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Motion 2 

Skydda titeln inredningsarkitekt  
Förslag till beslut  

att yrkestiteln inredningsarkitekt skyddas så att bara personer med rätt 
utbildning kan kalla sig för det. Dvs någon som idag uppfyller kraven för 
titeln arkitekt SIR/MSA 

Motivering  
Jag lämnar mitt förslag därför att vem som helst kan kalla sig för inredningsarkitekt oavsett 
utbildning och erfarenhet. På min arbetsplats är vi 20 anställda som enbart jobbar med 
inredningsprojekt och bara 1 person har en femårig utbildning från Konstfack/HDK. Dvs 
5% har rätt kunskap och erfarenhet av yrket. Yrkestitelns ”inredningsarkitekt” värde urholkas 
och tappar sin betydelse när den inte sätter några som helst krav på ägaren av titeln. 

Jag är oerhört stolt över min titel som jag kämpat för och utbildat mig till efter 7 års studier 
samt arbetslivserfarenhet. Men jag undviker att kalla mig för inredningsarkitekt eftersom det 
inte betyder något. Arkitekt SIR är inget vardagsbegrepp som folk i allmänhet vet vad det 
betyder tyvärr. Titeln inredningsarkitekt behöver skyddas nu och antal utbildningsplatser 
behöver utökas omedelbart. Det finns ett stort behov av inredningsarkitekter med en riktig 
utbildning.  

Namn på motionär  
Arkitekt SIR/MSA Madeleine Müller  
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Motion 2 – styrelsens svar 

Skydda inredningsarkitekttiteln  
 

Styrelsen föreslår stämman  
- att avslå motionen. 

Styrelsen förstår syftet med motionen och håller med om problembilden. Sedan flera år 
arbetar förbundet för fler utbildningsplatser för inredningsarkitekter samt för att öka 
förståelsen för inredningsarkitekters specifika kunskap och kompetens. I ett internationellt 
perspektiv har inredningsarkitekter utbildade i Sverige en lång och gedigen utbildning. 

Sveriges Arkitekter har varumärkesskyddat titeln arkitekt SIR/MSA som bara får användas 
av medlemmar i förbundet som har adekvat utbildning och två års yrkeserfarenhet eller 
motsvarande kompetens.  

Förbundet kan inte skydda yrkesbenämningen ”inredningsarkitekt”, det kräver ett 
myndighetsbeslut. 

Förbundet har i samband med titelutredningen 2018 undersökt möjligheterna att skydda 
titeln ”arkitekt”. Utrikesdepartementets och EU kommissionens övergripande inriktning är att 
minska antalet skyddade titlar. UHR bekräftar att utvecklingen går emot en avreglering av 
yrkena och inom EU finns en procedur för en så kallad proportionalitetsprövning som syftar 
till att säkerställa att reglering av yrken är motiverade, främst ur konsumentskyddaspekten, 
vilken nyligen är beslutad. 

Regeringen har också uttalat sina ståndpunkter avseende reglerade yrken i proposition 
2015/16:44 vilket innebär att restriktivitet råder när det gäller vilka yrken som betraktats 
som reglerade. Enligt departementet har det inte varit några diskussioner om att skydda 
arkitekter men politikens övergripande inriktning har varit att minska antalet skyddade titlar.  

Sammanfattningsvis görs bedömningen att det är en svår väg att nå framkomlighet på och 
bara om det sker tydliga förändringar i myndigheternas hållning kan det påverka 
möjligheten att skydda titlar. Förbundet kommer att fortsätta arbeta för fler 
utbildningsplatser för inredningsarkitekter och för att öka förståelsen för 
inredningsarkitekternas specifika kunskap och kompetens.  
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