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Sveriges Arkitekters verksamhetsprogram 2021 - 2022 
Styrelsen föreslår stämman besluta:  

- att anta visionen  
- att anta slutmålet  
- att anta de tio föreslagna målen 
- att anta prioriteringen bland de föreslagna målen  

 
Inledning 
Sveriges Arkitekters verksamhetsprogram sätter mål för förbundets arbete under kommande 
verksamhetsperiod. Utifrån det ska styrelse, arbetsorgan och kansli prioritera sitt arbete. 
Styrelsen har i uppdrag att konkretisera verksamhetsprogrammet till ett handlingsprogram 
och ge uppdrag till kansli och styrelsens arbetsorgan för att genomföra uppgifterna under 
verksamhetsperioden.  

Tidigare beslut 
Sedan stämman 2014 har Sveriges Arkitekter utvecklat ett arbetssätt som ska vara mer 
strategiskt, långsiktigt och adaptivt, i den meningen att förbundet arbetar mot mål och 
effekter istället för att fokusera på den underliggande aktiviteten som sådan. Inför 
verksamhetsperioden 2021–2022 har Sveriges Arkitekters kansli och styrelse utvecklat 
arbetssättet ytterligare genom att arbeta efter en förändringsteori.  

Utgångspunkter och prioriteringar 
I arbetet med att ta fram en ny verksamhetsplan är medlemsundersökningen det viktigaste 
underlaget. Undersökningen görs vartannat år och mäter vad medlemmarna är nöjda och 
mindre nöjda med, vad de saknar och vad de helst vill se för framtida prioriteringar. 
Förtroendevalda inom förbundet (nämnder, akademier och arbetsgrupper) och anställda på 
kansliet sitter också på värdefull kunskap och insikter som har tagits in som underlag.  

Utgångspunkten för verksamhetsprogrammet 2021-2022 är att aktiviteter som Sveriges 
Arkitekter genomför ska leda till att arkitekter har en bred och ledande roll i 
samhällsbyggandet. Det i sin tur leder till bra arkitektur som samtida och framtida behov 
och som är väl gestaltad, ändamålsenlig, hänsynstagande och hållbar.  

Sveriges Arkitekter vill ytterst uppnå bra arkitektur. Motiveringen är att detta speglar såväl 
medlemmarnas intresse som de etiska kraven för medlemmarnas yrkesutövning. För att 
slutmålet ska kunna fungera vägledande krävs ett tydliggörande av vad bra arkitektur 
innebär. 
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En bra arkitektur kan uppnås på flera sätt. Sveriges Arkitekter fokuserar på vägen via 
arkitekten. Det motiveras dels av en av förbundets kärnuppgifter, nämligen att företräda 
medlemmar som arbetstagarorganisation, dels av antagandet att arkitekterna har mycket 
stor påverkan på arkitekturens form och effekter i samhället. Detta ställningstagande har i 
sin tur två implikationer. För det första ska Sveriges Arkitekter inte genomföra insatser för en 
bra arkitektur i allmänhet, utan fokusera på arkitekterna som medel för att uppnå detta. 
Hårdraget innebär det att om en planerad insats inte stärker arkitekternas roll, utan bara 
bidrar till en bättre arkitektur, ska insatsen inte genomföras. För det andra ska Sveriges 
Arkitekter bara sträva mot att möta behov och önskemål hos arkitekten som i sin tur även 
gynnar bra arkitektur. 

Vad är en förändringsteori? 
Utgångspunkten i Sveriges Arkitekters verksamhet är att aktiviteter och verksamhet planeras 
och genomförs med ett tydligt syfte och mål. Som stöd i styrningen av verksamheten arbetar 
vi efter en modell som kallas »förändringsteori«. En sådan kan ses om en logisk karta som 
beskriver vad en förbundet önskar bidra till samt vilka effekter som behöver uppnås för 
olika målgrupper på kortare sikt för att nå det långsiktiga målet. Förändringsteorin ger med 
andra ord en bild av hur kopplingen mellan våra planerade aktiviteter respektive slutmål ser 
ut.  

Ofta består en förändringsteori av flera effektkedjor, där varje effektkedja i sin tur utgörs av 
flera olika effekter. Effektkedjorna beskriver den logiska kopplingen mellan olika typer av 
effekter, det vill säga vilken effekt som är en förutsättning för att nästa effekt ska kunna 
uppstå. I en stark effektkedja hänger effekterna i olika led tydligt ihop med varandra. Det 
finns ingen effekt som hänger löst eller bidrar till effekter i nästa led som inte är 
synliggjorda.  

Vad är värdet med en förändringsteori? 
Förändringsteorin underlättar en effektiv styrning då den tydliggör vilken inriktning och syfte 
som aktiviteterna måste ha för att vara motiverade. Modellen visar också hur olika 
aktiviteter hänger samman med varandra i relation till effekter på kortare sikt. Som stöd för 
att bedöma om en aktivitet har ett existensberättigande kan följande två tumregler 
användas: 

• Det måste vara möjligt att fylla i meningen ”om vi gör denna aktivitet, så 
kommer det leda till effekt x i förändringsteorin därför att…” 

• Beskrivningen av varför aktiviteten leder till önskad effekt får inte vara för 
lång, d.v.s. bygga på flera antaganden och delsteg av typen ”om vi gör 
detta, så kommer det leda till x, som bidrar till y som kan påverka z.” 

Förändringsteorin underlättar även prioritering och avgränsning av Sveriges Arkitekters 
verksamhet, då den ger en helhetsbild av de vägar förbundet kan arbeta efter för det 
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övergripande slutmålet. På detta sätt blir det enklare att föra strukturerade diskussioner om 
vilken typ av områden och effektkedjor som ska prioriteras i det fortsatta arbetet – och vilka 
som vi på kortare sikt ska prioritera ned.  

Vad är en förändringsteori inte? 
Förändringsteorin ger en bild av Sveriges Arkitekters sammantagna strategiska inriktning, 
men inte av hur organisationen mer konkret ska arbeta med de olika aktiviteterna och 
effekterna. Ej heller visar förändringsteorin vilken nivå/funktion inom organisationen som 
ska göra vad. Förändringsteorin utgör därmed inte en handlingsplan, utan ska ses som ett 
gemensamt ramverk och utgångspunkt för en fortsatt verksamhetsplaneringsprocess. I 
Sveriges Arkitekters kanslis egen planering tydliggörs de olika gruppernas verksamhet, men 
en sammantagen förändringsteori som visar samtliga förbundets aktiviteter och långsiktiga 
mål blir alltså alltför svåröverskådlig.  

På stämman kommer ”effektkartan” också presenteras och gås igenom av styrelsen.  
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Sveriges Arkitekter är 
fack- och branschorganisationen 

för alla Sveriges arkitekter 
och arkitektstudenter

Sveriges Arkitekter

VILKA VI ÄR:

Vi arbetar på uppdrag av medlemmarna 
för att arkitekter ska ha en bred och ledande roll, 

goda förutsättningar att verka och bra arbetsvillkor 
– för en bättre arkitektur



 Arkitektur som möter 
samtida och framtida behov 

VÅR VISION:

- väl gestaltad, ändamålsenlig, hänsynstagande och hållbar

Sveriges Arkitekter



 Arkitekter har en 
bred och ledande roll 
i samhällsbyggandet 

VÅRT SLUTMÅL:

Sveriges Arkitekter



MEDLEMMAR 
(CA  13600  ST )

LOKAL-
FÖREN INGAR

(15  ST )

SVER IGES 
ARK I TEKTER

STUDENTERNA

STÄMMAN

STYRE LSEN

KANSL I

9 studentavdelningar

Etiska nämndenStämmans ordförande

InvalsnämndenValberedning

TävlingsnämndenVerksamhetsrevisorer

Akademin för arkitektur

Akademin för fysisk planering

Akademin för landskapsarkitektur

Akademin för inredningsarkitektur

Arkitektur Förlag

Avtalsutskotten

Styrelsens arbetsorgan 
(beslutas av styrelsen 2021)

Representation andra organisationer

Akademin för kulturmiljö

Organisation Sveriges Arkitekter

www.arkitekt.se



Organisation Sveriges Arkitekter

Något förenklat så gäller att: 

Stämman är förbundets högst beslutande organ. Stämman 
fattar beslut enligt förbundets stadga. Stämman består av 
stämmoombud som väljs av varje lokalförening och Sveriges 
Arkitekter Studenterna. 

Stämman utser nämnderna och tar beslut om deras 
instruktioner, nämnderna rapporterar till stämman om deras 
verksamhet.

Stämman väljer förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen (ofta 
kallat styrelsen) är förbundets högsta beslutande organ mellan 
stämmorna och har i uppdrag att förvalta de beslut som tas på 
stämman på bästa sätt. 

Styrelsen utser akademier och beslutar om deras instruktioner. 
Styrelsen utser också avtalsutskott och kan i övrigt tillsätta 
arbetsorgan efter verksamhetens och styrelsens behov. 

Styrelsen har ett kansli för att kunna utföra verksamheten och 
anställer och är uppdragsgivare till förbundsdirektören, som 
ansvarar för kansliets verksamhet.

STÄMMA Övergripande verksamhet, strategi och inriktning

Budget, planering och prioritering

Behjälpliga för styrelsen och kansliet

Huvudsaklig utförare

STYRELSE

ARBETSORGAN

KANSLIET

www.arkitekt.se
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Vad vill vi? Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter vill ytterst uppnå bra arkitektur. 

Sveriges Arkitekter fokuserar på vägen via arkitekten. 

Detta ställningstagande innebär i sin tur två saker.

Motiveringen är att detta speglar såväl medlemmarnas intresse 
som de etiska kraven för medlemmarnas yrkesutövning – att verka 
för bra arkitektur. En bra arkitektur kan uppnås på flera sätt. 

Det motiveras dels av en av Sveriges Arkitekters kärnuppgifter 
- att företräda medlemmar som arbetstagarorganisation, dels 
av antagandet att arkitekterna har mycket stor påverkan på 
arkitekturens form och effekter i samhället.

1. Sveriges Arkitekter ska inte genomföra insatser för en bra 
arkitektur i allmänhet, utan fokusera på arkitekterna som 
medel för att uppnå detta. 

2. Sveriges Arkitekter ska bara sträva mot att möta behov och 
önskemål hos arkitekten som i sin tur gynnar bra arkitektur. 

Hårdraget innebär det att om en planerad insats inte stärker 
arkitekternas roll, utan bara bidrar till en bättre arkitektur, 
ska insatsen inte genomföras. 

www.arkitekt.se

Sveriges Arkitekter önskar stärka arkitekternas roll på två övergripande sätt.

Genom att stärka efterfrågan på arkitekter i en ledande roll, 
där beställare av arkitekttjänster är en central målgrupp. 

Genom att stärka utbudet av kompetenta arkitekter, 
där arkitekterna själva då är en central målgrupp. 



Stärka efterfrågan på 
arkitekter i en ledande roll

Sveriges Arkitekter

För att beställare av arkitekttjänster ska erbjuda arkitekter en ledande roll 
behöver två förutsättningar vara uppfyllda. För det första måste beställarna 
ha kunskap om vad arkitekter kan bidra med för att skapa bra arkitektur, 
och för det andra måste de vilja styra mot bra arkitektur.

Viljan att styra mot bra arkitektur påverkas i sin tur av att policyaktörer 
utformar regelverk och nationella satsningar som skapar incitament och 
förutsättningar att styra mot bra arkitektur; beställare förstår värdet av bra 
arkitektur samt att det finns en opinion för bra arkitektur, som beställare är 
intresserad av.  

För att policyaktörer ska utforma regelverk och nationella satsningar som 
främjar bra arkitektur, krävs att de har kunskap om vad bra arkitektur 
innebär samt vad som driver detta. Det innebär i sin tur att Sveriges 
Arkitekter behöver medverka i relevanta expertgrupper, fungera som 
remissinstans samt driva påverkansarbete mot policyaktörer.  

För att stärka beställarens förståelse och kunskap om bra arkitektur behöver 
Sveriges Arkitekteter genomföra kunskapshöjande insatser. Liknande insatser 
kan också vara aktuella att driva mot relevanta opinionsbildare med syftet att 
lyfta värdet av bra arkitektur och arkitektens betydelse för denna.  

www.arkitekt.se
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Stärka utbudet av 
kompetenta arkitekter

Sveriges Arkitekter

Utbudet av arkitekter är beroende av att det är ett stort söktryck på 
arkitektutbildningen och att färdigutbildade arkitekter väljer att stanna kvar i 
yrket över tid. Arkitekternas kompetens är beroende av att människor med olika 
erfarenheter och perspektiv söker sig till yrket samt att arkitekterna genomgår en 
relevant och högkvalitativ grundutbildning och fortbildning. 

Dessa förutsättningar påverkas i sin tur av arbetsvillkor, arbetsmiljö och lön 
hos arbetsgivare, att människor med olika perspektiv upplever att arkitektyrket 
är tillgängligt för dem samt att rekrytering hos arbetsgivare genomsyras av ett 
jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

För att stärka arkitekternas arbetsvillkor, arbetsmiljö och löneläge krävs fackligt 
arbete i termer av exempelvis rådgivning, förhandling och stöd till både 
arbetsgivare och anställda arkitekter. Arbetsgivares möjligheter att erbjuda höga 
löner är även beroende av att de är lönsamma och framgångsrika. För att stärka 
förutsättningarna för detta, driver Sveriges Arkitekter företagarservice samt 
forsknings- och innovationsarbete. Forsknings- och innovationsarbetet kan även 
bidra till att stärka arkitekternas kompetens.   

För att människor med olika bakgrund och erfarenheter ska uppfatta att arkitektyrket 
är tillgängligt för dem, behöver Sveriges Arkitekter driva ett jämställdhets- 
och mångfaldsarbete. Det kan exempelvis handla om att säkra att förbundets 
kommunikation och företrädare speglar bredden av människor i Sverige, samt att 
lyfta vikten av detta i relation till andra aktörer som är verksamma inom branschen. 
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet kan även vara riktat till arbetsgivare med 
fokus på att rekrytering och arbetsmiljö ska genomsyras av ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv. 

  
www.arkitekt.se

DET VINNANDE FÖRSLAGET TÄVLING OM VÄDERSKYDD FÖR REGION 
STOCKHOLMS KOLLEKTIVTRAFIK NATT OCH DAG AV ARKITEKTERNA KROOK & TJÄDER AB.



ATELJÉBOSTAD, GOTLAND – VINNARE AV KASPER SALIN 2018. 
ANSVARIG ARKITEKT: ANNA CHAVEPAYRE, COLLECTIF ENCORE FOTO: MICHEL BONVIN

Ett starkt förbund

Sveriges Arkitekter

En grundförutsättning för att Sveriges Arkitekter ska kunna verka för 
en bra arkitektur i enlighet med förändringsteorin, är att förbundet har 
ekonomiska resurser, adekvat kunskap och kompetens och anses attraktivt för 
medlemmarna.  

Att förbundet har ekonomiska resurser samt adekvat kompetens är bl.a. 
beroende av att arkitekter upplever att förbundet gör nytta och vill vara 
medlemmar i förbundet, att den demokratiska organisationen fungerar 
väl, att kansliet ses som en attraktiv arbetsplats och att rekrytering av 
medarbetare, arbetsmiljö etc. inom kansliet präglas av ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv.  

Vid sidan av de aktiviteter som Sveriges Arkitekter behöver genomföra för att 
bidra till slutmålet i förändringsteorin, kan förbundet också behöva genomföra 
aktiviteter riktade till medlemmar utifrån målet om att förbli ett starkt förbund. 

Sveriges Arkitekters arbete med att stärka arkitekternas roll överensstämmer 
dock sannolikt i hög grad med medlemmarnas intressen. Kompletterande 
medlemsaktiviteter kan här t.ex. handla om kommunikations- och 
marknadsföringsinsatser. 

www.arkitekt.se



AKTIVITETER

Förändringsteori 
– exempel på arbetssätt

Sveriges Arkitekter

VISION

BÖRJAR I 
VISIONEN 

OCH ARBETAR 
SIG BAKÅT I 

EFFEKTKEDJAN

SLUTMÅL

Arkitektur som möter samtida 
och framtida behov - 

väl gestaltad, ändamålsenlig, 
hänsynstagande och hållbar

Arkitekter har en 
bred och ledande roll i 

samhällsbyggandet

MÅL

Sveriges Arkitekter 
verkar för att 

uppdragsgivaren 
efterfrågar bra arkitektur 
och värderar arkitektens 

tjänster högt 

EFFEKTNIVÅ 4

Beställare av 
arkitekttjänster erbjuder 
arkitekter en ledande 
roll i planerings- och  

samhällsbyggnadsprocesser

Kunskapshöjande 
insatser riktade 
mot beställare

Samarbete med 
Byggherrarna 

Verka för bättre incitament 
för uppdragsgivaren genom 

tex LOU och ABK

EFFEKTNIVÅ 3

Beställare av 
arkitekttjänster vill styra 

mot bra arkitektur

Beställare av 
arkitekttjänster har kunskap 
om vad arkitekter kan bidra 

med för att skapa 
bra arkitektur

EFFEKTNIVÅ 2

Beställare av 
arkitekttjänster 

förstår värdet av 
wbra arkitektur

FÖR VARJE SÅDAN HÄR EFFEKTKEDJA 
FINNS EN FRAMSKRIVEN PROCESS

Varje process innehåller:
 Mål
 Prioriteringar
 Aktiviteter
 Indikatorer och utvärdering

www.arkitekt.se



SVERIGES ARKITEKTER ÄR EN TROVÄRDIG OCH VÄLFUNGERANDE ORGANISATION MED FÖRANKRING I  MEDLEMMARNAS VARDAG

arbetar för att medlemmarna har 
bra arbetsvillkor, löneutveckling och arbetsmiljö 

stöttar arkitektföretagare att bli 
professionella och framgångsrika 

verkar för att kåren präglas av mångfald, 
jämställdhet och jämlikhet

verkar för att arkitekterna är ledande i 
omställningen till ett hållbart samhällsbyggande

verkar för att fler arkitekter utvecklar kunskap 
i framkant genom forskning och innovation 

verkar för att arkitekterna genom ett livslångt 
lärande utvecklar kunskap, färdighet och förmåga 
för att ta en bred och ledande roll 

bedriver ett effektivt politiskt påverkansarbete 
som förbättrar arkitekturens förutsättningar

verkar för att uppdragsgivaren efterfrågar bra 
arkitektur och värderar arkitektens tjänster högt 
är en stark opinionsbildare för bra arkitektur

M
Å

L Arkitektur som möter samtida 
och framtida behov 

- väl gestaltad, ändamålsenlig, 
hänsynstagande och hållbar

Arkitekter har en bred och 
ledande roll 

i samhällsbyggandet

VISIONSLUTMÅLPROCESSER

Juridisk rådgivning fackligt 
fokus, förhandling och 
arbetsgivarsamverkan, 

rådgivning till arkitektföretag 
och branschfrågor, samverkan 

med skolor som utbildar 
arkitekter, tävlingar, upphandling 

och andra tjänster, politisk 
påverkan, kunskapshöjande 

och opinionsbildande insatser, 
kommunikation, ledning och 

styrning

Sveriges Arkitekter; 

Mål Sveriges Arkitekter

www.arkitekt.se



Prioriterade mål 
2021/2022

Förändringsteorin som ligger till grund för detta verksamhetsprogram visar 
det vi tror behöver hända och göras. Den är översatt till de tio målen. 
Förbundet klarar av att göra många saker samtidigt – verksamheten är och 
behöver vara bred – och förbundet kommer jobba med samtliga mål. Men 
vi behöver ändå prioritera bland målen, utifrån vad som är viktigast just nu 
givet vår omvärld och därmed förutsättningarna att nå målen, men även 
utifrån vad vi anser är viktigast om vi hamnar i ett läge där vi behöver välja 
och välja bort verksamhet. 

Sveriges Arkitekter arbetar 
för att medlemmarna har bra 
arbetsvillkor, löneutveckling 
och arbetsmiljö 

Sveriges Arkitekter verkar för 
att arkitekterna är ledande i 
omställningen till ett hållbart 
samhällsbyggande

Sveriges Arkitekter bedriver 
ett effektivt politiskt 
påverkansarbete som 
förbättrar arkitekturens 
förutsättningar

Sveriges Arkitekter verkar 
för att uppdragsgivaren 
efterfrågar bra arkitektur 
och värderar arkitektens 
tjänster högt 

Sveriges Arkitekter är 
en stark opinionsbildare 
för bra arkitektur

www.arkitekt.se

Sveriges Arkitekter



Om målen
Coronapandemin och konjunkturen gör att vår viktiga kärnverksamhet behöver stärkas 
och anpassas löpande. Den innehåller bl.a. rådgivning och service, kompetensutveck-
ling och fackliga kurser, avtalsförhandling som en av arbetsmarknadens parter, lönes-
tatistik och andra undersökningar.

Framgångsrika företag är viktigt för arkitekturen. När arbetslösheten stiger kan vi 
förvänta oss att fler startar eget företag. Här stöttar vi genom bl.a.  Företagarservice, 
branschfakta, arvodesstatistik, affärsutveckling, rådgivning kring t.ex. avtal, upphand-
lingar och upphovsrätt, ABK, kurser och kompetensutveckling.

En arkitektkår, en bransch och ett förbund som präglas av mångfald, jämlikhet och 
jämställdhet har bäst förutsättningar att hantera samhällets kontinuerliga utmaningar 
och förändringar. Förbundet har fattat beslut om en policyn för inkludering och likabe-
handling, som berör alla delar av vår verksamhet och vår organisation – från våra pri-
ser till vår avtalsförhandling – som ska implementeras

MÅL:
Sveriges Arkitekter arbetar 

för att medlemmarna har bra 
arbetsvillkor, löneutveckling 

och arbetsmiljö 

MÅL:
Sveriges Arkitekter stöttar 

arkitektföretagare att bli 
professionella och 

framgångsrika 

MÅL:
Sveriges Arkitekter verkar för 

att kåren präglas av 
mångfald, jämställdhet och 

jämlikhet.

Sveriges Arkitekter

www.arkitekt.se



Omställningen av samhällsbyggandet drivs av hållbarhet och påskyndas av corona-
pandemin.  FUI behövs för att flytta fram branschen, för att göra den ytterligare kun-
skapsintensiv och för att stärka arkitektens roll och affär. Förbundet ska verka för att fler 
företag ansluter sig till Arkus, verka för mer tillgängliga forskningsmedel och synen på 
FUI som en del av företagens (affärs)utveckling.

Bevaka kvaliteten på grundutbildningarna, verka för ytterligare medel för att stärka 
kvaliteten och antal studieplatser, bevaka och analysera det förändrade utbildnings-
landskapet (där en variation av arkitektutbildningar och andra kan bli en relevant hel-
het), fortsätta stärka förbundets erbjudande av kompetensutveckling.

MÅL:
Sveriges Arkitekter verkar för 

att fler arkitekter utvecklar 
kunskap i framkant genom 

forskning och innovation 

MÅL:
Sveriges Arkitekter verkar för att 
arkitekterna genom ett livslångt 
lärande utvecklar kunskap, fär-

dighet och förmåga för att ta en 
bred och ledande roll.  

Sveriges Arkitekter

Omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle är en enorm möjlighet för arkitekter 
genom att få en nyckelroll i ett paradigmskifte och säkra en konstant leverans av kvali-
tet och värde under lång tid. Förbundet ska implementera den ekologiska hållbarhets-
rapporten och hålla frågan prioriterad i allt förbundet gör (kompetensutveckling och 
inspiration, lobbying, priserna, FUI o.s.v.) samt påbörja arbete med den sociala och 
ekonomiska hållbarheten. 

MÅL:
Sveriges Arkitekter verkar för 
att arkitekterna är ledande i 
omställningen till ett hållbart 

samhällsbyggande

www.arkitekt.se



Intresset för arkitektur är stort och ämnet engagerar. För att nå framgång för våra frå-
gor behövs en opinion och en förståelse för värdet av bra arkitektur. Förbundet fortsät-
ter arbeta med olika format (debattartiklar, TV-program, podd, seminarier m.fl.) i olika 
kanaler och till olika målgrupper. 

För att kunna leverera bra resultat som organisation behöver förbundet också fokusera på att 
vara en attraktiv och relevant organisation med många medlemmar som upplever att medlem-
skapet ger ett bra värde. Den demokratiska organisationen behöver vara effektiv och ända-
målsenligt och förbundet behöver fortsatta finnas även lokalt på olika sätt. En sund ekonomi 
och att kansliet är en attraktiv arbetsplats för att kunna locka rätt kompetens är också viktiga 
förutsättningar för att kunna leverera bra resultat. 

MÅL:
Sveriges Arkitekter är en 
stark opinionsbildare för

 bra arkitektur
  

MÅL:
Sveriges Arkitekter är en 

trovärdig och välfungerande 
organisation med förankring i 

medlemmarnas vardag

Sveriges Arkitekter

Förbundet har varit framgångsrika i påverkansarbetet och de politiska förutsättningar-
na för att nå ännu längre är goda just nu, men valet eller regeringskris står för dörren. 
Förbundet ska bedriva fortsatt påverkansarbete gentemot regering och riksdag såväl 
som kommuner och andra myndigheter. Arbetet utgår från en egen strategi som styrel-
sen fattat beslut om och innefattar allt från BBR, LOU, ABK och PBL till arkitekturpolicies 
och arkitektkompetensen i kommunerna.

MÅL:
Sveriges Arkitekter bedriver 

ett effektivt politiskt påver-
kansarbete som förbättrar 

arkitekturens förutsättningar

Den nationella politiken kommer skruva allt mer på beställarens incitament för bättre 
arkitektur, framförallt kring klimat, men även upphandling. Allt fler kommuner, snart 
gissningsvis hälften, har eller tar fram arkitekturpolicys och ”stildebatten” kan välvilligt 
tolkas som ett ökat intresse och ambition kring arkitekturen. Förbundet ska fördjupa 
samarbetet med Byggherrarna och rikta mer av vår kommunikation till beställare. Det 
är också delvis en del i vår påverkansstrategi, att verka för bättre incitament för upp-
dragsgivaren genom tex LOU och ABK. 

MÅL:
Sveriges Arkitekter verkar för 
att uppdragsgivaren efterfrå-
gar bra arkitektur och värde-

rar arkitektens tjänster högt 

www.arkitekt.se
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