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Föredragningspunkt 3.1

Verksamhetsrapport 2019–2020

Styrelsen rapporterar här om Sveriges Arkitekters verksamhet under åren 2019–2020.
Styrelsen rapporterar om verksamheten från stämman 2018 till nu i förhållande till de beslut
som stämman tog 2018.
3.1 Stämman föreslås besluta
att godkänna styrelsens verksamhetsrapport 2019 – 2020
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Om verksamhetsrapporten
Rapporten beskriver hur Sveriges Arkitekter svarat mot de verksamhetsmål
som förbundsstämman 2018 beslutade om under perioden 2019–20. Den
berättar också om medlemsutvecklingen, vad de förtroendevalda arbetat
med och innehåller reflektioner från några av förbundets företrädare.
Om Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter är en fack- och branschorganisation för alla arkitekter i
Sverige, vare sig de jobbar med inredning, hus, landskap eller planering.
Vi organiserar omkring 90 procent av den samlade arkitektkåren och är
därigenom en stark röst för yrket. Vårt mål är att arkitekter ska ha en bred
och ledande roll i planering och samhällsbyggnad.

BLIQUE BY NOBIS, HOTELL I STOCKHOLM SOM VANN GULDSTOLEN FÖR BÄSTA
INREDNINGSARKITEKTUR 2019. ANSVARIG ARKITEKT: GERT WINGÅRDH, WINGÅRDHS. BESTÄLLARE: NOBIS.

Förbundsordförande har ordet

Vi fortsätter verka för schyssta
villkor för arkitekter och arkitekturen

Visionen styr arbetet
Arbetet under verksamhetsperioden 2019–20 utgår
från förbundets vision: Sveriges Arkitekter gör skillnad
i samhället för arkitekturen och arkitekten, och bygger
på det verksamhetsprogram (VP) som förbundsstämman
beslutade. De prioriterade målen i VP har varit att förbättra
villkoren för arkitekturen och arkitekten, vilket har lett till
följande fokusområden:
• Omställning till hållbart samhällsbyggande
• Jämställdhet och mångfald inom förbundet och 		
branschen
• Att verka för fortsatt god implementering av 			
arkitekturpolitiken
• Budget i balans och effektiv målstyrning
Det är stora områden som tar tid att förändra. Till på köpet
kom coronapandemin som innebar att förbundet behövde
ställa om delar av verksamheten – det handlade om allt
från att digitalisera vårt kursutbud till att koncentrera
rådgivningen till det förändrade arbetsmarknadsläget. Jag
och övriga styrelsen vill ändå sträcka på oss och känna oss
nöjda med att förbundet har lyckats hålla fast vid målen
och genomfört åtgärder som gagnar medlemmarna under
verksamhetsperioden!

För att ge större utrymme åt arkitektur med hög kvalitet
har vi bland annat gjort följande: Arbetat intensivt med
offentlig upphandling, både genom förbättrad dialog med
beställarna och genom att lyfta frågan i den allmänna
debatten. Utvecklat nya tävlingsformer och genomfört fler
tävlingar. Stärkt våra egna arenor och renodlat strategin
vilka externa arenor förbundet deltar i. Skapat ett ramverk
för arkitekturpriserna som är bättre anpassat till branschen
i dag. Vi fortsätter arbetet med kommunikation och
opinionsbildning, där vi rönt politiska framgångar. Med
utgångspunkt i vår nya kommunikationsstrategi har vi
blivit en starkare röst i det offentliga samtalet – den rösten
kommer framöver att höras än mer för att bidra till bättre
förståelse för vad bra arkitektur
är och gör som en del av
hållbar samhällsbyggnad.
Grunduppdraget är
fackligt stöd
För att göra skillnad
för arkitekter och stärka
våra medlemmar har
förbundet ett grunduppdrag
med rådgivning och fackligt
stöd – som växlades upp rejält
när coronapandemin bröt
ut. Vi erbjuder också
kompetensutveckling
i form av
utbildningar och
har förbättrat
medlems-
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Sveriges Arkitekter har haft två år med fokus på stärkt
stöd till dig som medlem och hållbar omställning. När jag
summerar verksamheten under mina två år som ordförande
ser jag ett förbund som hållit fast vid de prioriterade
målen, samtidigt som vi snabbt och effektivt ställt om för att
möta omstörtande händelser.

Förbundsordförandet har ordet

SVERIGES ARKITEKTERS NYVALDA FÖRBUNDSSTYRELSE VID STÄMMAN I NOVEMBER 2018. FR V: ARKITEKT SAR/MSA ANNA LEONSSON, LANDSKAPSARKITEKT LAR/MSA MÅRTEN SETTERBLAD, ARKITEKT SIR/MSA MAGNUS LINDGREN, INREDNINGSARKITEKT MSA SARA PERSSON, STUDENTREPRESENTANT MAJA OLSSON, PLANERINGSARKITEKT FPR/MSA CAROLINE DAHL, ARKITEKT MSA FREDRIK DROTTE (VICE ORDFÖRANDE), ARKITEKT
SAR/MSA TATJANA JOKSIMOVIĆ (ORDFÖRANDE), ARKITEKT SAR/MSA KARIN AHLZÉN, LANDSKAPSARKITEKT LAR/MSA LIV SONNTAG, ARKITEKT
SAR/MSA JESÚS AZPEITIA SERON OCH ARKITEKT SAR/MSA BJÖRN EKELUND. ARKITEKT SAR/MSA JOHAN CASSELBRANT SAKNAS PÅ BILDEN.

kommunikationen i nyhetsbrev och sociala medier. Bättre
villkor för arkitekten är förutsättningen för våra samarbeten
som vi har med akademikerfackens centralorganisation
Saco samt med övriga nordiska och internationella
förbund. Det färskaste är samarbetet med japanska
arkitektförbundet Japan Institute of Architects.
Klotet kräver krafttag
Under perioden har vi fått alltmer akuta påminnelser om att
klotet kräver krafttag för att mota klimat-förändringarna. På
förra stämman beslutades att ekologisk hållbarhet var ett
av förbundets högst prioriterade frågor. Styrelsen tillsatte
därför ett hållbarhetsråd i början av 2019. Det har under
verksamhetsperioden arbetat fram en handlingsplan för
hur arkitekter kan bidra till omställningen för ett ekologiskt
hållbart samhälle. Vi har också drivit hållbarhetsarbetet
genom att ordna seminarier, lyfta fram förebilder och

genom intensiva dialoger med bransch och politiker.
Förbundet har anslutit sig till Fossilfritt Sveriges färdplan
för bygg- och anläggningssektorn. Vi organiserar också
den svenska delen av uppropet Architects Declare. Det
innehåller elva tydliga och långtgående åtaganden
för arkitekter och företag som – om de följs – gör stor
skillnad. Hittills har över 290 arkitektkontor undertecknat
och vi följer med intresse deras arbete med åtagandena i
deklarationen.
Mer mångfald ger bättre arkitektur
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet är av största vikt
för vår kår. En arkitektkår, en bransch och ett förbund
som präglas av mångfald, jämlikhet och jämställdhet har
bäst förutsättningar att hantera samhällets kontinuerliga
utmaningar och förändringar. Utskottet Arkitekt(h)en har,
efter en gedigen analys, tagit fram en policy för inkludering
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Förbundsordförandet har ordet

och likabehandling för att ge riktning, fart och tyngd i
Sveriges Arkitekters arbetssätt framöver. Det är nödvändigt
för medlemsdemokratin att vi ska vara ett förbund för hela
Sveriges arkitekter. Vår lokala nod i södra Sverige är sedan
några år etablerad på Form/Design Center i Malmö, vars
statliga anslag glädjande nog permanentades i höstens
budget. Under perioden har kansliet och lokalföreningen
i Västra Götaland arbetat för att skapa en motsvarighet
i väst. Vi hoppas ansträngningarna ger frukt kommande
verksamhetsperiod.
Pandemin ger tuffare tider
För två år sedan hade samhällsbyggnadsbranschen
passerat konjunkturtoppen, från överhettade nivåer. Så sent
som i oktober 2019 talade vi i årets branschrapport om
”oklara utsikter när högtrycket viker” – arbetslösheten var
låg bland medlemmarna och det fanns gott om uppdrag i
vissa sektorer. Sedan kom coronapandemin. Arbetslösheten
var i september uppe i 3,7 procent (högre än på nära 15
år) och företagen kämpar på en oviss marknad. Arkitekter
är som alltid branschens konjunkturmätare i och med att
vi ligger först i cykeln. Pandemin utmanar oss på alla plan
att prioritera och tänka nytt ifråga om hushållning med
våra resurser; hållbarhet kommer att bli ett minst lika viktigt
ämne under kommande verksamhetsår.

Överraskningar om hörnet?
Den här verksamhetsperioden har bjudit på stora
överraskningar och förhoppningsvis blir nästa mindre
händelserik. Men säker vågar ingen vara! Det jag lärt är
att vi i förbundet klarar oss bra i tider som sätter oss på
prov genom vår helhetssyn, våra samlade kompetenser
inom landskapsarkitektur, inredningsarkitektur, fysisk
planering och arkitektur, liksom vår vilja och förmåga
att fortsätta verka för schyssta villkor för arkitekten och
arkitektur med hög kvalitet.

Tatjana Joksimović
Förbundsordförande

”Förbundet har lyckats
hålla fast vid målen och
gjort viktiga insatser under
verksamhetsperioden”
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Medlemsutveckling

Ett förbund som
stadigt växer
Antalet yrkesaktiva medlemmar i Sveriges Arkitekter har
hela tiden ökat sedan förbundet bildades 2002. I mitten av
september var vi 13 637 medlemmar! De senaste åren har
förbundet växt så pass mycket att Sveriges Arkitekter 2018
var det fackförbund som växte mest i Sverige, och 2019
näst mest.

Medlemsutveckling Sveriges Arkitekter
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Medlemsutveckling

Yrkes- och medlemstitlar
Yrkes- och medlemstitlar
Yrkes- och medlemstitlar
Yrkes- och medlemstitlar
Antal företag som är anslutna till Företagarservice har
Arkitekt SAR/MSA är den vanligaste yrkeskategorin, följt
Yrkes- och medlemstitlar
sjunkit under stämmoperioden och uppgår nu till 1 139
av arkitekt MSA: totalt 8 276 personer. Landskapsarkitekt
Yrkes- och medlemstitlar
företag. Nivån är dock stabil sedan 2002.
LAR/MSA eller landskapsarkitekt MSA är 1 698 personer,
Yrkes- och medlemstitlar
arkitektYrkesSIR/MSA
eller
inredningsarkitekt
MSA
är
765
och
och medlemstitlar
planeringsarkitekt FPR/MSA eller planeringsarkitekt MSA
är 717 personer.

Yrkes- och medlemstitlar
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Arkitekturpolitik

En bra arkitekturpolitisk grund –
nu vill vi se konkreta förbättringar
Efter riksdagsbeslutet om den nya arkitekturpolitiken,
Gestaltad livsmiljö, har många bitar fallit på plats. Första
dagen på vår nuvarande verksamhetsperiod inledde
landskapsarkitekt LAR/MSA Helena Bjarnegård sin
tjänst som Sveriges första riksarkitekt på vår viktigaste
myndighet Boverket. Verket har bland annat slutfört
regeringsuppdraget om en vägledning för kommunerna
om arkitekturpolicyer, en arkitekturpolitisk fråga vi driver.
Regeringen förlängde mitt förordnande som ledamot i
Boverkets insynsråd, där jag företrätt förbundet sedan
2016. Det innebär att jag fortsätter att ha insyn i
verksamheten och är rådgivare till generaldirektören.
Rådet för hållbara städer har fått ny kraft, leds av Helena
Bjarnegård och samlar 13 myndigheter. Att omställningen
av våra städer är en del av arkitekturpolitiken och leds
av en arkitekt är av stor vikt. En hållbar omställning är
förstås helt nödvändig, men framför allt en enorm möjlighet
för arkitekten. I den här ödesfrågan kan kåren visa hela
kompetensbredden och använda sitt holistiska perspektiv. I
takt med fler politiska beslut, såsom klimatdeklarationerna,
ökar efterfrågan av arkitekternas kunskaper – så länge
kåren förmår att ligga steget före.
LOU (lagen om offentlig upphandling) är en av de
viktigaste förkortningarna vad gäller arkitekturens
förutsättningar. Vi har saknat, och ihärdigt påtalat, att
arkitektur ska få ökad tyngd i offentliga upphandlingar.
I våras kom så äntligen regeringsuppdraget till
Upphandlingsmyndigheten som ska stötta det.

Allt det här kanske låter väldigt byråkratiskt. Men
innebörden är att det finns en struktur för arkitekturfältet
och att vikten av bra förutsättningar för arkitekturen finns
på allt fler ställen i den offentliga styrningen. Det är en
väldigt viktig grund – men det behöver förstås också bli
verkstad i form av konkreta förbättringar. I varje projekt
och i vardagen för varje arkitekt! Där är vi inte än.
De politiska förutsättningarna är alltså bättre än på
länge. Men det finns orosmoln. Vi ser i allt fler kommuner
tendenser till att politiken vill styra arkitekturens utseende
i detalj. Det är oroväckande och vittnar
om en bristande förståelse för
arkitekturens förutsättningar – en
utveckling jag hoppas vi kan
stävja i sig. Men vi kan också
välja att se det som att allt
fler politiker visar ett större
engagemang för arkitekturen
och den gestaltade livsmiljön.
Och det behöver vi göra det
bästa möjliga av.

Tobias Olsson,
förbundsdirektör
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Även forskningspolitiken har kommit att färgas av Gestaltad
livsmiljö. Anslagen till vår sektor har ökat betydligt och
det finns antagligen mer pengar att söka än någonsin:
Formas har utlyst 10,5 miljoner kronor för att utveckla
kunskapen om gestaltad livsmiljö i offentliga rum, inom
ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart
samhällsbyggande.

Sveriges
Arkitekter
gör skillnad
Verksamhetsmålen utgår från förbundets vision: Sveriges Arkitekter gör skillnad
i samhället för arkitekturen och arkitekten, och svarar mot principprogrammet.
De är uppdelade i fyra olika områden: gör skillnad, i samhället, arkitekturen
och arkitekten. Målen antogs på förbundsstämman 2018. Texten i
följande avsnitt beskriver hur de prioriterade målen har uppfyllts under
verksamhetsperioden 2019–20, men förbundet har arbetat med samtliga mål
och motioner.

Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för arkitekturen och arkitekten

Så här gör vi skillnad
MÅL:
Öka anslutningsgraden
ytterligare.

Antalet medlemmar i Sveriges Arkitekter har stadigt ökat
sedan förbundet bildades 2002. Under stämmoperioden har
antalet aktiva (yrkesverksamma) medlemmar ökat något, medan antal studentmedlemmar minskat. Det beror främst på att
vi arbetat uppsökande med att överföra studenter som hunnit
bli yrkesverksamma till aktiva medlemmar. Vi planerade att
genomföra en större rekryteringskampanj i början av 2020
men den är framflyttad på grund av coronapandemin. Det
vi hann fullfölja i detta paket är en rekryteringsbroschyr. Vår
strategi är att stötta fackligt förtroendevalda ute på arbetsplatserna och vi har gjort insatser som seminarier – fysiska och
webbaserade – och individuell rådgivning.

MÅL:
Ökad jämställdhet och
mångfald inom förbundet,
kåren och arkitekturen:
Implementera policy och
handlingsplan som genomsyrar hela förbundets
arbete och på sikt kåren
och arkitekturen.

Arbetet med policy och handlingsplan har letts av utskottet
Arkitekt(h)en som har arbetat tillsammans med styrelsen och
kansliet. Det har tagit fram styrdokument som redogör för förbundets kortsiktiga och långsiktiga strategiska arbete gällande
jämställdhet, mångfald och diskriminering. Policyn ska integreras i hur kansli och förtroendevalda jobbar med medlemsfrågor, kompetensutveckling, prisutdelningar, opinionsbildning
och bevakning av branschen. Det är även tänkt att inspirera
arbetet med inkludering och likabehandling inom myndigheter, kommuner, företag och utbildningar samt i arkitekturen
som byggd miljö. (Mer om Arkitekt(h)en på sid 23)

MÅL:
Stärka arkitektens roll i
omställningen till ekologiskt
hållbart samhälle.

För att uppmärksamma kåren på kommande klimatkrav samt
visa upp pionjärer inom kåren som går före lagstiftningen och
gestaltar klimatneutrala byggnader har vi arrangerat seminarier, bland annat i Almedalen 2019 och på Arkitekturdagarna
2020. Seminarierna finns tillgängliga på Youtube.
Vi har besvarat remisser i frågor om klimatsmart byggande.
Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund frågade
oss hur arkitektkåren kan bidra till att lösa utmaningarna
produktion av fler ekonomiskt överkomliga bostäder, kompetensförsörjning samt minskning av byggandets klimatpåverkan
och ökad användning av trä. En fråga som vi besvarat och
diskuterat med ministern.
Hållbarhetsrådet har haft uppdraget att ta fram ett förslag på hur förbundet bästa kan göra skillnad i omställningen
till ett ekologiskt hållbart samhälle och stärka arkitektens roll i
det. (Mer om Hållbarhetsrådet på sid 23).

REKRYTERINGSFOLDERN FRAMTAGEN
UNDER 2020.

HTTPS://WWW.ARKITEKT.SE/
PROGRAM-ALMEDALEN-2019/
HTTPS://WWW.ARKITEKT.SE/ARKITEKTURDAGARNA-2020/
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MÅL:
Att bevaka och verka för
en fortsatt god implementering av den nya arkitekturpolitiken och skapa
opinion och förståelse
för samhällets behov av
en statlig arkitekturpolitik, med långsiktiga och
kvalitativa åtgärder, hos
medlemmar, riks- och
kommunpolitiker samt hos
allmänhet.

Förbundets arkitekturpolitiska strategi fokuserar det politiska
påverkansarbetet till att dels följa upp den nationella arkitekturpolicyn och föreslå hur den kan utvecklas och förbättras, dels driva på kommunerna för en förbättrad kommunal
arkitekturpolitik. Vi följer och utvärderar rikspolitiken så den
gör jobbet vad gäller statlig förebildlighet samt främjande,
kunskapshöjande och stödjande verksamhet för kommunerna.
Vi för löpande dialog med bland andra finansdepartementet, näringsdepartementet, kulturdepartementet, riksdagsledamöter, ArkDes och Boverket.
Vi arbetar för att kommunpolitiker ska arbeta strategiskt
med arkitekturfrågor och prioritera arkitektur högre genom
arkitekturpolicyer, ge större tyngd åt gestaltningsfrågor i
planprocessen och öka arkitekturkompetensen i kommunerna. Arkitekturens position fortsätter flyttas framåt genom fler
kommunala arkitekturpolicyer. Därför genomförde vi 2019 en
undersökning över arkitekturpolicyer runt om i landet. Vi för
dialog med och stöttar ett antal kommuner i deras policyarbete. För att inspirera och berömma kommuner för ett strategiskt arkitekturarbete och gott arkitekturklimat har förbundet
tillsammans med HSB delat ut utmärkelsen Årets arkitekturkommun, som fått ett gott mediegenomslag.

MÅL:
Att verka för bättre
upphandlingar och bättre
tillämpning av LOU genom
bland annat bättre rådgivning och vägledning från
både det offentliga och av
Sveriges Arkitekter.

Vi ser en långsam men positiv förändring under perioden beträffande myndigheters val av upphandlingsförfaranden och
urvalsmetoder. Styrelsen har antagit en strategi som innebär
att förbundet ska prioritera påverkan på politiker och myndigheter, utbilda beställare och arkitekter samt kommunikation av
våra uppfattningar och rekommendationer.
Förbundet erbjuder konsulthjälp till beställare som har ambitioner att utveckla upphandlingspraxis med mål som stämmer
med våra. Strategin har redan gett resultat, exempelvis har regeringen gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utveckla metodstöd till myndigheter för att öka den arkitektoniska
kvaliteten. Vi har arbetat fram en kunskapsbank för offentliga
beställare. Det innebär glädjande nog att allt fler kommuner
vänder sig till oss för att utarbeta upphandlingsstrategier.
Förbundet har utvecklat erbjudandet om tjänster för myndigheter som vill öka kvaliteten. I en ny utgåva av Bygga vackert, som ges ut i samarbete med SKR (Sveriges kommuner och
regioner), finns ett fördjupat kapitel om nya LOU.

BESVARADE REMISSER

Utredningen Möjligt, tillåtet och
tillgängligt – förslag till enklare
och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om
överprövningsmål
Arbetsmiljöverkets förslag till
föreskrifter om arbetsplatsens
utformning
Utredningen Privat initiativrätt –
Planintressentens medverkan vid
detaljplaneläggning
Förslag till Boverkets föreskrifter
och allmänna råd om detaljplan
med planbeskrivning
SIS förslag till standard
Byggnadsutformning – Bostäder
– Invändiga mått
Förslag till Boverkets föreskrifter
och allmänna råd om stöd till
byggemenskaper
Promemorian Klimatdeklaration
för byggnader
Utredningen Modernare
byggregler – förutsägbart,
flexibelt och förenklat
Boverkets förslag till föreskrifter
och allmänna råd om
planbeskrivning
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FORTSÄTTNING

Kansliet bevakar arkitektupphandlingar, vilket bildar underlag för
förbundets uttalanden och rekommendationer. Under 2020 är
låga priser på arkitekttjänster aktuella, liksom avsteg från ABK.
En utbildning om upphandling har genomförts för
arkitekter och det finns också rum för ämnet i professionaliseringsprogrammet. Vi planerade ett seminarium för myndigheter som ska upphandla ramavtal till maj, men pandemin
har gjort att det är framflyttat. Under verksamhetsperioden
har akademin för inredningsarkitektur särskilt engagerat sig
i frågan och ett seminarium genomfördes under Stockholm
Furniture Fair. Boverkets ansvariga för upphandlingsfrågor
inom arbetet med Gestaltad livsmiljö har träffat akademin för
att diskutera offentlig upphandling av inredningsarkitekter.
Vid stämmorna 2016 och 2018 inkom två likalydande
motioner med förslag om att förbundet ska inrätta en upphandlingstjänst. Stämman beslöt att utreda förutsättningarna.
Styrelsen har utrett frågan och beslutat att ett nytt affärsområde av denna omfattning och art är en risk som förbundet inte
ska ta. Den ovan beskrivna strategin bedöms vara effektivare
för att nå de mål som motionen uttrycker.

HTTPS://WWW.ARKITEKT.SE/
TAVLINGAR/ARKITEKTUR-FOR-SAMHALLET-OM-OFFENTLIG-UPPHANDLING-AV-ARKITEKTTJANSTER/
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MÅL:
Fler tävlingar med bättre
villkor för arkitekten och
arkitekturen, genom en
större andel tävlingar
godkända av Sveriges
Arkitekter.

MÅL:
Att förbundets arkitekturpriser stärker arkitekten
och arkitekturen.

Tyngdpunkten i tävlingsverksamheten har under perioden
utvecklats mot allt fler parallella uppdrag och korta workshopprocesser. En avmattning kunde skönjas i våras till följd av
coronapandemin men efter sommaren har efterfrågan återigen ökat med förfrågningar om parallella uppdrag, tävlingar,
workshops och policyarbete.
Tävlings- och upphandlingsservice har förbättrat informationen på arkitekt.se, tagit fram en broschyr till beställare
och gjort enkäter för att utvärdera tävlingsverksamheten.
Svaren visar att arrangörerna är mycket nöjda med det stöd
de har fått från Sveriges Arkitekter. Vi har påbörjat ett samarbete med Stockholms Stad för att för att bredda urvalet vid
prekvalificerade tävlingar genom intervjuer. Vi har tagit fram
en checklista med frågor till arrangörer för att garantera ett
säkert genomförande. Flera olika tävlingsformer har testats
eller initierats. I samband med Arkitekturgalan 2019 genomfördes för första gången en 72-timmars tävling, Steel Race
Reuse. Vi har börjat ta fram en modell för konkurrenspräglad
dialog. Två tävlingar med breddat startfält har påbörjats, i
form av inbjuden tvåstegstävling.
Tävlingsverksamheten har ställt om till digitala möten
och har tagit fram en modell för digitala jurymöten. Vi ser att
fysiska möten är att föredra men en symbios kan vara aktuell
framöver. Under 2020 har Tävlings- och upphandlingsservice
kontaktat kommuner som är på väg att handla upp nya ramavtal. Intresse finns, men budgeten i små kommuner för den
här typen av tjänster är ytterst begränsad.
Priserna är vår största potential för att nå ut och vår bästa
möjlighet att visa aktuell och bra arkitektur, väcka ett intresse
och föra ett samtal om vår byggda miljö.
En översyn av priserna påbörjades på uppdrag av
dåvarande styrelse under föregående verksamhetsperiod. Vi
tillsatte en extern utredning för att undersöka hur processerna fungerar och hur de skulle kunna utvecklas. Utredningen
fokuserade på akademiernas perspektiv med jämförelser
och utblickar mot andra branschpriser i Sveriges och övriga
Norden. Resultatet blev en rapport och ett antal skisser på
olika scenarier, som nuvarande styrelse gav kansliet i uppgift
att utveckla en strategi utifrån.
Strategin innebär att Sveriges Arkitekter årligen delar
ut fem priser för bästa arkitektur, landskapsarkitektur, rums-

AVSLUTADE TÄVLINGAR

21
tävlingar

6
parallella
uppdrag
1
workshopprocess

PÅGÅENDE TÄVLINGAR

7
tävlingar

3
parallella
uppdrag

1
workshopprocess

VINNARE I TÄVLING OM STATION HAGA
I GÖTEBORG: GLÄNTAN, AV GOTTLIEB
PALUDAN ARCHITECTS OCH ÅF
INFRASTRUCTURE.
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FORTSÄTTNING

MÅL:
Att erbjuda relevanta
kontaktytor som främjar
våra mål och utvecklar
arkitekturen.

gestaltning, plan och arkitekturkritik. Samtliga priser ska ha
samma tyngd och förutsättningar. De, och därmed deras stadgar, ska vara likvärdiga och utgå från samma bas. Stadgarna
ska inte styra juryns instruktioner eller arbetssätt, då det styrs
av akademierna, juryn själv och kansliet (arbetssätt). Utöver
dessa fem har styrelsen möjlighet att ge kansliet i uppgift att
projektleda ytterligare priser och utmärkelser för att uppmärksamma goda exempel och/eller gärningar. De nya priserna
delas för första gången ut 2021.
Arenorna har som samlat mål att öka kunskap och förståelse
för arkitekturen samt att ge möjlighet till större och breddad
verksamhet för arkitekter. Under 2019–2020 har kansliet
identifierat vilka arenor vi fortsatt ska ha fokus på.
Arkitekturgalan
Arkitekturgalorna 2019 och 2020 ägde rum på Konserthuset
i Stockholm och präglades av en tydligare tematik än tidigare.
2019 hade programmet temat Re-think och 2020 Co-create,
båda med fokus på hållbarhet. Under perioden tog vi fram en
utställning om Sveriges Arkitekters priser som visas på galan
och under året ska kunna turnera i landet. 2019 visades den
på Centralstationen i Stockholm. I utvärderingarna från besökarna svarar 90 procent att programinnehållet är värdefullt
och 33 procent anger att de lämnat galan med mer positiv
bild av Sveriges Arkitekter. Siffrorna visar att Arkitekturgalan
är ett av förbundets viktigaste event.
Almedalen
Sveriges Arkitekter arrangerade 2019 tre välbesökta egna
seminarier under Almedalsveckan i vår arena Arkitekturträdgården. Ett seminarium där vi presenterade vår färska rapport
om arkitekturpolicyer i kommunerna. Tillsammans med HSB
delade vi ut Årets arkitekturkommun för tredje året i rad. Vi
arrangerade även seminariet Bygga klimatsmart – vilka verktyg finns?. 2020 inleddes ett samarbete med Dagens Samhälle som skulle ta över den trädgård vi hyrt. Almedalen 2020
ställdes dock in till följd av Corona-pandemin.

www.youtube.com/xxxxxx

ARKITEKTURTRÄDGÅRDEN I ALMEDALEN
2019. FOTO: JONAS MALMSTRÖM

BRANDTALARE KARIN SALER FRÅN
ODLA IHOP. FOTO: JONAS MALMSTRÖM

AJ LANDSKAP STOD SOM VINNARE AV
ANDSKAPSARKITEKTURPRISET 2019
FÖR STRÅKET I NORRA DJURGÅRDSSTADEN.
BESTÄLLARE: STOCKHOLMS STAD.
FOTO: JONAS MALMSTRÖM
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Toolkit
Ett toolkit är en digital vandringsutställning som skapas i
samarbete med Svenska institutet och sprids till utlandsmyndigheter via plattformen Sharing Sweden. Vi har producerat
Woodland Sweden, en av plattformens mest eftertraktade utställningar, som sedan starten visats på över 40 platser, liksom
Aiming for democratic architecture som 2019 visades i Paris.
Övriga arenor
Samarbetsprojektet Designprogrammet syftar till att exportera svenska kreativa näringar internationellt. Samarbete
kring utställningar med Stockholm Furniture and Light Fair
under Stockholm Design Week. Uppföljning av utställning och
paviljong från Venedigbiennalen 2018 där utställningen Plots,
Prints, Projections – Displaced har visats i fyra svenska städer
och paviljongen har flyttats till svenska ambassaden i Kenya.
Vloggen Tre minuter om.

MÅL:
Arkitekturplattformen:
Definiera och kommunicera vad som är en bra och
eftersträvansvärd nivå för
svensk arkitektur och hur vi
når dit.

Sveriges Arkitekters Arkitekturplattform är utformad som ett
pedagogiskt material som förtydligar att arkitektur kan adressera relevanta samhällsutmaningar. Den söker konkretisera
förbundets syn på vad bra arkitektur bidrar med men är inte
en färdig produkt utan ett ramverk för samtal, som lämnar
ansvaret att tolka vad bra arkitektur är åt de som kan det bäst
– våra medlemmar.
Plattformsarbetet startade 2018 i en arbetsgrupp som
leddes av dåvarande ordförande, arkitekt SAR/MSA Louise
Masreliez. Projektledare på kansliet var arkitekt SAR/MSA
Eva Minoura. Samtliga akademier bidrog med inspel och
under 2019 sammanfattades de ingående delarna till ett
bildspelsformat, där det redaktionella arbetet gjordes av Eva
Minoura och arkitekt SAR/MSA Matilda Stannow.
Delar ur Arkitekturplattformen återfinns i förbundets
kommunikationsstrategi. Vi ser allt tydligare att våra målgrupper, politiker och opinionsbildare men även beställare, inte
definierar arkitektur på samma sätt som vi gör. Därför har det
varit viktigt för oss att i kommunikationsstrategin slå fast vad vi
menar när vi talar om arkitektur och arkitekters betydelse och
kommunicerar den mer aktivt till våra externa målgrupper.

DESIGNPROGRAMMET LYFTE UNG
SVENSK FORM I TOKYO.
FOTO: SAID KARLSSON

VÅRT TOOLKIT WOODLAND SWEDEN
HAR TURNERAT VÄRLDEN RUNT! HÄR
VISAS DEN PÅ ESTLANDS ARKITEKTURMUSEUM I TALLINN. FOTO: LIISI ANVEIT

IN PRAISE OF SHADOWS PAVILJONG
LOGGIA D’OMBRA TOGS FRAM TILL
VENEDIGBIENNALEN 2018. NU HAR
DEN EN FAST PLACERING I NAIROBI
PÅ SVENSKA AMBASSADEN.
FOTO: IN PRAISE OF SHADOWS
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MÅL:
Ge en effektiv, trygg och
tillförlitlig rådgivning och
service till dig som
anställd, chef, student eller
företagare.

Sveriges Arkitekters uppdrag är att företräda medlemmarnas
intressen. Inom den fackliga verksamheten innebär det att
förhandla anställningsvillkor, förvalta och utveckla kollektivavtal samt erbjuda rådgivning och stöd till medlemmar och till
arbetsplatsernas fackklubbar.
Arbetslöshet och konjunktur
Arbetslösheten bland arkitekter har ökat kraftigt under perioden, från låga nivåer. Hösten 2020 är den högre än på
15 år, vilket har lett till ett stort tryck på den arbetsrättsliga
rådgivningen. Många medlemmar upplever nu den första
nedgången på arbetsmarknaden och behovet av information
och stöd är stort.

ARBETSMILJÖENKÄT. LÄS HELA PÅ:
ARKITEKT.SE/UNDERSOKNING-LEDARSKAPVIKTIGARE-AN-LON/

Arbetsmiljö
Under hösten 2019 presenterades rapporten Så mår arkitekterna på jobbet. Syftet var både att presentera en sammanställning över medlemmars upplevda arbetsmiljö samt
att komma med råd hur arbetsplatser kan förbättras och
systematisera arbetsmiljöarbetet. Rapporten visade ett starkt
samband mellan ledarskap, tydlighet och mål och upplevd
nöjdhet på jobbet. Arkitekter med närvarande chefer som ger
återkoppling trivs helt enkelt bättre. I vår undersökning från
maj 2020 var bilden av hur arkitekterna upplevde situationen
under pandemin motstridig. Drygt hälften ansåg att deras
välbefinnande försämrats, men nästan var femte tyckte att
det hade stärkts. Givetvis upplevde medlemmar som varslats,
sagts upp eller tagits ut i korttidsarbete i högre utsträckning att
de mådde sämre än de som inte drabbats.
Avtalsrörelse
På grund av coronapandemin förlängdes kollektivavtalet mellan
Sveriges Arkitekter och Innovationsföretagen från 31 mars till
31 oktober. Arkitektavtalet och det tillhörande löneavtalet är
sifferlöst, därmed påverkas inte förbundets yrkanden av det
pressade ekonomiska läget. Vår utgångspunkt var att löneprocessen på arbetsplatserna inte fungerar utifrån avtalets syften.
Vi yrkade därför att löneprocessen behöver förbättras genom
partsgemensam information och utbildning. Andra yrkanden
berörde jämställdhet och arbetsmiljö, såsom att löneutfyllnad
med upp till 90 procent av lönen ska utgå vid VAB.
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Fackliga kurser
Förbundsjuristerna håller regelbundet fackliga kurser för förtroendevalda på det privata och kommunala området. (Saco-S
ansvarar för utbildningar för statligt anställda.) Ett arbete med
att göra dessa digitala har inletts på grund av coronapandemin och ett par digitala utbildningar för kommunal sektor
har genomförts. I maj–juni 2020 genomfördes två seminarier
digitalt riktade till fackligt förtroendevalda om korttidsarbete
och arbetsbrist. Seminarier och kurser om löneförhandling och
pensionsfrågor har också genomförts.
Lönerådgivning
Sveriges Arkitekter samlar varje år in lönerapporter från
fackklubbar i privat sektor och kommuner. Varje år skickar vi
också ut en löneenkät. Resultaten används både som underlag för den mest heltäckande databasen för lönestatistik som
finns, Saco Lönesök, och för förbundets eget material om
lönestatistik. Underlaget används även i den lönerådgivningen
till medlemmarna.

FÖRBUNDSJURIST ULRIKA PAULSSON
UNDER DIGITALT SEMINARIUM OM
ARBETSRÄTT I JUNI 2020.
FOTO: JONAS MELLQVIST

SVERIGES ARKITEKTERS
BRANSCHRAPPORT 2019

Facklig samverkan
Förbundet medverkar i förhandlingsorganisationerna Akademikeralliansen på det kommunala området, Akademikerna i
Fastigo (AIF) på fastighetsområdet, Förhandlings- och samverkansrådet PTK på den privata sidan och Saco-S inom staten.
Vi är därmed part i samtliga större avtal som berör arkitekter
som omfattas av kollektivavtalen om tjänstepension, omställning och arbetsmiljö.
Branschrapporten
Sveriges Arkitekters branschrapport har utkommit varje år sedan 2015 delvis som ett stöd till medlemmarna i Företagarservice. Den visar branschläget och den svenska makroekonomin
samt har ett tema om affärsmässighet. Rapporten har också
utvecklats till att bli flitigt citerad i media, som en termometer
för branschens konjunktur och stärker därigenom förbundets
och arkitektkårens varumärke. I 2019 års rapport var rubriken
Oklara utsikter när högtrycket viker. 2020 är frågetecknen så
stora att vi inte kan ge ut en sedvanlig branschrapport. Istället
har vi samlat en rad experter som analyserar angelägna
ämnen med bäring för arkitektföretagen.
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MÅL:
Att medlemmarna ska
känna högt förtroende för
Sveriges Arkitekter som
facklig organisation.

I 2020 års medlemsundersökning har omdömena om förbundets kompetens i fackliga frågor kraftigt förbättrats. De
frågeområden medlemmarna vill att vi ska fortsätta driva är
kopplade till lönebildning och arbetsmiljö.

MÅL:
Att verksamheten finns
närmare medlemmarna,
med fokus på Skåne och
Göteborgsregionen samt
på nya regionala lösningar.

Förbundet har sedan 2017 den verksamhet som riktar sig
till södra Sverige förlagd till Form/Design Center i Malmö.
Fokus ligger på branschutveckling i samverkan med noden för
gestaltad livsmiljö och strategiskt viktiga aktörer i regionen.
Några exempel på aktiviteter är kontorschefsnätverk som träffas sex gånger per år liksom Arkitekturdagarna om framtidens
arkitektur och arkitektroll. Verksamheten i Syd drivs av en
halvtidstjänst med arbetsplats på Form/Design Center.
Arbetet med att etablera en verksamhet i väst fortsätter.
Förutsättningarna är väsentligt olika från syd; det saknas ett
regionalt samarbete och samsyn i frågan liksom statlig finansiering. Sveriges Arkitekter Västra Götaland och förbundet har
dock fått 400 000 kronor av regionen för att driva en mötesplats för gestaltad livsmiljö. Arbete pågår också med att hitta
samarbeten med bland annat kommunen, HDK (högskolan för
form och design och Röhsska.

MÅL:
Att tillgängliggöra och
erbjuda en framåtsyftande
och kvalitativ kompetensutveckling som är relevant för
alla medlemskategorier i
alla delar av landet.

Arbetet med att erbjuda kompetensutveckling fortsätter och
som tidigare är framåtsyftande och kvalitativ kompetensutveckling ledorden, med kurser och program som stärker
medlemmarna, villkoren för arkitekturen samt Sveriges
Arkitekters varumärke. Under 2019 var fokus på att tillgodose
efterfrågan på programmen Steg 1 (arkitektrollen), Steg 2
(affärsmässighet) och Steg 3 (ledarskap), som blivit starka och
uppskattade varumärken. En geografisk spridning är alltid
med i planeringen, vilket föll väl ut avseende anmälningar och
genomförande i Göteborg och Malmö utöver Stockholm.
På grund av coronapandemin koncentrerade vi oss från
mars på digitala kurser, som vi redan före pandemin hade
planer på att genomföra i syfte att nå fler till en lägre kostnad.
I maj erbjöd vi fyra digitala kurser men enbart två genomfördes på grund av få anmälningar. Osäkerheten på marknaden
är fortfarande kännbar. Förbundet behöver erbjuda kompetensutveckling i lågkonjunktur när medlemmarna ofta har mer
tid att gå kurser. I denna kontext är den digitala satsningen
mycket viktig att prioritera.
Vi prövar eftermiddags- och kvällskurser eftersom vi erfarit att

PROFESSIONSPROGRAM
Steg 1:

Steg 2:

Steg 3:

Stockholm (2019)
Göteborg (2019),
Stockholm (2019)
Stockholm (2020)
Malmö (2020)
Stockholm (2018–19)
Malmö (2019)
Stockholm (2019–20)
Stockholm (2020)
Stockholm (2020)
Stockholm (2018–19)
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det för arbetsgivare är förlusten av debiterbar tid snarare än
kursavgiften i sig som är en faktor vid anmälan av deltagare.
De fysiska kurser som hade påbörjats innan kursstoppet på
grund av har återupptagits och avslutas hösten 2020.
MÅL:
Utveckla
medlemskommunikationen
med fokus på olika
medlemmars behov.

Ambitionen under verksamhetsperioden har varit att förbättra vår service till medlemmarna genom flera kanaler.
Utgångspunkten är alltid att utgå från behovet för att kunna
möta medlemmarna med kommunikation och service som är
anpassade till yrkesrollen. Därför har kanalerna ytterligare
anpassats, exempelvis nyhetsbrev och sociala medier. Under
2020 har styrelsen beslutat om en ny kommunikationsstrategi,
som på ett än tydligare sätt beskriver vad förbundet är, vår
position, budskap och strategier – på vilket sätt vi väljer att
kommunicera.
Med stöd av den nya strategin har vi kunnat gå vidare
med andra projekt. Efter sex år har vi 2020 gjort om förbundets webbplats. Målet med omgörningen, förutom förbättrad
funktion och säkerhet, är att ha ett tydligare medlemsfokus. En
annan satsning är arbetet med media. Förbundet har ökat sin
närvaro i dagspress både på lokal och riksnivå för att tydligare diskutera förutsättningarna för arkitekturen och villkoren
för arkitekten. Inom sociala medier ser vi att Facebook och
Instagram är de starkaste kanalerna. Tillsammans har vi 20
000 följare och vi jobbar kontinuerligt med att förtydliga våra
budskap genom text och bild för ökad exponering.

GLADA KURSDELTAGARE UTANFÖR
KANSLIET. FOTO: PERNILLA PETTERSSON

ÄMNESKURSER
PBL för arkitekter,
Stockholm (2019,
samarbete med Boverket)
Argumentera med PBL,
Stockholm (2019)
Bättre affärer med LOU,
Stockholm (2019)
Att leda kreativa idéprocesser,
Stockholm (2019)
Alla affärsutvecklar,
Göteborg (2019)
Att leda kreativa idéprocesser,
Göteborg (2019)
Sälja strategiskt mot privat marknad, Stockholm (2019)
Fastighetsekonomi i kommunal
verksamhet, hela landet (2020,
genomförs fysiskt eller digitalt
beroende på respektive kommun)
Kurs för TRR Trygghetsrådet,
Göteborg (2020)
Färgsättning för arkitekter (2020)
ABK 09 (2020, digital i
samarbete med BQ)
Virtuell facilitering
(2020, digital i samarbete
med Hyper Island)
Förhandlingsteknik
(2020, digital i samarbete
med Yesbridge)
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Medlemsundersökning

Medlemmarna ger både bra betyg
och ser förbättringspotential
Sveriges Arkitekter genomför vartannat år en undersökning
om hur nöjda förbundets medlemmar är med den
verksamhet som bedrivs. Syftet med undersökningen är
att kunna planera och följa upp verksamheten. De senaste
årens undersökningar är snarlika för att över tid kunna
följa hur förbundets insatser och prioriteringar uppfattas
hos medlemmarna.

Resultatet från årets undersökning är tvetydigt.*
Medlemmarna ger mycket goda betyg till såväl den
fackliga delen av verksamheten som branschverksamheten.
Konsekvent inom de underliggande delområdena är
betyget högre i årets undersökning jämfört med 2018.

Betyg gällande branschverksamheten
2020

2018

Rådgivning och juridiskt biträde i företagarfrågor

69

67

Kurser för dig som företagare

65

56

Vårt kurs- och seminarieutbud

70

e.u.*

Fakta och statistik

75

73

Offentlig upphandling (LOU)

64

e.u.*

Plan- och byggreglering

67

e.u.*

Vår kompetens i branschfrågor

71

e.u.*
*Ej undersökt

Betyg gällande facklig verksamhet
2020

2018

Rådgivning och juridiskt biträde i fackliga frågor

72

70

Löne- och förhandlingsarbete

72

65

Arbetsvillkor

71

64

Kurser för dig som anställd

76

60

Vår kompetens i fackliga frågor

75

64
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Hur nöjd är du med Sveriges Arkitekter som...

2020

2018

2016

…en organisation vars verksamhet utgår från medlemmarnas intressen

65

66

74

...en organisation som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen

68

68

e.u.*

...en organisation som ger mig stöd i min roll som arkitekt

62

65

68

...en organisation som ger mig stöd i min roll som företagare

50

57

e.u.*
*Ej undersökt

På mer övergripande nivå är betyget från medlemmarna
konsekvent lägre än i tidigare undersökningar. (Se grafen
ovan).
Sammantaget visar medlemsundersökningen att det främst
är en faktor som styr hur nöjda medlemmarna är med
förbundet: vårt påverkansarbete – specifikt påverkan inom
arkitekturpolitiken. Det var det område som påverkade
nöjdheten i störst utsträckning i förra undersökningen.
Kommunikationskanaler till medlemmarna är också ett
viktigt område i den meningen att det påverkar nöjdheten
med förbundet. Här är betyget gott. Det tredje området
som styr nöjdheten i stor utsträckning är medlemsförmåner.
Inkomstförsäkringen lyfts av många svarande som en viktig
förmån, liksom även de person- och gruppförsäkringar
förbundet erbjuder.

Nöjdheten hos Sveriges Arkitekters medlemmar är alltså
större i de konkreta operativa delarna i bransch- och
facklig verksamhet än på övergripande nivå. Vi tolkar
resultaten som att det i kommande verksamhetsperiod
är viktigt att förtydliga det påverkansarbete som bedrivs
inom arkitekturpolitiken snarare än att lägga om strategin.
Såväl förbundets styrelse som kansli uppfattar att vi har
haft ett mycket stort inflytande på arkitekturpolitiken på
riksnivå, och nu börjar det även genomsyra kommunernas
arbete med planering och gestaltning. En annan tolkning
av resultaten är att nöjdheten med det operativa arbetet
är hög – nu vill vi att fler medlemmar ska ta del av tjänster
och det utbud förbundet erbjuder.
*Undersökningen genomfördes genom ett representativt
urval av medlemarna under januari–februari 2020. Antal
svarande var 1 728 personer.

”Nu vill vi att fler medlemmar
ska ta del av det utbud
förbundet erbjuder”
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Förbundets
fantastiska
frivilliga
Sveriges Arkitekter har 500 fantastiska förtroendevalda, som jobbar i olika
arbetsgrupper – från valberedning till lokalförening. Förutom förbundsstyrelsen
(presenterad på sid 4) har Sveriges Arkitekter en mängd nämnder, akademier
och andra grupper där förtroendevalda arbetar med olika ansvarsområden. På
arkitekt.se kan du läsa verksamhetsrapporterna i sin helhet. Kommande sidor
är ett sammandrag.

Förtroendevalda

Lokalföreningarna
Inom Sveriges Arkitekter finns 15 lokalföreningar
som styr och utformar sin verksamhet – så länge den
främjar förbundets syften – och har en egen budget.
Lokalföreningarna är egna organisationer som självständigt
väljer förtroendevalda på sina årsmöten. Många föreningar
bjuder in allmänheten och samarbetar med andra lokala
organisationer. Gemensamt för alla är att aktiviteter blivit
inställda eller uppskjutna under coronapandemin 2020.
Störst geografisk spridning av medlemmar har Sveriges
Arkitekter Övre Norrland och flest medlemmar finns i
Stockholms Arkitektförening. Vissa lokalföreningar har
stora geografiska utmaningar men de löses på kloka sätt.
Flera lokalföreningar deltog i klimatmanifestationen
Fridays for future: Jönköping-Kronoberg, Västra Götaland
och Mellersta Norrland. I oktober 2019 anordnades
en ordförandekonferens på kansliet i Stockholm med
erfarenhetsutbyten och framtidsplanering.

I samband med utställningen
WOOD på Örebro konsthall
arrangerade Örebro tre
lunchseminarier om arkitektur,
byggande, hållbarhet och
stadsutveckling.

Mellersta Norrland
anordnade en studieresa
till Kiruna.

Gävle-Dala satsade stort i
samband med utdelningen
av sitt arkitekturpris, med en
höstfest som innehöll båttur
och middag.

Uppsala anordnade
en workshop
om området
Bergsbrunna där de
bjöd in allmänheten
att delta.

Västmanland firade
både premiären för
sitt arkitekturpris
och vinnarna av
det.

Västra Götalands styrelse har
engagerat sig i att ordna en
plats för arkitektur och design
i regionen och fick i september
2020 ett positivt besked från
Västra Götalandregionens
kulturnämnd.

Skåne fortsatte med sitt
populära koncept ABAR
som samlar medlemmar för
föreläsningar och diskussioner
på Form/Design Center i Malmö.
Seniorarkitekterna i Skåne gjorde
flera studieresor tillsammans.

Östergötland har
anordnat aktiviteter
med efterföljande
gemensam middag
i Linköping och
Norrköping.
I Blekinge-Kalmar
anordnades ett event
om Linneuniversitets
nya campus
tillsammans med
föreningen för
samhällsplanering.
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Förtroendevalda

Sveriges Arkitekterna
Studenterna
har under verksamhetsperioden arbetat vidare med att
vara en stark röst i samhället, en väg in i yrkeslivet, en
inspirerande plattform och ett studentfackligt forum.
Totalt 46 projekt har genomförts av studenternas
lokalföreningar – allt från stress-workshops till studiebesök
och arkitekturfrukostar. Studenternas styrelse har utöver
sitt årsmöten arrangerat fem nätverksträffar för Sveriges
nio arkitektskolor med diskussion, gästföreläsningar och
studiebesök. Studenternas styrelse arbetar aktivt med
kommunikation och synlighet i sina digitala kanaler och
deltog under verksamhetsperioden på Almedalsveckan
och Malmö Arkitekturdagar. Kommande arbete för
studentorganisationen 2020 handlar om digital anpassning
för internt och externt nätverkande.

Studenternas styrelse 2020:
Moa Lindström, ordförande
Linnéa Hanell, vice ordförande
Assar Ekander Swanberg, projektledare
Linnea Nilsson, kommunikatör
Aida Davallou, sekreterare
Studenternas styrelse 2019:
Ella Rydmark, ordförande
Pontus Wirf, vice ordförande
Johannes Henriksson, projektledare
Daniel Olsson, kommunikatör
Sara Harlin, sekreterare

SVERIGES ARKITEKTER STUDENTERNAS STYRELSE 2020. FOTO: REBECCA WAHLSTRÖM

Förtroendevalda

Fler förtroendevalda

ETISKA NÄMNDEN

Har till uppgift att bevaka att Sveriges Arkitekters etiska
program och etiska regler efterlevs. Etiska nämnden har
haft sex möten, handlagt tre ärenden och behandlat ett
flertal frågor från olika medlemmar. Ärendena har handlat
om upphovsrätt och om hur medlemmar agerat i den
offentliga debatten. Ledamöterna har även skrivit artiklar i
Arkitekten, dels för att medvetandegöra medlemmarna om
de etiska reglerna och dess innebörd, dels för att få till en
saklig debatt i det offentliga rummet. Etiska nämnden har
även sett över de etiska reglerna.

Ledamöter 2019–20: arkitekt SAR/
MSA Sanna Hederus (ordförande),
arkitekt SAR/MSA Kjell Forshed, arkitekt
SAR/MSA Dick Hedman, arkitekt SIR/
MSA Catarina von Matern och arkitekt
SAR/MSA Benjamin Melin Mandre.
Förbundsjurist Ulrika Paulsson är
sekreterare.

I N VA L S N Ä M N D E N

Verksamhetsrevisorer, nämnder och stämmans
valberedning tillsätts av, får instruktioner av och svarar
inför förbundsstämman. Akademier, utskott och övriga
arbetsorgan samt styrelsens valberedning utses av, får
direktiv av och redovisar sin verksamhet inför styrelsen.

Har till uppgift att bereda och föreslå beslut till styrelsen
om inval av medlemmar och om medlemmar har rätt att
använda yrkestitel. Antalet ärenden var 96 stycken 2019
och 76 fram till oktober 2020, vilket är omkring dubbelt så
många som för fem år sedan. Ökningen bedöms bero på
att fler sökande har blandade utbildningar, fler arkitekter
söker yrkestiteln arkitekt SIR/MSA samt att personer som
har läst ingenjörsutbildning med inriktning arkitektur eller
personer med högskoleexamen med inriktning arkitektur
eller planering söker medlemskap/yrkestitel i förbundet.
Även antalet ansökningar om dubbla yrkestitlar har ökat.
Under perioden har nämnden, tillsammans med kansliet,
utvecklat både den information som ges till de sökande och
sina egna arbetsrutiner.

Ledamöter 2019–20: arkitekt SAR/MSA
Helena Brobäck (ordförande), arkitekt
SIR/MSA Åsa Conradsson, arkitekt
SAR/MSA Stefano d’Elia, landskapsarkitekt LAR/MSA Klas Eckerberg, arkitekt
SIR/MSA Marie Hagman, planeringsarkitekt FPR/MSA Joanna Hagstedt,
landskapsarkitekt LAR/MSA Johanna
Jarméus, planeringsarkitekt FPR/MSA
Malin Nilsson (ersattes av planeringsarkitekt FPR/MSA Emelie Greiff i feb 2020)
och arkitekt SIR/MSA Kerstin Ronnemark. Arkitekt MSA Nina Maanmies
är sekreterare (ersatt av arkitekt SAR/
MSA Katarina O Cofaigh aug 2019–sep
2020).
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TÄV L I N G S N Ä M N D E N

Har till uppgift att bereda och handlägga de tävlingar som
kommer in som uppdrag till Sveriges Arkitekters uppdragsgrupp. Tävlingsnämnden har involverats för att utveckla utvärderingskriterierna i de tävlingar förbundet medverkar i,
vilket exempelvis lett till att hållbarhetsfrågorna kommer att
genomsyra tävlingsprogrammen i högre utsträckning. Som
en respons på diskussioner om plagiat kommer kriteriet
”byggnadsverkets självständighet och originalitet” att bli
obligatoriskt i de tävlingar vi deltar i. Till tävlingsnämnden
har adjungerats två ledamöter från lokalföreningar med
uppgift att föreslå juryledamöter för att få ett breddat och
mer heltäckande urval.

Ledamöter 2019–20: arkitekt SAR/MSA
Anna Rex (ordförande), landskapsarkitekt LAR/MSA Per Axelsson, arkitekt
MSA Anna Espling Rolf, arkitekt SAR/
MSA Christian Frisenstam, arkitekt SAR/
MSA Vanja Knocke, arkitekt SAR/MSA
Hans Georg Walloschke och arkitekt A
MSA Kajsa Wide. Sekreterare: landskapsarkitekt LAR/MSA Anna Forsberg.

HÅLLBARHETSRÅDET

Hållbarhetsrådet tillsattes som ett stöd till styrelsens arbete
med hållbarhetsfrågorna enligt verksamhetsprogrammet
2019–2020. Uppdraget har varit att arbeta fram ett
förslag på hur förbundet på bästa sätt kan göra skillnad
i arbetet med omställningen till ett ekologiskt hållbart
samhälle och stärka arkitektens roll i det. Rådet har haft
fem sammanträden och kommunicerat däremellan, men
då Hållbarhetsrådet hade delade meningar lämnade det i
stället för en slutrapport över den senaste arbetsversionen
till styrelsen i januari 2020. Den omfattade dels en
beskrivning vad enskilda arkitekter och kontor bör göra för
att bidra till omställningen, dels förslag på hur förbundet
bäst kan stötta kåren i arbetet. Styrelsen konstaterade att
utkastet var ett bra underlag för dess fortsatta arbete och
uppdrog åt kansliet att slutföra rapporten. För att visa
goda exempel har Hållbarhetsrådet varit delaktigt i att utse
mottagaren av utmärkelsen Årets miljöpionjär på 2020 års
Arkitekturgala.

Ledamöter 2019–20: arkitekt SAR/MSA
Cecilia Holmström (ordförande), arkitekt
SAR/MSA Anna Mistry Bergbom,
planeringsarkitekt FPR/MSA Patrik
Faming, arkitekt SAR/MSA Sara Grahn,
arkitekt MSA Maja Hallén, arkitekt SAR/
MSA Jenny Lundahl, landskapsarkitekt
MSA Anders Mårsén, arkitekt SAR/MSA
Maria Nyström Reutersvärd och arkitekt
SAR/MSA Christian Wilke. Sekreterare:
Margareta Wilhelmsson.

ARKITEKT(H)EN

Förtroendevalda

Utskottets övergripande uppgift är att vara styrelsens och
kansliets stöd i arbetet med att öka jämställdheten och
mångfalden inom förbundet, kåren och arkitekturen. Fokus
har i huvudsak varit att ta fram ett förslag till policy för
inkludering och likabehandling. Styrelsen antog detta
under september. Utskottet har också arbetat för att ett
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i det
kommande kollektivavtalet. Det har lyft konkreta frågor som

Ledamöter 2019–20: Planeringsarkitekt
MSA Sofia Eriksson (ordförande), arkitekt MSA Sizar Failli, landskapsarkitekt
LAR/MSA Anna Lundvall, arkitekt SAR/
MSA Johan Olsson, arkitektstudent BTH
Linnea Sundström, arkitekt MSA Cajsa
Winge och arkitekt SAR/MSA Pernilla
Wåhlin Norén. Sekreterare: Jonas
Mellqvist.
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Förtroendevalda

UTBILDNINGSUTSKOTTET

Ledamöter 2019–20: arkitekt MSA Tor
Lindstrand (ordförande), arkitekt SAR/
MSA David Andreen, arkitekt MSA
Ulla Bergström, arkitektstudent BTH
Linn Henriksson, arkitekt SAR/MSA
Ebba Högström, student KTH Josephina
Lexin, landskapsarkitekt LAR/MSA
Sofia Sandqvist, arkitekt SIR/MSA Sara
Szyber, arkitektstudent Fanny Skröder,
arkitektstudent Alnarp Cecilia Smedbro,
arkitekt MSA Tobias Westerlund och
landskapsarkitekt LAR/MSA Carola
Wingren. Sekreterare: arkitekt MSA
Rebecca Wahlström och arkitekt SAR/
MSA Katarina O Cofaigh.

Har som huvudsaklig uppgift att vara stöd till styrelsen när
det gäller bransch- och företagarfrågor. Rådet berör både
arkitektrelaterade nyheter i bransch- och arbetslivsfrågor,
men även frågor kring offentlig upphandling och
konjunkturläget i stort. Gruppen fungerar också som ett
nätverk i sig för gemensamma utmaningar. Under året har
de viktigaste frågorna berört offentlig upphandling och
coronapandemins påverkan på arkitektföretagen.

Ledamöter 2019–2020: arkitekt SAR/
MSA Jannice Johansson Steijner, (sammankallande), arkitekt SAR/MSA Johan
Casselbrant, arkitekt SAR/MSA Staffan
Corp, landskapsarkitekt LAR/MSA Åsa
Ehn-Hillberg, arkitekt SIR/MSA Lisa
Grape, arkitekt MSA Jacob Haas, arkitekt SAR/MSA Jens Larsson och arkitekt
SAR/MSA Klas Ruin. Sekreterare: Ulrik
Östling.

Är styrelsens stöd i arbetet med att öka undervisningen
om arkitektur för barn. Arbetet har haft fokus på den nya
lagen om barnkonventionen: genomfört en nätverksträff
i november 2019 (som går att se på arkitekt.se), där en
uppföljning planeras i januari 2021 och förberedelser
för en kurs som ska hållas på kansliet. I början på 2020
deltog rådet i podcasten Urbanistica och på en Barneval,
arrangerad av Codesign.

Ledamöter 2019–20: arkitekt SAR/MSA
Mie Svennberg (ordförande), arkitekt
SAR/MSA Ann-Marie Dahl, arkitekt
SAR/MSA Lisa Daram, arkitekt SAR/
MSA Suzanne de Laval, arkitekt MSA
Magnus Löfvenberg, arkitekt SAR/MSA
Stefan Pettersson, arkitekt SAR/MSA Ingrid Svetoft, arkitekt SAR/MSA Matilda
Stannow och studentrepresentant Tove
Johansson. Sekreterare: arkitekt MSA
Rebecca Wahlström.

ARKITEKTUROCH BARNRÅDET

Har som övergripande ansvar att bevaka arkitekternas
grundutbildning. För att sprida kunskap om förbundets
utbildningspolicy bjöd utskottet in samtliga arkitektskolor
liksom Beckmans, Malmsten och LuTU in till ett möte i
november 2019. Policyn uppskattas av skolorna. Utskottet,
i samarbete med akademin för inredningsarkitektur, har
undersökt möjligheterna att få fler utbildningsplatser
för inredningsarkitekter. Diskussioner har pågått med
Konstfack, Beckmans och Chalmers. I regeringens budget
2020 fick Konstfack ett anslag motsvarande 10 nya
utbildningsplatser.

F Ö R E TA G A R R Å D E T

bör se över och arbetas in. Bland dem kan nämnas stress
och utmattningssyndrom relaterat till kön, representation
och möjlighet till stöd och hjälpmedel under utbildning
och på arbetsplatser för personer med funktionsvariation.
För att visa goda exempel har utskottet varit delaktigt i
att utse mottagarna av utmärkelserna Årets Arkitekt(h)en,
Årets möjliggörare och Årets miljöpionjär på 2020 års
Arkitekturgala.

Förtroendevalda

AKADEMIN
FÖR ARKITEKTUR

Har fört ett aktivt samtal om hur diskussionen om
arkitektur som ämne kan få större plats i samhällsdebatten
och hur kunskapen om arkitekturens kärna kan
föras, i hela Sverige. Det har resulterat i kontakter
med lokalföreningarna och en första aktivitet i Lund
med stadsvandring och samtal. Ordförande deltog i
Arkitekturdagarna i Malmö 2019 och agerade stöd till
kansliet i remissarbetet kring Modernare byggregler.
Akademin har utsett ledamöter till juryn för Kasper
Salinpriset och Kritikerpriset samt utsett nominerade till
Irma och Einar Forseths kulturfond.

Ledamöter 2019–20: arkitekter SAR/
MSA Helena Glantz (ordförande), Bengt
Carlsson, Johan Eklind, Carmen Izquierdo, Kenji Miyazu och Katinka Schartau
samt arkitektstudent Jeanette Skinnars.
Sekreterare: arkitekt SAR/MSA Ingegärd
Gyllenswärd (ersatte arkitekt SAR/MSA
Tove Wallsten från september 2020).

AKADEMIN FÖR
FYSISK PLANERING

Ser hela samhällsbyggandet och planering av den fysiska
miljön som sitt bevakningsområde. Här ingår byggnader
och friytor, stadsbyggnad, anläggningar och infrastruktur
samt landsbygdsfrågor. Under perioden har akademin
haft 13 möten. De har ägnats åt att utveckla strategier
för akademins eget arbete på både kortare och längre
sikt, omvärldsbevakning samt att planera och genomföra
Planerardagen i januari 2020 med temat Vem planerar vi för?
På Arkitekturdagarna i Malmö 2019 medverkade ordförande
Anna Molén och presenterade akademins arbete.

Ledamöter 2019–20: Planeringsarkitekt
MSA Anna Molén (ordförande), planeringsarkitekterna FPR/MSA Carl-Henrik
Barnekow, Patrik Jansson, Erik Mejer och
Ulrika Signal, arkitekt SAR/MSA Lotta
Lindstam samt arkitektstudent Linnea
Hanell. Sekreterare: arkitekt MSA Nina
Maanmies (ersatte arkitekt SAR/MSA
Eva Minoura september 2020).

AKADEMIN FÖR
INREDNINGSARKITEKTUR

Förbundets fem akademier har styrelsens uppdrag
att leda yrkes- och kunskapsutvecklingen framåt. I
verksamhetsprogrammet för perioden står att akademierna
ska utveckla ämnesdiskussionen inom sina fält och
tillgängliggöra den för medlemmar och omvärld.

Har ägnat perioden åt angelägna frågor för kåren, framför
allt fler utbildningsplatser och inredningsarkitekternas
position i förhållande till (offentliga) beställare. Akademin
har bedrivit ett påverkansarbete mot skolor och
politiken för att få fler utbildningsplatser. Den har också
bland annat planerat en mötesplats för beställare och
inredningsarkitekter, Mellan stolarna, gjort en förstudie av
inredningsarkitekternas situation på arbetsmarknaden samt
deltagit på Arkitekturdagarna i Malmö och på Stockholm
Furniture & Light Fair i Älvsjö. Inredningsarkitekturen och
inredningsarkitektens utmaningar har flitigt diskuterats och
kartlagts.

Ledamöter 2019–20: arkitekterna SIR/
MSA Torsten Hild (ordförande), Victor
Alm, Kristina Jonasson och Kristin
Östberg, arkitekt SIR/MSA, SAR/MSA
Åsa Haremst samt arkitektstudent Linus
Fridén. Sekreterare: arkitekt SIR/MSA
Ulrika Nero (ersatte Anna Forsberg
september 2019).
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AKADEMIN FÖR
KULTURMILJÖ

Har till uppgift att bidra till en ökad kunskap om
kulturmiljön som en självklar och integrerad del i arbetet
med samhällsbygget inför framtiden. Verksamhetsperioden
har ägnats åt att utveckla strategier för akademins eget
arbete, omvärldsbevakning och åt publika aktiviteter. I
november 2018 anordnade akademin halvdagsseminariet
Kulturarvet i framtidsbygget. 2019 genomfördes i maj
arkitekturfrukosten Kulturmiljö + hållbar utveckling =
sant! och i februari 2020 stod akademin som värd för ett
rundabordssamtal om kulturmiljö som en fråga om hållbar
utveckling. Akademiledamöter har också medverkat vid
Sällskapet för restaureringskonsts höstrevy 2018 samt
Arkdgr i Malmö och Byggnadsvårdens konvent i Mariestad
2019.

Ledamöter 2019–20: landskapsarkitekt
MSA Nico van Gelderen (ordförande
januari–augusti 2019), arkitekturhistoriker Martin Rörby (ordförande augusti
2019–), arkitekt SAR/MSA Thordis
Arrhenius, arkitekt MSA Alexandru
Babos, arkitekt SAR/MSA Kerstin Barup,
landskapsarkitekt LAR/MSA Johan Bergkvist, arkitekt SAR/MSA Emma Nilsson,
arkitektstudent Vanja Pihl och arkitekt
SAR/MSA Erik Wikerstål. Sekreterare:
Elisabet Näslund.

AKADEMIN FÖR
LANDSKAPSARKITEKTUR

Förtroendevalda

Har framtidsspanat och skrivit debattartiklar, samverkat
med internationella landskapsarkitektförbundet IFLA och
danska tidskriften Landskab samt utsett ledamöter till juryn
för Landskapsarkitekturpriset. Akademin har påbörjat en
uppföljare till boken LandskapsarkitekturNU från 2016
och deltog i Arkdgr i Malmö 2019. En mängd arbete
har lagts på IFLA-konferensen som ska hållas i Stockholm
och Nairobi. Flera akademiledamöter medverkar i
referensgrupper och juryer.

Ledamöter 2019–20: landskapsarkitekterna LAR/MSA Göran Lindberg
(ordförande), Ann Sofi Högborg, Maria
Kylin, Karin Sjölin, Ulrika Åkerlund och
Pia Jonsson, landskapsarkitekt MSA
Johan Folkesson samt
arkitektstudent Maria Lundvik. Sekreterare: landskapsarkitekt LAR/MSA Anna
Forsberg (ersatte landskapsarkitekt LAR/
MSA Elisabet Elfström i januari 2020).

Verksamhetsrevisorer
Granskar verksamheten. 2019–20 har arkitekt MSA Bashir
Hajo och planeringsarkitekt FPR/MSA Cecilia Strömer varit
revisorer.

Ledamöter i stämmans valberedning:
arkitekt SAR/MSA Ylva Åborg (ordförande), arkitekt SAR/MSA, SIR/MSA
Åsa Haremst, arkitekt MSA Katarina
Kempe, landskapsarkitekt LAR/MSA
Henrik Undeland, arkitekt SAR/MSA
Örjan Wikforss och arkitekt MSA Karin
Wilstrand. Sekreterare: arkitekt SAR/
MSA Katarina O Cofaigh.

Stämmans valberedning
Bereder stämmans val av styrelse, nämnder,
verksamhetsrevisorer och stämmans ordförande.
Styrelsens valberedning
Bereder styrlesens val till akademier och övriga
arbetsorgan.

Ledamöter i styrelsens valberedning:
arkitekt SAR/MSA Mattias Gunneflo,
landskapsarkitekt LAR/MSA Johnny
Hedman, planeringsarkitekt FPR/MSA
Martin Heidesjö, landskapsarkitekt LAR/
MSA Lars Johansson, inredningsarkitekt
MSA Sara Persson, arkitekt SAR/MSA
Birgitta Ramdell Stamming, arkitekt
SAR/MSA SIR/MSA Jacob Sahlqvist,
arkitekt SAR/MSA Nina Taghavi och
planeringsarkitekt MSA Karin Wilstrand.
Sekreterare: arkitekt MSA Nina Maanmies och Tobias Olsson.

AV TA L S UTSKOTTEN

Ledamöter 2019–20:
Privat sektor: arkitekt SAR/MSA Kristofer
Eklund, arkitekt SAR/MSA Anna Leonsson,
arkitekt MSA Johan Norlin och arkitekt
SAR/MSA Helena Wallgren.
Statlig sektor: planeringsarkitekt MSA
Klara Falk, arkitekt MSA Erik Kampmann
och arkitekt SAR/MSA Lotta Lehmann (till
och med april 2020).

Ger råd till styrelsen om förvaltningen av förbundets
kapital, i enlighet med placeringspolicyn som anger hur
kapitalet ska förvaltas och rapporteras.

Ledamöter 2019–20: arkitekt SAR/
MSA Karin Ahlzén och landskapsarkitekt
LAR/MSA Mårten Setterblad (styrelsen),
Maritha Lindberg (Skandia/AI Pension)
samt landskapsarkitekt LAR/MSA Elisabet
Elfström och Rolf Carlquist från kansliet.

I N T E R N AT I O N E L L A O R G A N I S AT I O N E R

Fungerar som förbundets förhandlingsdelegation i samband
med avtalsrörelser och andra centrala förhandlingsfrågor.
Sveriges Arkitekters förhandlingschef informerar
fortlöpande dessa utskott om förhandlingsverksamheten.

K A P I TA LF Ö R VA L T N I N G S R Å D E T

Förtroendevalda

Arkitekt A MSA Carl Bäckstrand valdes in i Architects’
Council of Europes (ACE) styrelse för 2020 och 2021.
Sveriges Arkitekter delar medlemskapet sedan några år
med Innovationsföretagen och nominerade gemensamt Carl
Bäckstrand till styrelsen. ACE driver ett aktivt lobbyarbete
gentemot EU för arkitekternas räkning när det gäller frågor
som hållbarhet, offentlig upphandling och ömsesidigt
erkännande.
Förbundet planerar tillsammans med Architectural
Association of Kenya (AAK) en gemensam internationell
kongress om landskapsarkitektur 2023. Samma år
anordnar Internationella arkitektunionen, UIA, en kongress
i Köpenhamn. Sveriges Arkitekter är också medlem i
ECIA, ett europeiskt organ för inredningsarkitekter, och i
landskapsarkitekternas internationella förbund IFLA. Under
coronapandemin 2020 har samarbetet paradoxalt nog
intensifierats då möjligheterna och vanan att mötas digitalt
har ökat.
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MEM:S RESESTIPENDIUM

Hawermans fond ska främja arkitektstuderandes, vid svensk
teknisk högskola, studier och forskning inom arkitektur och
stadsbyggnad utanför Sverige. Styrelsen delar årligen ut ett
tiotal resestipendier, som återredovisas med en reserapport.
Rapporterna finns att läsa på arkitekt.se
Arkitekt Greps Minnesfonds ändamål är att
”främja barns eller ungdoms vård och fostran eller
utbildning”, i första hand barn eller ungdom till
sjukhusarkitekter. Medel kan även ges till utbildning.
Styrelsen delar årligen ut ett tiotal stipendier.
Arkitekt Greps Understödsfonds ändamål är att
”främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta”, i
första hand personer i Sveriges Arkitekter eller som tillhört
Sveriges Arkitekters Riksförbund (SAR), liksom medlemmars
anhöriga. Styrelsen delar årligen ut ett fåtal mindre stipendier.

MEM:s stipendiefond instiftades 1973 av dåvarande SAR
till minne av arkitekten och tecknaren Mats Erik Molander,
organisationens ordförande 1966–68. Resestipendiet
delas ut till en student eller arkitekt i början av sin bana
som ger prov på att i teckning skildra en upplevd eller
tänkt verklighet, eller dokumentera en tankeprocess.
Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor.

ERSKINEFONDEN

H AW E R M A N S S T I P E N D I E F O N D
GREPS UNDERSTÖDSFOND
GREPS MINNESFOND

Förtroendevalda

Är grundad av Ralph och Ruth Erskine. Den delar vart
tredje år ut ett stipendium om 10 000 USD till en person
eller organisation som gör en insats inom social hållbarhet.
Priset delades senast ut 2017.

Styrelsen för dessa tre stiftelser
har under perioden bestått av
arkitekt SAR/MSA Erik von Matern
(ordförande), arkitekt SAR/MSA Tua
Franklin och arkitekt SAR/MSA Lena
Fagle. Sekreterare: Rolf Carlqvist.

Jury 2019: För Sveriges Arkitekter: arkitekt
SAR/MSA Malin Wennerholm (ordförande), arkitekt SAR/MSA Gustav Stjärnström
och arkitekt SAR/MSA Johan Oscarsson,
SAR/MSA. För Föreningen Svenska
Tecknare: Lars Fuhre och Karin Cyrén. Jury
2020: För Sveriges Arkitekter: arkitekt
SAR/MSA Gustav Stjärnström ordförande), arkitekt SAR/MSA Johan Oscarsson
och arkitekt SAR/MSA Tove Forsblom. För
Föreningen Svenska Tecknare: Lars Fuhre
och Stina Löfgren. Sekreterare: arkitekt
SAR/MSA Tove Wallsten.

Ledamöter: arkitekt SAR/MSA Johannes
Tovatt (ordförande), arkitekt SAR/MSA
Matilda Crisp, Charlotte Hybinette, Mark
Isitt och arkitekt SAR/MSA Gert Wingårdh
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Ett år som inte blev
som något annat
Verksamhetsperiodens andra år blev helt annorlunda än vi
hade kunnat förutse. Forskare har i flera år varnat för att
det är en tidsfråga innan en pandemi drabbar jordklotet –
och i år kom coronaviruset. Ytterst få var förberedda, inte
förbundet heller.
Jag är ändå stolt över att vi så snabbt lyckades ställa om
stora delar av vår verksamhet för att erbjuda medlemmarna
största möjliga stöd. Rådgivningen från förbundsjuristerna
till anställda och företagare inriktades på frågor och
problem kring krisen. Medlemskommunikationen handlade
om att ge snabba svar på coronarelaterade frågor. Vi skrev
avtal med Innovationsföretagen om korttidsarbete, som
har hjälpt många medlemmar och företag. Vårt nystartade
samarbete med TRR är ett stöd till uppsagda medlemmar.
Vi har också drivit frågor om stödpaket med andra
Sacoförbund och pekat på att arkitekttjänster reas bort
i coronapandemin i en debattartikel om LOU, lagen om
offentlig upphandling, i Dagens Samhälle.

tvingats tänka om och tänka nytt. Vi går in i kommande
verksamhetsperiod med vetskapen att Sveriges Arkitekter
med sina fantastiska medlemmar står stadigt även när
mycket välts över ända.

Elisabet Elfström
Vice förbundsdirektör, landskapsarkitekt LAR/MSA
Tf förbundsdirektör
under Tobias Olssons
föräldraledighet
september 2019–
september 2020

FOTO: PETER PHILLIPS

Under hösten har vi fortsatt att hålla ut, hålla avstånd och
hålla av varandra. Pandemin och vad den för med sig är
kvar och i skrivande stund ser vi inget slut. Det kommer
motstridiga besked om hur samhällsbyggnadsbranschen
klarar sig genom krisen, men vi fortsätter att se till att
medlemmarna kommer så lindrigt undan som det går.
Nu närmar sig slutet på ett verksamhetsår där alla har

Medlemstidning

Nu räcker det med corona,
tycker Arkitektens redaktion
Vill du veta vilka arkitekter som engagerar sig för
klimatet? Vem som känner byggskam? Eller vill du följa
med in i Skogskrematoriets dolda rum? Medlemstidningen
Arkitekten bevakar ett brett spektrum av frågor inom
arkitekturområdet.
Rapporteringen vänder sig både inåt mot medlemmarna,
genom att skriva initierat i branschfrågor på ett sätt som
få andra medier gör, och utåt, till allmänheten, genom att
artiklarna finns fritt tillgängliga på webben för den som vill
veta mer om arkitekturområdet.
Redaktionen har en journalistiskt självständig ställning och
kan fritt granska förhållandena i arkitektbranschen och
inom Sveriges Arkitekter, vilket ger redaktionen frihet att
lyfta också obekväma frågor exempelvis om upphandlingar
och arvoden.

REBECKA GORDAN HÅLLER AVSTÅND TILL HOS ARKITEKTER I SKOGSKREMATORIET, ETT AV FÅ ”RIKTIGA” REPORTAGE SOM SKETT UNDER
CORONAPERIODEN. FOTO: JONAS MALMSTRÖM

Coronapandemin våren och sommaren 2020 innebar
speciella utmaningar för det redaktionella arbetet.
Intervjuer blir oftast bättre om man får träffa personen
men under det senaste halvåret har telefonen fått vara
redaktionens främsta arbetsredskap. Det funkar, men vi
längtar efter att kunna komma ut och göra reportage på
plats igen.

1000

NINA GUNNE INTERVJUAR DEN DANSKA STADSPLANERINGSNESTORN
JAN GEHL FÖRE PANDEMIN. FOTO: MAGNUS LAUPA

artikla

r

SÅ TYCKER MEDLEMMARNA OM ARKITEKTEN
6
(max)

4,9

4,8

Tidningen
är trovärdig

Tidningen
är aktuell

4,6

Det är värdefullt
att få tidningen

Källa: Arkitektens läsarundersökning 2019

ARKITEKTENS REDAKTION HAR HUNNIT SKRIVA
ÖVER 1 000 ARTIKLAR OCH GE UT 22 NUMMER
AV TIDNINGEN UNDER DE HÄR TVÅ ÅREN!

33

Organisation

Sveriges Arkitekters
organisation 2019–2020
MEDLEMMAR
(CA 13600 ST)

LO KA LFÖRENINGAR
(15 ST)

SVERIGES
ARKITEKTER
STUDENTERNA

Stämmans ordförande

9 studentavdelningar

Etiska nämnden
S TÄ M M A N

Valberedning
Verksamhetsrevisorer

Invalsnämnden
Tävlingsnämnden

Hållbarhetsrådet
Utbildningsutskottet

Akademin för arkitektur
STYRELSEN

Akademin för fysisk planering

Arkitekt(h)en

Akademin för landskapsarkitektur

Företagarrådet

Akademin för inredningsarkitektur

Arkitektur- och barnrådet

Akademin för kulturmiljö
KANSLI

Avtalsutskotten
Representation andra organisationer
Arkitektur Förlag
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