas mot 
lärandemål, institutionella resurser och resultatmål. I denna 
process är det viktigt att studenter och representanter från 
andra lärosäten som anordnar arkitektutbildning deltar. 
Att representanter från yrkespraktiken också deltar i dessa 
utvärderingar har betydelse för att ge ett helhetsperspektiv 
och djup till utvärderingarna. 

Arkitektutbildningarna har ansvar för en god arbetsmiljö, 
inte bara för lärare och forskare, utan även för studen-
terna. För att kunna åstadkomma ett bra studieresultat 
och för att studenten ska känna sig trygg i sin framtida 
yrkesroll är det av stor betydelse att arkitekturskolorna ger 
stöd till såväl studenternas kunskaper och kompetens som 
personliga utveckling och mognad.

8/9

Sveriges Arkitekter verkar för att utbildningarna: 

1. Utgår från det livslånga lärandets perspektiv 
och stöder arkitekternas förkovran under ett 
helt yrkesliv genom att erbjuda grundutbildning, 
påbyggnadsutbildning och forskarutbildning.

2. Har möjlighet att anta en mångfald av studenter 
genom allsidig rekrytering till exempel genom både 
betyg och arbetsprov eller andra färdighetsprov.

3. Har tydliga utbildningsprogram och lärandemål som 
utgår från en aktuell omvärldsanalys liksom referenser 
till litteratur och forskning som definierar och utvecklar 
målen.

4. Bedriver forskning och utveckling som fördjupar och 
för in nya kunskaper i utbildningen.

5. Upprätthåller nätverk med andra utbildningar, både 
regionalt och internationellt, samt med näringslivet och 
skapar förutsättningar för internationella kontakter för 
studenter och lärare.

6. Tillhandahåller tydliga bedömningskriterier och 
process för examination. 

7. Manifesterar läranderesultaten i utförda projektarbeten 
som demonstrerar förvärvade förmågor, nyanserad 
kunskapsgrund och förmåga att formulera perspektiv. 

8. Har ett system för självutvärdering och regelbundet 
genomför utomstående bedömning med lärare 
från andra arkitektutbildningar och yrkesutövande 
arkitekter. 

9. Universitetskanslersämbetets utvärderingar av 
arkitektutbildningarna bör ske i ett sammanhang 
och omfatta lärandemål, institutionella resurser och 
läranderesultat. En representant föreslagen av Sveriges 
Arkitekter bör ingå i bedömargruppen.

10. Låter representanter för yrkeslivet och studenterna ingå 
i utbildningsnämnder eller motsvarande innehållsligt 
relevanta styrorgan.

11. Erbjuder en god arbetsmiljö för såväl studenter som 
lärare och forskare.

Alma, Stockholm, vinnare av Guldstolen 2017.   
Tham & Videgård Arkitekter.
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Arkitektutbildningarnas resurser

Samhällsbyggandet blir allt mer komplext vilket ställer 
högre krav än någonsin på arkitekter och andra samhälls-
byggnadsaktörer. 

Efterfrågan på arkitekter i Sverige har varit hög de senaste 
tio åren. Behovet av arkitekter kommer att öka framöver. 
Framförallt utbildas det för få inredningsarkitekter i Sverige 
idag och antalet yrkesverksamma minskar. Inredningsarki-
tektkompetens är efterfrågad av kunder och beställare och 
de arkitektkontor som bedriver en professionell inrednings-
arkitektverksamhet är som regel mycket framgångsrika och 
ser en växande marknad framöver om det finns kompetens 
som kan möta efterfrågan. 

En översyn av arkitektutbildningarna behöver göras med 
syfte att öka antalet utbildningsplatser inom samtliga 
yrkesinriktningar och samtidigt garantera utbildningarnas 
kvalitet. Riksdag, regering och högskolor måste säkra en 
långsiktigt hållbar basfinansiering för arkitektutbildningar-
na.

Arkitekter ska utbildas i en miljö som befrämjar experi-
ment, innovation och kritiskt tänkande, att kommunicera 
rumsliga uttryck, att kunna utmana och experimentera, 
att omsätta idéer i en konkret materiell gestaltning och att 
formulera idéer i program.

För att framgångsrikt kunna bedriva en arkitektutbildning 
av hög kvalitet krävs tillräckliga konkreta resurser, i form 
av ekonomisk tilldelning, fysiska förutsättningar i lokaler, 
starka forskningsmiljöer och lärarresurser. Det största hotet 
mot högkvalitativa utbildningar är att dessa resurser grad-
vis minskar. 

Vissa arkitektutbildningar får utöver grundfinansieringen 
endast en mindre del av den så kallade designtilldelning-
en, men det är långt ifrån tillräckligt. En förstärkt resurstill-
delning har krävts under lång tid vilket har inneburit att 
skolorna har haft svårt att få lärare, lokaler och resurser 
för studenterna att räcka till. Det krävs en högre och mer 
långsiktigt hållbar basfinansiering av all utbildning och 
forskning inom arkitektur för att nå upp till det kvalitetskrav 
som ställs på den resurskrävande arkitektutbildningen. 

Utbildningarna måste ha resurser för att kunna anpassa 
antalet lärare vid varje kurs till antalet studenter, deras 

förkunskaper och den valda pedagogiken. För detta krävs 
praktiskt verksamma lärare, lärare som bedriver forskning, 
innovation och publicistisk verksamhet samt tillgängliggör 
sina praktiska erfarenheter såväl som forskningen för 
studenterna. Arkitekturlärare besitter en kombination av 
ämneskunskap, yrkeskunskap (tillägnat som praktiserande 
arkitekt eller genom forskning), pedagogik och förmå-
ga att hjälpa studenter framåt i deras arbete. Det måste 
vara möjligt att anställa lärare med praktisk kompetens, 
speciellt för högre tjänster. Konstnärliga kvalifikationer, dvs 
kvalifikationer som bygger på praktisk yrkeskunskap, bör 
värderas lika som akademiska kvalifikationer och att det 
därmed går att permanent anställa lärare på konstnärlig 
grund, det vill säga kvalificerade praktiker. 

Det avgörande momentet i arkitektutbildningens pedago-
gik bygger på aktivt lärande genom projektundervisning, 
där studenter enskilt eller i mindre grupper utför ett projekt, 
det vill säga utreder, sammanställer och utvecklar gestalt-
ningen av eller design för en viss uppgift. I denna under-
visning ingår moment av kritisk granskning av studentens 
prestationer individuellt eller i grupp. Det är därför viktigt 
att alla lärares pedagogiska kompetens säkerställs. Alla 
lärare ska erbjudas en pedagogisk baskurs och utbildning-
arna bör säkerställa att den fasta lärarstaben är tillräckligt 
omfattande och erfaren för att leda ett långsiktigt pedago-
giskt utvecklingsarbete.

Konstnärlig och praktisk träning kräver stora ytor i form 
av studios/ritsalar/ateljéer med arbetsplatser för alla 
studenter. Studiorna är arkitektutbildningarnas laboratorier 
och är nödvändiga för konstnärligt och praktiskt prövan-
de i olika former. Det behövs också lokaler för trä- och 
metallverkstäder, digitala fabrikationslab och väl utrustade 
datorsalar. För att presentera, kommunicera och tillgäng-
liggöra utbildningarnas verksamhet krävs flexibla utställ-
nings- och föreläsningslokaler. Handledning och möte mel-
lan studenter och lärare ska kunna ske i alla dessa miljöer. 
Avgörande för en utbildningsmiljö av hög kvalitet är också 
tillgång till välsorterade bibliotek för informationsinhämt-
ning. Dessa utbildningsmiljöer kräver en bra infrastruktur 
såväl som kontinuerligt underhåll.

Arkitekturskolorna behöver bra utbildningsmiljöer där stu-
denterna kan stimulera och lära av varandra och få stöd 
av sina lärare på olika sätt. Det kräver också platser och 



Utbildningsutskottet har, 
under arbetet med denna 
utbildningspolicy, bestått av 
ordförande landskapsarkitekt 
MSA Ulrika Karlsson samt 
ledamöterna landskapsarkitekt 
LAR/MSA Sofia Sandqvist, 
arkitekt MSA Tor Lindstrand, 
arkitekt SAR/MSA Fredrik 
Nilsson, arkitekt SAR/MSA Erik 
Stenberg, arkitekt MSA Ulla 
Bergström och arkitekt SAR/
MSA Ebba Högström. Utskottet 
har haft följande adjungerade 
arbetande ledamöter: Martin 
Törnqvist, student, UMA, 
Umeå (till årsskiftet 2017/18); 
Lina Sandberg, student, BTH, 
Karlskrona; Fanny Skröder, 
student, HDK (från och med 
mötet 2018-03-09). I arbetet 
med policyn har experten 
arkitekt SAR/MSA Anders 
Johansson anlitats. 

Från Sveriges Arkitekters 
kansli har Katarina O Cofaigh, 
Margareta Wilhelmsson och 
Nina Maanmies medverkat. 

mellanrum för informella möten såsom kafé eller mindre 
restaurang, foajéer och vistelseytor mellan olika lokaler 
och funktioner ute och inne. Arkitektskolorna måste kunna 
tillhandahålla dessa lokaler till studenterna. 

Att utbildningarna ska kunna tillgängliggöra verksamheten 
och kunskapsutvecklingen genom utställningar, kritiker, 
seminarier och få referenser genom offentliga föreläsning-
ar är viktigt. Men det är också viktigt att utbildningarna 
organiserar studieresor där studenter och lärare tillsam-
mans studerar och upplever arkitektur, möter verksamheter, 
beslutsfattare och brukare på plats. 

Sveriges Arkitekter  
verkar för att arkitektutbildningarna: 

1. Ges en högre och mer långsiktigt hållbar basfinansie-
ring av all utbildning och forskning inom arkitektur.

2. Ges resurser så att det kan utbildas fler arkitekter.

3. Kan tillse att antalet lärare vid varje kurs anpassas till 
antalet studenter och den valda pedagogiken.

4. Har lärare som bedriver forskning, innovation och pu-
blicistisk verksamhet samt tillgängliggör forskningen för 
studenterna.

5. Har praktiskt verksamma arkitekter som medverkar i 
undervisningen. 

6. Anställer lärare med konstnärliga och praktiska kva-
lifikationer på lika villkor som lärare med akademiska 
kvalifikationer. 

7. Kan erbjuda alla lärare en pedagogisk baskurs och 
säkerställer att den fasta lärarstaben är tillräckligt 
omfattande och erfaren för att leda ett långsiktigt pe-
dagogiskt utvecklingsarbete.

8. Kan tillhandahålla infrastruktur i form av studios, labb-
lokaler, verkstäder, lokaler för utställning, utbildning och 
forskning samt bibliotek och datorer.

Utbildningspolicy



Om Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen 
för alla Sveriges arkitekter och arkitektstudenter. Vi 
arbetar på uppdrag av våra medlemmar för att skapa 
bästa möjliga villkor för arkitekternas yrkesutövning och 
för arkitekturen i samhället. 

Sveriges Arkitekter har en bred agenda: förutom 
fackligt arbete och branschutveckling jobbar vi med 
opinionsbildning samt professions- och arkitekturfrågor. 
Sveriges Arkitekters övergripande mål är att göra 
skillnad för arkitekten och arkitekturen i samhället.

Medlemmar i Sveriges Arkitekter är arkitekter, 
inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och 
planeringsarkitekter. Dessa är de huvudinriktningar 
för arkitektutbildning som Sveriges Arkitekter sedan 
länge erkänner. För medlemskap och rätt att använda 
medlemstitel MSA, Medlem av Sveriges Arkitekter, 
erfordras minst kandidatexamen. För rätt att använda 
yrkestitel arkitekt SAR/MSA, landskapsarkitekt LAR/
MSA, arkitekt SIR/MSA eller planeringsarkitekt FPR/
MSA erfordras femårig yrkesexamen eller motsvarande 
kandidat- och masterexamen samt minst två års 
yrkesverksamhet därutöver. Den som kan uppvisa 
motsvarande kvalifikationer genom meriterad yrkes-
utövning, men med en annan högskoleutbildning eller 
bara delvis slutförd utbildning kan efter förtroende-inval 
med särskild prövning av den sökandes individuella 
kompetens erhålla rätt att bära yrkestitel. 

Sveriges Arkitekter 
Storgatan 41
Box 5027
102 41 Stockholm
Sweden
Telefon 
+46–8 505 577 00 

www.arkitekt.se

@sverigesarkitekter
@sveriges_arkitekter
@SvArkitekter




