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Innehåll

Om Sveriges Arkitekter 

Om verksamhetsrapporten 

Sveriges Arkitekter är en fack- och branschorganisation för landets alla 
arkitekter. Vi har drygt 14 150 medlemmar och växer ständigt. Vi jobbar 
med politisk påverkan och medlemsservice.

Rapporten redovisar hur Sveriges Arkitekters förtroendevalda och kansli 
svarat mot de verksamhetsmål som förbundsstämman 2020 beslutade om 
under perioden 2021–22. Den visar också medlemsutvecklingen, beskriver 
organisationen och ger nedslag i viktiga händelser för förbundet.

Vår vision är arkitektur som möter samtida och framtida behov:  
väl gestaltad, ändamålsenlig, hänsynstagande och hållbar.

Vår vision

Bilderna i verksamhetsrapporten föreställer några av de nominerade 
till Sveriges Arkitekters priser 2021. De är valda för att spegla bredden 
i svensk arkitektur med dess olika professioner.

CLEMENSTORGET I LUND, NOMINERAD TILL LANDMÄRKET 2021. 
ARKITEKT: WHITE. BESTÄLLARE: LUNDS KOMMUN. FOTO: JOHAN BÄVMAN



Förbundsordförande har ordet

Krig och pandemi har  
satt förbundet på prov
Det är med ödmjukhet och stolthet som jag blickar tillbaka 
på mina två år som ordförande för Sveriges Arkitekter. Att 
tacka ja till uppdraget mitt under pågående pandemi var 
varken enkelt eller självklart, då jag tidigare inte suttit i 
förbundets styrelse. Fortsatt pandemi och kriget i Ukraina 
kom att påverka förbundet och vår omvärld mer än vi då 
kunde föreställa oss. Indirekt bidrog dessa händelser till att 
vi ställdes inför flera viktiga och svåra beslut redan i början 
av mandatperioden. 
 
Vi behöll riktningen
Men det är i oroliga tider som vår prioriteringsförmåga 
sätts på prov. Kansliets och styrelsemedlemmarnas samlade 
bredd, kompetens och erfarenhet inom både fackliga och 
branschrelaterade frågor skapade trygghet. Väl avvägda 
beslut bidrog till att vi kunde behålla och tydliggöra vår 
riktning i linje med verksamhetsprogrammet och våra 
prioriterade mål. Detta utan att påverka verksamhetens 
kärna och trots behov av neddragningar till följd av 
pandemi. 
 
Några av de beslut som tagits under föregående 
mandatperiod fick omprövas med utgångspunkt i 
ekonomiska förutsättningar och med uttalad ambition och 
vilja att inte påverka helheten. 
 
Engagemang hos förtroendevalda
De förtroendevalda visade tydligt sitt engagemang för 
arkitektens och arkitekturens villkor, bland annat genom 
alla event som lokalföreningarna bidrog till i samband med 
Arkitekturgalan och jubileumsåret. De bjöd på inspiration, 
nätverkande och kompetensutveckling, hade spridning 
från norr till söder och lockade, i sann demokratisk anda, 
studenter, verksamma och pensionärer. 

Sveriges Arkitekters snabba och väl koordinerade 
engagemang för utsatta kollegor i Ukraina har på ett 
positivt sätt satt oss på Europakartan vad gäller både 
professionalitet och humanism.

Åstadkom medlemsnytta
Trots ändrade förutsättningar kunde vi själva, 
och tillsammans med andra aktörer, åstadkomma 
medlemsnytta. Vår medverkan på H22 som lokalföreningen 
i Skåne förtjänstfullt ledde, internationella satsningar 
som landskapskongressen IFLA i Korea samt samarbetet 
med Form/Design Center under Arkdagen i Malmö som 
exempel.

FO
TO

: J
O

N
AS

 M
AL

M
ST

RÖ
M



Förbundsordförandet har ordet

Trygghetsmekanismer löstes ut
Under pandemin tydliggjordes även vikten av 
alla de trygghetsmekanismer som förbundet kan 
utlösa när våra medlemmar hotas av arbetslöshet, 
som inkomstförsäkringen. Juridiskt stöd och 
kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med olika former 
av nätverksforum bidrog till att arkitektens ställning i 
samhället förblev stark.

Vår policy för inkludering och likabehandling, framtagen 
av arbetsgruppen Arkitekt(hen) implementerades inom olika 
delar av förbundet och vår demokratiorganisation. Det är 
ett arbete som aldrig får avstanna. Tvärtom är det viktigt att 
vi även fortsättningsvis synliggör, bevakar och utvärderar 
branschens förhållningssätt till frågan och erbjuder stöd för 
våra medlemmar.

 ”Vägen framåt” är vår handlingsplan för hur arkitekter 
kan bidra i omställningen till ett ekologiskt hållbart 
samhällsbyggande. Den togs fram under föregående 
mandatperiod och vi har fortsatt att implementera den 
under de två senaste åren. Klimatomställning, social 
hållbarhet, cirkulär ekonomi, återbruk och hur arkitektens 
roll ytterligare kan vässas inom de ämnena har tagit viktig 
plats på vår agenda. Bland annat genom våra studenter, 
akademiernas och juryernas arbete med priserna! 
 
Kulturmiljörådet växlade upp
Kulturmiljörådet som ersatte akademin för kulturmiljö 
arbetade under mandatperioden ambitiöst och strukturerat 
för att på ett självklart sätt växla upp kårens engagemang 
för kulturmiljöfrågorna. Deras arbete har inte enbart 
lämnat avtryck bland Sveriges Arkitekters förtroendevalda, 

SVERIGES ARKITEKTERS STYRELSE, FR V: LANDSKAPSARKITEKT LAR/MSA BENGT ANDRÉN,  
ARKITEKT SAR/MSA JESÚS AZPEITIA SERON, ARKITEKT SAR/MSA PER BORNSTEIN, LANDSKAPSARKITEKT LAR/MSA LIV SONNTAG,  

ARKITEKT MSA FREDRIK DROTTE (VICE ORDFÖRANDE), STUDENTREPRESENTANT PONTUS WIRF, ARKITEKT SAR/MSA ANNA LEONSSON  
(VICE ORDFÖRANDE), ARKITEKT SAR/MSA BJÖRN EKELUND, PLANERINGSARKITEKT FPR/MSA CAROLINE DAHL OCH ARKITEKT SAR/MSA 

EMINA KOVACIC (ORDFÖRANDE). SAKNAS PÅ FOTOT: INREDNINGSARKITEKT MSA SARA PERSSON. FOTO: JONAS MALMSTRÖM
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Förbundsordförandet har ordet

utan även i hög grad påverkat arkitekturdebatten och stärkt 
vår självbild. Rådet ger oss argument för att i ännu högre 
grad ifrågasätta beställarens val och motverka kortsiktiga, 
samhällsekonomiskt oacceptabla lösningar.Det ökar vår 
trovärdighet och stärker ytterligare vår ställning inom flera 
yrkesområden.
 
När allt ställs på sin spets
Inflationen ökar, det sias om en lågkonjunktur, kriget i 
Ukraina fortlöper och påverkar indirekt flera aspekter 
av vårt yrke. Den politiska kartan har förändrats i 
Sverige efter valet och i skrivande stund vet vi inte hur 
det kommer att påverka våra prioriteringar. Något som 
vi däremot redan vet är att klimatet inte kan vänta en 
sekund längre, att vi måste fortsätta att arbeta med sociala 
frågor som integration och upplevd trygghet, gestaltning, 
medborgardialog och med cirkulär ekonomi som ledord. 

Vi får inte tappa hoppet! För om vårt yrke är bra på något 
är det att med utgångspunkt i befintliga förutsättningar ge 
framtiden bästa möjliga form. Vi måste därför bejaka våra 
yrkeskunskaper och hålla en professionell och tydlig etisk 
kurs i de nödvändiga förändringar som väntar.

Emina Kovacic
Förbundsordförande

”Vi måste bejaka våra
yrkeskunskaper och hålla  

en tydlig etisk kurs”
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5 655 

Medlemsutveckling

Förbundet fortsätter 
få fler medlemmar
Allt fler arkitekter väljer att vara medlemmar i Sveriges 
Arkitekter och nu är vi över 14 000 medlemmar! Vi 
klev över 14 000-strecket i början av 2021 och därefter 
har vi legat kvar där. I mitten av september uppgår 
medlemsantalet till 14 133.
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Medlemsutveckling

Geografisk fördelning av medlemmar, utifrån lokalföreningar

Medlemmar Aktiva medlemmar             Studentmedlemmar

Av förbundets totalt 14 202  
medlemmar identifierar sig som kvinnor
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Yrkes- och medlemstitlar (antal medlemmar)

Medlemsutveckling

Arkitekt SAR/MSA och arkitekt MSA utgör lejonparten av 
kåren, med tillsammans 8 578 medlemmar. Näst största 
profession är landskapsarkitekterna, sammanlagt 
1819 medlemmar och därefter inredningsarkitekter, 
totalt 778 medlemmar. Minst antal medlemmar är 
planeringsarkitekterna som är 758 personer. 
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• 

Nytt huvudavtal 
förändrar villkoren
Som en del i Januariavtalet tillsatte regeringen en 
utredning med förslag till ändringar i det lagstadgade 
anställningsskyddet. Med anledning av utredningen inledde 
arbetsmarknadens parter, bland annat PTK (där Sveriges 
Arkitekter ingår) och Svenskt Näringsliv, förhandlingar 
under 2021. Parterna presenterade ett alternativt förslag till 
lagändringar och även ett utkast till nytt huvudavtal. 

Lagen om nytt huvudavtal klubbades i riksdagen den 22 
juni och trädde i kraft den 1 oktober.

Lagändringarna innebär i huvudsak följande:
• Utökade möjligheter för arbetsgivarna att  
 undanta arbetstagare från turordningsreglerna i  
 Lagen om anställningsskydd (LAS).
• Förtydligande av vilka omständigheter som  
 kan läggas till grund för uppsägning av personliga skäl.
• Visstidsanställningar i företag utan kollektivavtal får   
 pågå i högst tolv månader. 
• Tillämpning av turordningsregler vid så kallad hyvling  
 då arbetstiden förkortas. 
• Skyldighet att anställa inhyrd personal i vissa fall.
• Ingen skyldighet för arbetsgivaren att betala lön under  
 tiden som en tvist pågår om ogiltighet av uppsägning. 
• Införandet av ett omställningsstudiestöd för alla som   
 arbetat i minst åtta år.

De nya huvudavtalen gäller för anställda på företag med 
kollektivavtal och inom stat och kommun. Avtalen ger bland 
annat utökade möjligheter till undantag från turordningen 
samt kompletterande ersättning vid omställningsstudiestöd 
och under tvister om ogiltighet vid uppsägning.
Sveriges Arkitekter har medverkat i referensgrupper inom 
Saco, PTK och Akademikeralliansen. Vi ser att de nya 
reglerna om ett försvagat anställningsskydd riskerar att 
skapa ökad otrygghet framför allt bland medlemmar med 
lång anställningstid. Vid en sammanvägd bedömning har 
vi ändå beslutat anta det nya huvudavtalet, då det skapar 
mer nytta för våra medlemmar än att stå utanför.

Under verksamhetsperioden har vi även arbetat med 
förberedelser inför den kommande avtalsrörelsen 2023, då 
Sveriges Arkitekters kollektivavtal som gäller privat sektor 
ska omförhandlas med Almega Innovationsföretagen. En 
prioriterad fråga som ska inkluderas i förbundets yrkanden 
är behovet av tydligare riktlinjer för arbetsgivarens arbete 
med likabehandling och inkludering. Andra fråga som 
väntas ta stort utrymme är det sifferlösa löneavtalet och 
förhållandet till den nu höga inflationen. 

Jens Andersson,
chefsjurist

Fackligt arbete
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Medlemsundersökning

Roliga projekt och rådgivning  
är viktigast för medlemmarna
Sveriges Arkitekter genomförde under våren 2022 en 
undersökning med syfte att kartlägga medlemmarnas 
aktuella arbetsförhållanden, deras syn på förbundets 
arbete, samt deras framtidstankar om arkitektyrket.
Undersökningen utfördes med en öppen ansats, där 
respondenterna helt fritt har svarat i text på de öppna 
frågorna. Metoden ger mer tillförlitliga resultat då den 
bättre och mer nyanserat speglar respondenternas  
faktiska åsikter. 

Frågorna handlade om trivsel på arbetsplatsen, 
anledningarna till nivån på trivsel, läget på arbetsplatsen 
och vad medlemmen eventuellt skulle vilja ändra på. Vi 
ville också veta de främsta anledningarna till medlemskap 
i Sveriges Arkitekter, vilka verksamheter och förmåner hos 
oss medlemmarna tycker är viktigast, varför just dessa är 
viktigast och avslutningsvis få en framtidsspaning kring hur 
man tror att yrket kommer att utvecklas inom de närmaste 
tio åren. 

33.9%  -  (227)

27.8%  -  (186)

17.9%  -  (120)

6.6%  -  (44)

3.9%  -  (26)

2.7%  -  (18)

1.8%  -  (12)

1.8%  -  (12)

1.2%  -  (8)

1%  -  (7)

0.9%  -  (6)

0.4%  -  (3)

Utvecklande och roliga projekt

Positivt arbetsklimat och kultur

Självbestämmande och förtroende

Bra chef

Bra work-life balance

Känns meningsfullt

Bra beställare

Bra lön och förmåner

Utövandet av yrket

Bra fysisk arbetsmiljö

Driver eget 

Hemarbete

Skäl till trivsel på arbetsplatsen
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Medlemsundersökning

Insikter från undersökningen
• En stor majoritet trivs med sina arbetsförhållanden.
• Största anledningarna till varför man trivs på jobbet 

är, i fallande ordning, för att man får jobba med 
utvecklande och roliga projekt, ett positivt arbetsklimat 
och kultur, att man har bestämmandefrihet samt att 
man har en stöttande och förstående chef. 

• De förbättringar som tas upp är minskad 
arbetsbelastning, mer tydlighet och struktur i arbetet, 
bättre chefer, bättre arbetsklimat, högre löner samt fler 
medarbetare. 
 

• De främsta anledningarna till att man blir medlem i 
förbundet är förmånerna, omvärldsbevakningen och 
tryggheten som medföljer.

• Viktigast för medlemmarna är stödet man får 
genom rådgivning, utbildningsmöjligheterna, 
omvärldsbevakningen och försäkringarna. Dessa 
är viktiga för att det skapar en känsla av trygghet 
genom sammanhållning, rådgivningshjälp och 
inkomstförsäkring.

• I framtiden ser medlemmarna att yrket kommer 
att kräva mer specialiserad kunskap, mer 
klimatanpassning, mer digitalisering och mer 
tvärdisciplinär kunskap.

30.3%  -  (180)

17.6%  -  (105)

17.3%  -  (103)

12.8%  -  (76)

5.7%  -  (34)

5.2%  -  (31)

4%  -  (24)

2.9%  -  (17)

2.5%  -  (15)

1.7%  -  (10)

Stöd genom rådgivning

Utbildningsmöjligheter

Omvärldsbevakning

Försäkringar

Språkrör

Trygghet

Nätverkande

Yrkestiteln

Företagarservice

Rabatter

Viktigast för medlemmar i Sveriges Arkitekter
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SMYCKEBUTIKEN ALL BLUES, 
NOMINERAD TILL GULDSTOLEN 2021. 
ARKITEKT: JACK DALLA SANTA



Sveriges 
Arkitekter 
gör skillnad
Verksamhetsmålen utgår från den förändringsteori som förbundet har använt 
sedan 2020. Det innebär att all verksamhet och varje aktivitet planeras och 
genomförs med ett uttalat syfte och mål. Sveriges Arkitekters långsiktiga 
mål är att ”arkitekter har en bred och ledande roll i samhällsbyggandet”, 
för att nå vår vision: ”Arkitektur som möter samtida och framtida behov”. 
Avsnittet är ett kondensat av hur förbundet arbetat med de elva målen 
under verksamhetsperioden. Vi rapporterar också löpande i bland annat 
medlemmarnas nyhetsbrev. Arkitekten har ett uppdrag att bevaka förbundet.
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Sveriges Arkitekters verksamhetsmål

Så här gör vi skillnad

MÅL 1 (prioriterat):
Sveriges Arkitekter arbetar 

för att medlemmarna har 
bra arbetsvillkor, 

löneutveckling, arbets- 
och studiemiljö 

MÅL 2:
Sveriges Arkitekter  

stöttar arkitektföretagare 
att bli professionella och 

framgångsrika.

Målet är kopplat till förbundets grunduppdrag och 
fortsätter att vara prioriterat. Under perioden har vi lagt 
mer resurser på bred kunskapsutveckling om avtalsvillkor 
etc till medlemmar och klubbar, utan att dra ner på individuell 
rådgivning. Vi har också ökat kommunikationen om kollektiv- 
avtalens värde för medlemmarna och startat ett digitalt 
nätverk för fackligt förtroendevalda i privat sektor. Andra 
aktiviteter rör förändringar i LAS på grund av nya huvudavtal 
och omställningsavtal. Avtalsutskottet och förhandlingschefen 
har i uppdrag att verka för att mångfalds- och lika- 
behandlingsfrågor förs i avtalsdiskussionen om kollektiv- 
avtalen. Löneutvecklingen 2020–21 var 3,9 procent. Arbets-
lösheten gick från 3,4 procent januari 2021 till 1,6 procent 
september 2022.

Vi har utvecklat Företagarservice för att ännu bättre 
kunna ge kvalificerad rådgivning, utbildning och information 
till små och medelstora arkitektföretag och till medlemmar 
som vill starta eget. Arbetet med att rekrytera fler företag 
till Företagarservice och utveckla medlemserbjudandet 
har fortsatt. 

•  Vi har genomfört 11 fackliga utbildningar                  
    och 5 nätverksträffar.
•  391 fackligt förtroendevalda är  
    kontaktpersoner på arbetsplatser runtom 
    i Sverige.

• Småföretagarnätverket Företagarforum, som 
svarar mot en motion på stämman, startade 
våren 2021. 

• ”Steget till eget” gjordes till digital kurs,  
tillgänglig på webben för alla medlemmar.

Exempel på genomförda aktiviteter:

Exempel på genomförda aktiviteter:

https://www.arkitekt.se/medlem/fore-
tagare/branschrapporter/branschrap-
port-2021/

https://www.arkitekt.se/medlemssida/
logga-in/?linkback=/utbildning/steget-
till-eget/



Sveriges Arkitekters verksamhetsmål

MÅL 3 (prioriterat):
Sveriges Arkitekter 
verkar för att kåren 

präglas av mångfald, 
jämställdhet och jämlikhet

Arbetet med att implementera förbundets policy för lika- 
behandling och inkludering startade i januari 2021. Kansli 
och styrelse har samordnat och reviderat förbundets styr- och  
policydokument för att tydliggöra förbundets hållning i frågan. 
Alla arbetsorgan har fått specifika uppdrag utifrån policyns 
ställningstaganden. Mångfald, jämställdhet och jämlikhet finns 
nu i varje arbetsorgans instruktion, inklusive styrelsens, samt 
kansliet. Handlingsplanen omfattar 23 punkter och berör  
samordning, extern kommunikation, projekt inom medlems-
service, arbetsorganens instruktioner och kansliets rutiner. 
Vi arbetar också med en idé kring en utbildning som ges i 
samarbete med Innovationsföretagen.

• Vi har genomfört en medlemsenkät om  
diskriminering på arbetsplatsen.

• Vi medverkar i Yrkesdörren, ett projekt med 
Arbetsförmedlingen om yrkessvenska för  
arkitekter från Ukraina.

• Anslutna till Företagarservice får information 
om affärsnyttan av mångfald. 

https://www.arkitekt.se/om-oss/ 
vara-policyer/inkludering-och- 
likabehandling-i-karen/

• Vi har gett ut årliga branschrapporter,  
med fokus på mindre företag.

• Arbetet med ensam- eller småföretagare ger 
särskild stöttning till inredningsarkitekter, 
som i hög grad bedriver verksamhet i  
små företag.

MÅL 2 FORTSÄTTNING

Exempel på genomförda aktiviteter:
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Sveriges Arkitekters verksamhetsmål

MÅL 4 (prioriterat):
Sveriges Arkitekter 

verkar för att arkitekterna 
är ledande i omställningen 

till ett hållbart samhälls-
byggande

Förbundets handlingsplan ”Vägen framåt” är utgångspunkten 
för hållbarhetsarbetet. Under perioden har vi drivit på för  
skärpta krav på byggandets regelverk. Vi har inspirerat och 
uppmanat medlemmarna att utveckla sin kunskap och sina 
affärer inom området, genom till exempel EU:s initiativ New 
European Bauhaus. Eftersom politiker och bransch har påbörjat 
förflyttningen från nybyggnad till ombyggnad och cirkularitet 
har rådet för kulturmiljö en betydelsefull roll i hållbarhetsarbetet. 

• Alla arbetsorgan har fått uppdrag  
som styr mot målet.

• Akademierna och kansliet genomförde  
ett fullsatt seminarium om hållbarhet i  
augusti 2022.

• Vi har hållit en kurs för inredningsarkitekter  
om hållbarhet och cirkularitet.

https://www.arkitekt.se/app/uplo-
ads/2020/11/Hallbarhetsrapporten-
2020NY.pdf

Exempel på genomförda aktiviteter:

Exempel på genomförda aktiviteter:

MÅL 5:
Sveriges Arkitekter verkar 

för att fler arkitekter 
utvecklar kunskap i 

framkant genom forskning 
och innovation

Vi bedriver det politiska påverkansarbetet, för bättre villkor 
och ökade resurser till högskolornas grundforskning, tillsam-
mans med övriga Sacoförbund. Vårt eget politiska påverkans-
arbete, för att mer av de konkurrensutsatta forskningsmedlen 
ska gå till samhällsbyggnads- och arkitekturforskning, sker 
tillsammans med IQ Samhällsbyggnad. Gestaltade livsmiljöer 
och klimatomställningen är våra strategiska prioriteringar i 
arbetet för mer tillgängliga forskningsmedel. 

• Vi har ett samarbete med stiftelsen Arkus  
och marknadsföring av den i dialog med  
medlemmar och företag.

• Arkitektur- och barnrådet ingick i Boverkets  
referensgrupp om arbetet för framtidens  
lärmiljö 2021 och i referensgruppen om  
vägledning i barnkonventionens i fysisk  
planering och stadsutveckling 2022.
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Sveriges Arkitekters verksamhetsmål

MÅL 6 (prioriterat):
Sveriges Arkitekter verkar 
för att arkitekterna genom 

ett livslångt lärande utveck-
lar kunskap, färdighet och 
förmåga för att ta en bred 

och ledande roll

Kompetensutvecklingsprogrammen är ett långsiktigt åtagande 
där förbundet erbjuder något som inte finns på marknaden 
och som stärker arkitekterna i deras yrkesroll. Det är stommen 
i vår kompetensutveckling, som kompletteras med kurser i 
aktuella ämnen. Under perioden ställde vi om till ”blended 
learning” som anpassning till pandemin. Utbildningsutskottet 
har analyserat närliggande utbildningar för att se om de kan 
uppfylla Sveriges Arkitekters krav på en arkitektutbildning. Vi 
har tagit fram en lista på masterprogram som uppfyller för-
bundets krav. Det har också lett till start för diskussioner med 
skolor som kan komma att utbilda inredningsarkitekter, i syfte 
att skapa fler utbildningsplatser för denna profession.

• Vi har gett 8 professionaliseringsprogram, 
Steg 1 – Steg 2 – Steg 3.

• Vi har gett 17 kurser och seminarier, digitalt 
eller fysiskt. Arbetet med att utveckla kurserna 
fortsätter.

• Två uppdrag till utbildningsutskottet om när-
liggande utbildningar, som även syftar till att 
öka antalet utbildningsplatser, och definition av 
professionerna – första uppdraget avslutat och 
det andra påbörjat.
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Exempel på genomförda aktiviteter:

MÅL 7:
Sveriges Arkitekter 

bedriver ett effektivt 
politiskt påverkansarbete 

som förbättrar arkitekturens 
förutsättningar

Sveriges Arkitekters politiska strategi har under verksamhets-
perioden utgått från ett fokus på kommunerna. Efter höstens 
riksdagsval är det politiska landskapet i förändring. Vi har 
haft haft åtta år bakom oss med bra ingångar och tät  
dialog med den tidigare regeringen. Under våren 2022 har 
vi träffat politiker och “säkrat” det som vi åstadkommit. Hela 
byggregelverket, inklusive SIS byggstandardisering, är under 
omdaning. Vi befarar att allmänintresset, som ligger nära 
arkitektintresset, inte bevakas på ett adekvat sätt där.  
Byggindustrin verkar för förenklingar och minskad reglering. 
Sveriges Arkitekters strategi är att tydligt uttrycka ut våra 
uppfattningar i dessa frågor och vara försiktiga med att liera 
oss med övrig byggsektor.

Förbundets utbildningar blev digitala  
under pandemin men är nu åter på 
plats. Foto: Sören Andersson



Sveriges Arkitekters verksamhetsmål

• Vi har bedrivit opinion kring kommunala  
arkitekturpolicyer. 

• Vi delar ut Årets Arkitekturkommun  
tillsammans med HSB varje år sedan 2017.

• Vi har träffat politiker för att säkerställa att 
grunden för Gestaltad Livsmiljö ligger fast.

MÅL 8 (prioriterat):
Sveriges Arkitekter verkar 

för att uppdragsgivaren 
efterfrågar bra arkitektur 
och värderar arkitektens 

tjänster högt

Samarbetet med myndigheter och organisationer för bygg-
herrar är fördjupat. Förbundet ska i än högre grad använda 
våra priser för att kommunicera till en bredare publik vad 
god arkitektur kan vara. Vår strategi för offentlig upphandling 
har legat fast. Den innebär att vi främst riktar in oss på att 
myndigheter och organisationer som ger råd till offentliga 
upphandlare får en bättre praxis. Boverket och Upphandlings-
myndigheten publicerar under hösten 2022 råd till offentliga 
upphandlare inom ramen för Gestaltad Livsmiljö. Förbundet 
ger råd till offentliga beställare som har ambitioner att utvär-
dera kompetens och förmåga. Här ser vi ett ökat intresse, men 
fortfarande sker flagrant dåliga upphandlingar på lägsta pris 
eller med orimliga avsteg från ABK.

Parisa Amiri ledde Arkitekturgalan 
2022, då årets arkitekturpriser delades 
ut. Foto: Sören Andersson
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MÅL 7 FORTSÄTTNING

Exempel på genomförda aktiviteter:

• I samband med Arkitekturgalan har vi kommu-
nicerat värdet av god arkitektur brett i media. 

• Upphandlingsakuten beskriver ärenden där 
förbundet försöker påverka enskilda dåliga 
upphandlingar.

• Vi har lagt särskilt fokus på inredningsarkitek-
ter i arbetet med offentlig upphandling, för att 
öka efterfrågan på proffesioner.

• Vi har lämnat remissvar om upphandling av 
inredningsarkitekter i Linköpings kommun.

• Vi har skrivit flera debattartiklar där förbundet 
rutit ifrån i upphandlingsfrågor – ett exempel 
är Göteborgs ramavtalsupphandlingar.

https://www.arkitekt.se/nyhet/gote-
borgs-upphandling-ar-exempellost-dalig/ 

Exempel på genomförda aktiviteter:



Sveriges Arkitekters verksamhetsmål

MÅL 9:
Sveriges Arkitekter är en 
stark opinionsbildare för 

bra arkitektur

Förbundet har skapat relationer med utvalda redaktioner och 
journalister kring i första hand klimat och miljö, “stilfrågan” 
och kvalitet i byggandet, i enlighet med existerande medie-
plan. Vi har stöttat enskilda journalister som vill föra en mer 
initierad diskussion kring arkitektur med fakta och underlag. 
Vi har utvecklat vår strategi för sociala medier. 

• Vi har fått en mängd debattartiklar  
publicerade i riks- och branschmedier

• Förbundet har deltagit i att ta fram ett nytt 
TV-format, Grand Designs Årets hus i TV4

• Vi har gjort en podd utifrån förbundets  
arkitekturpriser, Arkitekturens vinnare  
som sänts hösten 2022.

• Arkitektur Förlag har gett ut flera böcker
• Kansliet och akademin för landskapsarkitek-

tur samarbetar kring det delade värdskapet 
för IFLA World Congress 2023, en bilateral 
kongress som äger rum både i Nairobi och i 
Stockholm.

• Akademin för arkitektur har startat ett 
Instagramkonto för att bidra till en seriös  
debatt om arkitektur i ett brett forum.

https://www.arkitekt.se/press/

https://www.tv4play.se/program/
grand-designs-%C3%A5rets-hus

https://via.tt.se/pressmeddelande/
arkitekturens-vinnare-i-ny-podd?publishe-
rId=487723&releaseId=3328996

 https://arkitektur.se/arkitektur-forlag/
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Exempel på genomförda aktiviteter:

MÅL 10 (prioriterat):
Sveriges Arkitekter är en 

trovärdig och 
välfungerande organisa-

tion med förankring i 
medlemmarnas vardag

Under verksamhetsperioden har förbundet haft en god 
medlemsutveckling. Styrelsen har beslutat om en strategi för 
rekrytering. Arbetsorganen har fått nya arbetsordningar och 
bemanning för att göra deras jobb mer målinriktat. Vi har 
arbetat för ett hållbart engagemang i noden i syd, på Form/
Design Center i Malmö, och en väg framåt för en liknande 
i Västsverige. Förbundet har också inlett en översyn för hur 
kontakter och kommunikation med förtroendevalda i lokala 
fackliga klubbar kan utvecklas.



Sveriges Arkitekters verksamhetsmål

MÅL 11:
Sveriges Arkitekter har 

en väl etablerad och 
fungerande kontakt med 

arkitektstudenterna för 
att främja innovation och 

utveckling

Arkitektstudenterna har, precis som under tidigare verksam-
hetsperioder, varit involverade i alla förbundets frågor, särskilt 
i arbetsorganen där de har en given plats. Det finns en bra 
struktur för studenternas medverkan, men den har inte helt 
använts som det är tänkt. Under perioden har relationen 
mellan Sveriges Arkitekter Studenterna och styrelsen stärkts, 
till exempel genom att studenternas ordförande regelbundet 
bjuds in till styrelsemöten.

• Studenternas lokalföreningar har  
genomfört 42 projekt, allt från vernissage  
till studiebesök och lunchföreläsningar

• Studenternas styrelse har utöver sitt årsmöte 
arrangerat sex nätverksträffar för de nio  
arkitektskolorna med diskussion,  
gästföreläsningar och studiebesök

• Studenterna har bland annat deltagit  
på Malmös Arkitekturdagar, H22  
och hållbarhetsseminariet
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Sveriges Arkitekter fyller 20 år 2022 
och firade bland annat med lokala fester 
i samband med Arkitekturgalan. Foto: 
Johanna Strömbäck

MÅL 10 FORTSÄTTNING

• Styrelsen har påbörjat ett arbete med att se 
över hela demokratiorganisationen, vilket  
fortsätter under kommande verksamhetsperiod.

Exempel på genomförda aktiviteter:

Exempel på genomförda aktiviteter:



Visst går offentlig upphandling 
ihop med bra livsmiljöer
Det offentliga bygger infrastruktur, skolor, sjukhus, bibliotek 
för våra skattepengar. Dessa byggnader och projekt är 
viktiga för vår livsmiljö och för hur vårt samhälle fungerar. 
De är också en stor del av arkitekternas marknad – vi 
uppskattar att det kan röra sig om cirka hälften av 
arkitektuppdragen. Sveriges Arkitekters arbete när det 
gäller offentlig upphandling handlar om nytta – både för 
arkitekterna och de offentliga upphandlarna – vilket vi är 
övertygade om ger goda livsmiljöer.

Under 2022 har Upphandlingsmyndigheten och Boverket 
börjat publicera råd till offentliga upphandlare inom ramen 
för politiken för Gestaltad livsmiljö. Det finns mycket bra i 
råden. Bland annat kan man läsa att:

Med en väl genomtänkt arkitektur, form och design kan 
den gestaltade livsmiljön skapa en gemenskap i samhället 
som inkluderar alla. Design som säkerställer att miljöer 
och tjänster fungerar för personer i alla åldrar och med 
olika fysiska förutsättningar bör därför vara ambitionen. 
Eftersom livsmiljön berör många områden är samarbete 
mellan olika kompetenser en framgångsfaktor i ett projekt 
och en viktig del i offentliga upphandlingar.

Det är av stor betydelse att myndigheterna ger adekvata 
råd om upphandling av arkitekttjänster. Sveriges Arkitekter 
tror att det kan göra skillnad och vi bidrar till dessa råd så 
mycket vi kan. Vi ger också direkta råd till upphandlande 
myndigheter som vill utveckla sina metoder för offentlig 
upphandling.

Men vi skäller och bråkar också. Lägstaprisupphandlingar 
är fortfarande vanliga, onödiga avsteg från ABK09 ser vi 
ofta. På Upphandlingsakuten kan man följa och lära sig 
av de brev som vi skickar till upphandlare som gör dumma 
och ibland olagliga upphandlingar. I värsta fall tar vi till 
brösttonerna. Det har resulterat i två debattinlägg i Dagens 
samhälle som läses av många i kommuner och regioner. 
(Ev länk https://www.arkitekt.se/sa-tycker-vi/sveriges-
arkitekter-i-media/)

Svårigheten med offentlig upphandling är att förena en 
lite knölig och byråkratisk lagstiftning med ambitioner som 
handlar om kvalitet, kompetens, förmåga och kreativitet. 
Inte alls omöjligt, om vi bara kan få inköparna att bättre 
arbeta ihop med dem som ska jobba med arkitekterna. 

Vi kommer att fortsätta arbeta med detta. Mer utbildningar, 
mer rådgivning, mer dialog och mindre skäll hoppas vi på 
framöver. Blir marknaden skakigare framöver så blir den 
offentliga marknaden ännu viktigare för arkitekterna – då 
gäller det att inte frestas av att ge låga priser eller gå med 
på dåliga villkor. I det långa 
perspektivet är det inte 
bra för det enskilda 
företaget och för 
arkitektkåren. 

Arkitekt SAR/MSA 
Katarina O Cofaigh, 
upphandlingsstrateg 
och senior rådgivare, 
Co-chair ACE:s 
arbetsgrupp 
för offentlig 
upphandling

Fackligt arbete
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HOUSE FOR TWO ARTISTS, NOMINERAT TILL UNG SVENSK ARKITEKTUR 2021. ARKITEKT: FÖRSTBERG LING. 
BESTÄLLARE: JENNY NORDBERG OCH ANDREAS KURTSSON. FOTO: MARKUS LINDEROTH.



Sveriges Arkitekter har 500 entusiastiska förtroendevalda, som jobbar i olika 
arbetsgrupper – från valberedning till lokalförening. Förutom förbundsstyrelsen 
(presenterad på sid 4) har förbundet nämnder, akademier och grupper där 
förtroendevalda arbetar med olika ansvarsområden utifrån verksamhetsmålen. 
Kommande sidor är ett sammandrag. Du hittar också exempel på 
arbetsgruppernas verksamhet under ”Genomförda aktiviteter” i avsnittet om 
verksamhetsmål på s 12.

Förbundets 
fantastiska 
frivilliga
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Förtroendevalda

Lokalföreningarna

Inom Sveriges Arkitekter finns 15 lokalföreningar som 
styr och utformar sin egen verksamhet inom ramen 
för förbundets syften. Lokalföreningarna är egna 
organisationer som självständigt väljer förtroendevalda på 
sina årsmöten. Pandemin påverkade verksamheten med 
mindre verksamhet och omställning till digitala event. 
 Flera lokalföreningar firade Sveriges Arkitekters 
20-årsjubileum 2022 i samband med Arkitekturgalan 
den 7 april; bland annat höll föreningarna i Stockholm, 
Göteborg och Malmö fester, i Gävle streamades galan, 
i Västerås ordnade man jubileumspub tillsammans med 
Archus och i Uppsala träffades medlemmarna på middag.

I början av hösten 2022 
genomförde Sveriges Arkitekter 
Södermanland ett guidat 
studiebesök till vinnaren av 
föreningens pris för god arkitektur 
2020: Södra kyrkogården i 
Strängnäs. (Landskapsarkitekt: 
Joakim Malmquist.) 

Sveriges Arkitekter Gävle-
Dala anordnade studieresa 
till Hälsingland. Föreningen 
besökte bland annat 
landskapshotellet i Bergaliv 
och ett fritidshus i Lundnäs 
som vann Arkitekturprisets 
hedersomnämnande 2019. 
(Arkitekter: arkitekt SAR/MSA 
Hanna Michelsen respektive 
Buster Delin.) 

Sveriges Arkitekter Skåne 
gjorde en stor satsning på 
City Expo H22 i Helsingborg: 
en mötesplats för arkitektur, 
form och design med målet att 
bredda blicken på arkitektur 
för och med många besökare. 

Sveriges Arkitekter Västmanland 
anordnade en jubileumspub tillsammans 
med Archus i Västerås under 
Arkitekturgalan. I samarbete med 
Västerås Konstmuseum anordnar Sveriges 
Arkitekter Västmanland sedan några år 
programserien Öppet rum, om  
gestaltning i offentlig miljö.
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Sveriges Arkitekter Värmland delade ut 
sitt första arkitekturpris! Vinnaren blev 
Zakrisdal socialpsykiatriskt boende i 
Karlstad. Respekten för de boende syns 
tydligt i omsorgen som lagts på utföran-
det. (Arkitekt: Sweco Architects.)

Sveriges Arkitekter 
Blekinge-Kalmar 
anordnade en föreläsning 
med förbundsordförande 
Emina Kovacic om konst 
och gestaltad livsmiljö på 
The Pot i Karlskrona.

Sveriges Arkitekter Västra Götaland 
har genomfört ett antal välbesökta 
studiebesök A-visit, och seminarier, 
A-prat, mestadels i Göteborgsområdet 
men också några nedslag ute i 
Västra Götalandsregionen. Däribland 
Lindholmens Tekniska gymnasium. 
(Arkitekt: KUB)



Förtroendevalda

Sveriges Arkitekter 
Studenterna
har jobbat utifrån ledorden ”Organisationen – hållbart 
engagemang”, ”Branschen – i förändring”, ”Studenten och 
framtiden – interdisciplinär samverkan” och ”Studenten 
här och nu – kultur”. Studenterna har arbetat vidare med 
att vara en stark röst i samhället, en inspirerande plattform 
och ett studentfackligt forum. Totalt har lokalföreningarna 
genomfört 42 projekt, allt från vernissage till studiebesök 
och lunchföreläsningar. Styrelsen har utöver årsmöten 
arrangerat sex nätverksträffar för alla nio arkitektskolor 
med diskussion, gästföreläsningar och studiebesök. 
Ambitionen är att ha låg tröskel på sammankomster för att 
möjliggöra ett hållbart engagemang – en kort digital träff 
är bättre än ingen träff alls. Studenterna har bland annat 
deltagit på Malmös Arkitekturdagar, H22 och förbundets 
hållbarhetsseminarium.  

Studenternas styrelse 2022:
Majia Virkki, ordförande
Louise Vissberger, vice ordförande
Maja Sjöström, projektledare
Michelle Bäckström, kommunikatör
Hilma Ottosson, sekreterare 

Studenternas styrelse 2021:
Linnéa Hanell, ordförande
Emma Vo, vice ordförande
Linus Fridén, projektledare
Ottilia Ljung, kommunikatör
Majia Virkki, sekreterare

SVERIGES ARKITEKTER STUDENTERNAS STYRELSE 2022

SVERIGES ARKITEKTER STUDENTERNAS STYRELSE 2021
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Förtroendevalda

Fler förtroendevalda

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. 
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Uppgiften att bevaka och handlägga ärenden enligt 
Sveriges Arkitekters etiska regler. Under perioden har 
Etiska nämnden inte haft något ärende uppe för prövning. 
Ledamöterna har skrivit artiklar i Arkitekten om hållbart 
samhällsbyggande, för att medvetandegöra medlemmarna 
om de etiska reglerna och dess innebörd och för att 
skapa debatt kring etiken. De har också haft kontakt med 
medlemmar kring bland annat de etiska reglerna.  
 Etiska nämnden protokollför sina möten. Protokollen 
har endast nämnden samt nämndens sekreterare tillgång 
till. Eventuella beslut delges anmälaren, den anmälde och 
Sveriges Arkitekters styrelse.

Sanna Hederus SAR/MSA, ordf., Kjell 
Forshed SAR/MSA, Dick Hedman SAR/
MSA, Catarina von Matern SIR/MSA, 
Patricia Aramburú, planeringsarkitekt 
MSA. Etiska nämndens sekreterare har 
under aktuell period varit har Ulrika 
Paulsson på Sveriges Arkitekter.

Har till uppgift att granska och godkänna program, 
utse sakkunniga juryrepresentanter samt verka för en 
långsiktigt kvalitativ utveckling av tävlingsverksamheten. 
Tävlingsnämnden har under perioden granskat och godkänt 
cirka 20 projekttävlingar samt utsett två juryledamöter per 
tävling. Nära hälften är tvåstegstävlingar och enbart ett 
par allmänna tävlingar. Nämnden har utvecklat förbundets 
mall för tävlingsprogram – ett resultat är tydligare 
hållbarhetskriterier som går bättre att utvärdera kvantitativt. 
Arrangörerna kommer att få tydligare instruktioner 
att programmen ska vara korta och sakliga. En ny 
tävlingsbroschyr har tagits fram i syfte att på ett enkelt och 
tydligt sätt förklara innebörden av att anordna en tävling 
tillsammans med Sveriges Arkitekter. 
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N Arkitekt SAR/MSA Magnus Almung 
(ordförande), landskapsarkitekt MSA 
Malena Kjellstrand, arkitekt SIR/MSA 
Marie Lindblad, landskapsarkitekt LAR/
MSA Johnny Hedman, arkitekt MSA 
Anna Espling Rolf, arkitekt SAR/MSA 
Hans Georg Walloschke, (avgick 2022), 
arkitekt MSA Kajsa Wide och studentre-
presentant André Lundin.



Förtroendevalda
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Arkitekt SAR/MSA Torun Hammar 
(ordförande), arkitekt SAR/MSA Helena 
Thomann, arkitekt SIR/MSA Cecilia 
Sagrén, landskapsarkitekt MSA Nico 
van Gelderen, arkitekt SAR/MSA Ethem 
Erdogan, arkitekt SAR/MSA Karl Johan 
Kember, arkitekt MSA Alexandru Babos, 
antikvarie Anna Reuter Metelius och 
arkitektstudent Tove Kaellander. Adjung-
erad: konservator, fil dr Malin Myrin. 
Sekreterare: Elisabet Näslund.
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T Förbundet pekar ut kulturmiljö som en övergripande 
strategisk fråga för både arkitektens position och 
omställningen till hållbart samhällsbyggande. 
Kulturmiljörådet bildades den 1 april 2021. Dess uppgift 
är att ta fram ett program för hur kulturmiljöfrågorna ska 
synas och omhändertas i hela organisationen för bästa 
genomslagskraft. Fokus för genomförande av föreslagna 
åtgärder ligger på förbundets förtroendevalda, i synnerhet 
i styrelse och akademier. 
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N Uppdraget är att bereda ansökningar om medlemskap och 
yrkestitel till Sveriges Arkitekters styrelse för sökande som 
inte kan visa upp formell fullständig arkitektexamen. 
 Nämnden bedömer om deras utbildning och 
yrkeserfarenhet sammantaget uppfyller Sveriges Arkitekters 
krav genom granskning av utbildning, yrkeserfarenhet 
och projektpresentationer. Bedömningskriterierna finns i 
Sveriges Arkitekters utbildningspolicy. Under perioden har 
invalsnämnden berett 102 ärenden, fram till september 
2022. Antalet ansökningar om dubbla yrkestitlar har ökat, 
från fem 2021 till 13 fram till september 2022. Totalt har 
43 procent av medlemskapsansökningarna och 30 procent 
av ansökningarna om yrkestitel beviljats.

Arkitekt SAR/MSA Helena Brobäck 
(ordförande), arkitekt SAR/MSA Kjell 
Lundberg, arkitekt SAR/MSA Stefano 
d´Elia, arkitekt SIR/MSA Lisa Sterner, ar-
kitekt SIR/MSA Stefan Ulf, arkitekt SIR/
MSA Åsa Conradsson, landskapsarkitekt 
LAR/MSA Johanna Jarméus, land-
skapsarkitekt LAR/MSA Klas Eckerberg, 
planeringsarkitekt FPR/MSA Carl-Henrik 
Barnekow och planeringsarkitekt FPR/
MSA Joanna Hagstedt. Sekreterare: 
arkitekt SAR/MSA Katarina O Cofaigh 
och Isac Jonsson.
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stöd till ledning och styrelse när det gäller bransch- och 
företagarfrågor. Det är också en kanal för att föra ut 
förbundets policyfrågor mot företagare. Återkommande 
ämnen är offentlig upphandling, konjunkturläget och 
relationen till beställare. Gruppen fungerar också som ett 
nätverk för deltagande företagare och möjliggör utbyte 
mellan Företagarservice och kansliet för att utveckla och 
anpassa rådgivning och tjänster. Under året har rådet 
framför allt diskuterat rekrytering, kompetensbrist och 
konjunktur. 

Landskapsarkitekt LAR/MSA Åsa von 
Malortie (ordförande), arkitekt SAR/
MSA Jannice Johansson Steijner, arkitekt 
SAR/MSA Johan Casselbrant, inred-
ningsarkitekt MSA Lisa Grape, arkitekt 
SAR/MSA Kayrokh Moattar, arkitekt 
SAR/MSA Emma Richardsdotter Tollig, 
arkitekt SAR/MSA Rickard Stark, land-
skapsarkitekt LAR/MSA Sabina Ritcher
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vara styrelsens stöd i arbetet med att öka undervisningen 
om arkitektur för barn. Under perioden har rådet 
spridit kunskap och erbjudit stöd till arkitektkåren i hur 
Barnkonventionen kan tillämpas inom arkitekternas 
yrkesområde. Rådet har arbetat för bättre lärarförsörjning i 
ämnet arkitektur på gymnasiets kurs Arkitektur-Hus och haft 
möten i ARKiS nätverk. Rådet har representerat förbundet 
och övriga nordiska arkitektorganisationer internationellt 
i UIA Architecture & Children Work Programme, via 
rådsmedlemmen Suzanne de Laval som är co-director.

Utskottets övergripande ansvar är att bevaka och 
besitta kunskap om arkitekternas grundutbildningar. På 
uppdrag av styrelsen ansvarar utbildningsutskottet under 
2021–2022 för att vara stöd till styrelsen och kansliet 
när det gäller förbundets arbete för breddad rekrytering, 
högre finansiering och fler utbildningsplatser för 
arkitekter. Utskottet har också fått uppdraget att analysera 
närliggande utbildningar för att se om de kan uppfylla 
Sveriges Arkitekters krav på en arkitektutbildning eller, 
om inte, vad som fattas. Ett ytterligare syfte är att vara 
ett stöd för invalsnämnden. Den färdiga analysen hjälper 
förbundet att vara tydligare när vi ska påverka närliggande 
utbildningar att utvecklas till arkitektutbildningar och att 
förbättra informationen till dem som går eller tänker gå 
utbildningar.

Arkitekt SAR/MSA Mie Svennberg och 
arkitekt SAR/MSA Stefan Petersson 
(ordföranden), arkitekt SAR/MSA 
Ann-Marie Dahl, arkitekt SAR/MSA 
Suzanne de Laval, arkitekt SAR/MSA 
Ingrid Svetoft, arkitekt SAR/MSA Kristina 
Kember, landskapsarkitekt LAR/MSA 
Sofia Wulff, arkitekt SAR/MSA Helena 
Brobäck, arkitekt SAR/MSA Jessica 
Agoes, landskapsarkitekt LAR/MSA Lisa 
Klingwall, landskapsarkitekt LAR/MSA 
Lena Jungmark och arkitektstudent Sofia 
Renbjörk. Adjungerade: arkitekt och kon-
sulent Mania Teimouri och arkitekt SAR/
MSA Lisa Daram. Sekreterare: Ottilia 
Ljung, planarkitekt/MSA

Arkitekt MSA Tor Lindstrand (ordföran-
de), arkitekt SAR/MSA Ebba Högström, 
arkitekt SAR/MSA Tobias Westerlund, 
arkitekt SAR/MSA David Andreen, 
arkitekt MSA Tobias Westerlund, arkitekt 
SIR/MSA Sara Torsson Szyber, arkitekt 
SIR/MSA Torsten Hild, arkitekt SAR/
MSA Kristina L Nilsson, planeringsar-
kitekt FPR/MSA Linn Grönlund, arkitekt 
SAR/MSA Alvaro Florez, studentrepre-
sentant Chalmers Amanda Tiderman 
Häll, studentrepresentant BTH Felix Holm-
bom och studentrepresentant UMA Erik 
Delveus. Sekreterare: arkitekt SAR/MSA 
Katarina O Cofaigh och planeringsarki-
tekt MSA Ottilia Ljung

Landskapsarkitekt LAR/MSA Johan 
Folkesson (ordförande), landskaps- 
arkitekt LAR/MSA Ann-Sofi Högborg 
(avgick 2022), landskapsarkitekt LAR/
MSA Daniel Fried, Nyréns Arkitekt- 
kontor, landskapsarkitekt LAR/MSA 
Emma Lundborg, landskapsarkitekt 
LAR/MSA Göran Lindberg, landskaps-
arkitekt LAR/MSA Hildegun Varhelyi, 
landskapsarkitekt LAR/MSA Karin 
Sjölin, landskapsarkitekt LAR/MSA Linus 
Fredriksson, landskapsarkitekt LAR/MSA 
Louise Rådberg, landskapsarkitekt LAR/
MSA Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt 
LAR/MSA Maria Kylin och student- 
representant Frida Westberg Ekerljung. 
Adjungerad: landskapsarkitekt LAR/
MSA Pia Jonsson. Sekreterare: land-
skapsarkitekt LAR/MSA Anna Forsberg.
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den yrkesideella diskussionen inom professionen. Akademin 
har medverkat i programmering av Sveriges Arkitekters 
hållbarhetsseminarium Vägen Framåt, skrivit remissvar, 
samverkat med internationella landskapsarkitektförbundet 
IFLA och danska tidskriften Landskab. Akademin har även 
genomfört en tävling om nytt namn på priset för bästa 
landskapsarkitektur och utsett juryledamöter till prisjuryn. 
Prisets nya namn är Landmärket. Under perioden har ett 
intensivt arbete pågått för att forma ramverket till IFLA 
World Congress 2023, en bilateral kongress som äger 
rum både i Nairobi och i Stockholm. Akademin har även 
påbörjat en uppföljare till boken LandskapsarkitekturNU 
och lanserat projektet på arkitekt.se. 
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Samtalet under perioden har främst kretsat kring hur 
förbundet kan bidra till en seriös debatt om arkitektur 
och dess möjligheter, över hela landet med alla dess 
olika förutsättningar. På akademins möten har någon 
av ledamöterna presenterat en spaning, ofta kring 
arkitektoniska möjligheter i miljö- och klimatfrågor. Vid 
förbundets hållbarhetsseminarium var Pernilla Theselius och 
Jelena Mijanovic representanter. Akademin utser ledamöter 
till juryn för Kasper Salin-priset och Kritikerpriset. Utöver 
det arbetet utser akademin nominerade till Irma och Einar 
Forseths kulturfond, på uppdrag av Sveriges Arkitekter.

Akademin för fysisk planering (Planakademin) är ett 
forum för samverkan, erfarenhetsutbyte och debatt inom 
samhällsbyggande och fysisk planering. Fysisk planering 
påverkar klimatet, ekologin, människors välmående och 
långsiktiga ekonomiska värden mer än vad planering 
tillmäts betydelse idag. Det vill akademin ändra på! Utöver 
fyra möten per år med respektive övrig akademi brukar 
akademin ses cirka fyra gånger. Planakademin utser 
ledamöter till Planprisjuryn och har lämnat synpunkter 
på uppdatering av stadgarna för Planpriset. Med sin 
expertkompetens har akademin bidragit i flera av Sveriges 
Arkitekters remissvar. Planakademin har varit delaktig i 
förbundets hållbarhetsseminarium ”Vägen framåt”. Den 
arrangerade sin årliga Planerardag 2022 men inte 2021 
på grund av pandemin.

Akademin har fortsatt verka för betydelsen och vikten av 
god inredningsarkitektur, bland annat genom att medverka 
under Arkitekturdagarna i Malmö liksom i ett remissvar 
om upphandling av inredningsarkitekter inom Linköpings 
kommun. Representanter för akademin har deltagit i 
förbundets hållbarhetsseminarium Vägen framåt. För priset 
Guldstolen har akademin bearbetat kriterierna och även 
gjort medskick till juryn om ökad bredd på nominerade 
projekt. Josef Frank-stipendiet har fått förtydliganden i 
kriterierna, för att ge stipendiet en tydligare koppling till 
Josef Frank, och har hittills utsett två stipendiater. Akademin 
har även deltagit vid möten i ECIA, den europeiska 
plattformen för inredningsarkitektur, och för samtal med 
inredningsarkitekter i de nordiska länderna.

Arkitekterna SAR/MSA Jan Enfors (ord-
förande), Kenji Miyazu, Josefin Larsson 
och Jelena Mijanović, arkitekt MSA 
Pernilla Theselius och studentrepresentant 
Sofia Hesselstrand. Sekreterare: arkitekt 
SAR/MSA Ingegärd Gyllenswärd.

Arkitekt SAR/MSA Lotta Lindstam  
Dagerskog (ordförande), planerings- 
arkitekt FPR/MSA Ulrika Signal, arkitekt 
SAR/MSA Kristoffer Nilsson, arkitekt 
SAR/MSA Krister Lindstedt SAR/MSA, 
planeringsarkitekt MSA Alva Zalar,  
arkitekt SAR/MSA Pernilla Wåhlin 
Norén, planeringsarkitekt FPR/MSA 
Abdallah Azam FPR/MSA och student- 
representant Assar Ekander Swanberg. 
Planeringsarkitekt MSA Anna Molen 
(ordförande 2020–22), planerings- 
arkitekt FRP/MSA Carl-Henrik Barnekow 
planeringsarkitekt FPR/MSA Patrik 
Jansson och studentrepresentant Linnea 
Hanell (samtliga 2020–21). Sekreterare: 
arkitekt SAR/MSA, PhD Eva Minoura 
och arkitekt SAR/MSA Nina Maanmies 
(2020–21).

Arkitekt SAR/SIR/MSA Åsa Haremst, 
arkitekterna SIR/MSA Anna Harbom, 
Torsten Hild, Caroline Olsson, Tove 
Sjöberg, Kristin Östberg och student- 
representant Linnea Nilsson. Sekreterare: 
arkitekt SIR/MSA Ulrika Nero.
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Verksamhetsrevisorer
Granskar verksamheten. 2021–2022 har planeringsarkitekt 
FPR/MSA Cecilia Strömer och arkitekt SAR/MSA Arne 
Ludvigsson varit revisorer.

Stämmans valberedning
Bereder stämmans val av styrelse, nämnder, 
verksamhetsrevisorer och stämmans ordförande.  

Styrelsens valberedning
Bereder styrelsens val till akademier och övriga 
arbetsorgan. 

Ledamöter i stämmans valberedning: 
Arkitekt MSA Katarina Kempe (ordfö-
rande), landskapsarkitekt MSA Nicho-
las Bunker, arkitekt SAR/MSA Karin 
Hammarskiöld, arkitekt SIR/SAR/MSA 
Åsa Haremst, planeringsarkitekt FPR/
MSA Peter Lindroos, arkitekt SAR/MSA 
Kenneth Malmqvist och landskapsarki-
tekt LAR/MSA Mattias Lidén.

Ledamöter i styrelsens valberedning: 
Inredningsarkitekt MSA Marcia Harvey 
Isaksson, arkitekt SAR/MSA Agneta 
Hammer, planeringsarkitekt FPR/MSA 
Daniel Nordholm, landskapsarkitekt 
LAR/MSA Harriet Wistemar och arkitekt 
SAR/MSA Per Bornstein.
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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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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. 

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 2022 och gick då till Assemble 
Studio i Storbritannien.
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N Arkitekt SAR/MSA Johannes Tovatt 
(ordförande), arkitekt SAR/MSA Matilda 
Crisp, Mark Isitt, arkitekt SAR/MSA Gert 
Wingårdh, Charlotte Hybinette, Helle 
Juul, landskapsarkitekt Johanna Bratel, 
arkitekt SAR/MSA Carolina Wikström, 
arkitekt SAR/MSA Dick Sandberg och 
Mariette Arfsvik (revisor). Sekreterare: 
arkitekt SAR/MSA Pehr Mikael Sällström.

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.

Arkitekt MSA Tove Forsblom, arkitekt 
A/MSA (ordförande), arkitekt SIR/
MSA Karin Lundberg, stadsplane-
rare MAP Max Goldstein, grafisk 
formgivare och creative director Nille 
Svensson samt grafisk formgiva-
re och illustratör Maria Persson. 
Sekreterare: arkitekt SAR/MSA Tove 
Wallsten 
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Arkitekten, Arkitektur och förlaget 
är nu tre grenar på samma träd
Sveriges Arkitekters medieutgivning har sedan 2021 
tre grenar; tidningarna Arkitekten och Arkitektur, och 
bokutgivning genom Arkitektur Förlag.

Arkitekten
Tidningen Arkitekten skickas ut till alla medlemmar i 
Sveriges Arkitekter, och har som uppdrag att genom 
journalistisk bevakning av branschen och politiken på 
bästa sätt rusta medlemmarna i deras yrkesutövning. I 
början av 2022 fick Arkitekten ny formgivning och ny 
webb, och antalet pappersnummer minskades från 11 till 
8 per år. Förändringen genomfördes både av miljöskäl och 
för att kunna satsa digitalt.

Arkitektur
Tidskriften Arkitektur har i uppdrag att vara den ledande 
facktidskriften om svensk arkitektur och erbjuder fördjupad 
analys av arkitektur och stadsbyggande. Till skillnad 

från Arkitekten är Arkitektur en prenumererad tidning 
som betalas enskilt. Den ägs av Sveriges Arkitekter via 
ett dotterbolag och medlemmarna har 20 procent rabatt 
på prenumerationen (anmäls via Sveriges Arkitekters 
hemsida). Under 2023 kommer Arkitektur att gå ner från 8 
ordinarie nummer till 6 tjockare nummer per år, och satsa 
ännu mer på fördjupning i ämnet.

Arkitektur Förlag
Bokförlaget ger sedan 1980-talet ut böcker, poddar 
och kartor riktade till arkitekter och den intresserade 
allmänheten. Under perioden 2021-2022 utkom sex 
titlar och flertalet poddavsnitt, bland annat kopplade till 
Göteborgs 400-årsjubileum. I podcastserien ”Arkitekturens 
vinnare” diskuterar förlagets redaktör Dan Hallemar och 
inbjudna gäster projekten som vunnit Sveriges Arkitekter 
arkitekturpriser och sätter dem i sitt sammanhang.

Medlemstidning

ARKITEKTEN BEVAKAR BRANSCHEN JOURNALISTISKT. 
I BÖRJAN AV 2022 FÖRNYADES  
TIDNINGENS FORM OCH WEBB.

”TIO BYGGNADER SOM…” ÄR 
EN KVARTETT BÖCKER FRÅN 

ARKITEKTUR FÖRSLAG. 

ARKITEKTURS UPPDRAG  
ÄR ATT VARA DEN LEDANDE  

FACKTIDSKRIFTEN OM  
SVENSK ARKITEKTUR.
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Ny organisation ska tåla svajig 
konjunktur och orolig värld 
Sveriges Arkitekters kansli, med omkring 40 personer, 
jobbar på uppdrag av medlemmarna, genom 
förbundsstyrelsen. Vi är sysselsatta med en rad olika 
frågor – allt från enskild rådgivning till arkitekttävlingar 
och politisk påverkan. Ofta tillsammans med er 500 
medlemmar som är förtroendevalda, i till exempel fackliga 
klubbar på arbetsplatsen, inom våra akademier eller som 
studentordförande på en skola.

 Vi är många anställda i relation till antalet medlemmar 
och här sticker vi ut både bland Sacoförbunden och våra 
systerorganisationer i Norden. Vi har den möjligheten 
eftersom cirka hälften av våra intäkter kommer från 
andra källor än medlemsavgifter. Det är en styrka i och 
med att vi tillsammans kan göra mer och ha en bredare 
verksamhet. En svaghet är att vår ekonomi därmed är 
konjunkturkänsligare, även om vi i grunden har en stark 
ekonomi i förbundet.

Pandemin påverkade dock förbundets ekonomi kraftigt. 
När arbetslösheten stiger ökar våra kostnader för 
medlemmarnas inkomstförsäkring och vi måste rikta fler 
resurser mot rådgivning och förhandling. Men framför 
allt sjönk intäkterna från annonsförsäljning, kurser och 
kompetensutveckling, tävlingar och andra event, liksom 
samarbeten som en effekt av pandemins restriktioner.

Tillsammans med en sedan länge ohållbar ekonomi 
för förbundets medieprodukter (Arkitekten, Arkitektur 
och bokutgivningen), som påtagligt förvärrades under 
pandemin, blev det nödvändigt för oss att bland annat se 
över kansliets organisation och spara in på tjänster där det 
var möjligt. Omorganisationen resulterade att sammanlagt 
nio tjänster drogs in under 2021.

För medieverksamheten tog vi fram en plan tillsammans 
med den externa bolagsstyrelsen för Arkitektur Förlag 
AB, med Kerstin Brunnberg som ordförande. Den innebar 
att vi kunde behålla redaktionen för Arkitektur intakt, 
liksom bokutgivningen med en förläggare, men där 
administrationen i form av egen vd, ekonomihantering, 
annonsförsäljning, webbproducent, med mera, sades upp 
och ligger nu på förbundet centralt.

Medieverksamheten har hämtat sig något, men lider 
trots dessa drastiska åtgärder av alltför stora förluster. 
Bedömningen är att det inte går att kapa fler kostnader. 
Fokus nu ligger på ökad kvalitet och ökade intäkter, med 
fokus på fler prenumeranter för Arkitektur och att utveckla 
den digitala annonsaffären. Det har inte varit ett alternativ 
att lägga ner tidningarna.

Vi har nu en stark och tålig kansliorganisation och en 
robust ekonomi, som kommer att tåla både turbulenta 
marknader och ett oroligt världsläge. 

Tobias Olsson, 
förbundsdirektör

Arkitekturpolitik
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Organisation

Sveriges Arkitekters
organisation 2021-2022

MEDLEMMAR 
(CA  14  150  ST )

LOKAL-
FÖREN INGAR

(15  ST )

SVER IGES 
ARK I TEKTER

STUDENTERNA

STÄMMAN

STYRE LSEN

KANSL I

9 studentavdelningar

Etiska nämndenStämmans ordförande

InvalsnämndenValberedning

TävlingsnämndenVerksamhetsrevisorer

Kulturmiljörådet

Utbildningsutskottet

Akademin för arkitektur

Akademin för fysisk planering

Akademin för landskapsarkitektur

Fackliga klubbar på arbetsplatser

Akademin för inredningsarkitektur

Arkitektur Förlag

Avtalsutskotten

Representation andra organisationer

Arkitektur- och barnrådet 

Företagarrådet
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