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Motion 4 

Kurser för inredningsarkitekter  
 

Förslag till beslut  
att Sveriges Arkitekter organiserar tvärdisciplinära kurser för 
inredningsarkitekter.  

Motivering  
När man anlitar en inredningsarkitekt ska man kunna förvänta sig ett resultat utöver det 
estetiska. Istället för att på egen hand fördjupa sig i olika ämnen som relaterar till att skapa 
miljöer som ger mervärden för våra uppdragsgivare, borde vi kunna ta del av 
fördjupningskurser organiserade av Sveriges Arkitekter.  

Förslag på ämnesområden är t.ex. fysisk branding, förändringsledning kopplat till förändrat 
arbetssätt i lokaler, vårdinredning, inredning i klimatcertifierade byggnader, arbetsplatser 
(den inre miljön) för olika personlighetstyper och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Namn på motionär  
Arkitekt SIR/MSA Kristina Fors  
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Motion 4 – styrelsens svar  

Kurser för inredningsarkitekter  
 

Styrelsen föreslår stämman: 
- att bifalla motionen 

I Sveriges Arkitekters verksamhetsprogram finns mål 6 Livslångt lärande. Det innebär att 
Sveriges Arkitekter kontinuerligt verkar för att öka tillgången på relevant utbildning för alla 
medlemmar.  

Under den gångna verksamhetsperioden har en breddning av kursernas tillgänglighet och 
attraktivitet för alla discipliner eftersträvats. Ambitionen är att andelen inredningsarkitekter, 
landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och arkitekter i våra professionsprogram ska 
spegla medlemsandelarna. Andelen landskapsarkitekter har stadigt ökat senaste åren och 
nu ökar även inredningsarkitekter och planeringsarkitekter. Just den tvärdisciplinära 
ansatsen brukar lyftas fram av deltagarna som något de uppskattar med 
Professionsprogram Steg 1 Arkitektrollen och Steg 2 Arkitektens kommunikation och 
affärskunskap. 

Förbundet uppskattar när medlemmar ger konkreta förslag på kurser som saknas. I enskilda 
kurser och seminarier har förbundet möjlighet att göra nedslag i teman som är mer 
målgruppspecifika. Det återspeglas tex i kursen Hållbarhet för inredningsarkitekter och 
formgivare som genomfördes tillsammans med Svensk Form. Även kursen Färgsättning för 
arkitekter och inredningsarkitekter har varit mycket uppskattad och ges varje termin. Ett 
tvärdisciplinärt hållbarhetsseminarium har också genomförts.  

Kurser som är alltför specifika tematiskt har vi ofta svårt att genomföra på grund av att för 
få anmälningar. Förbundet har också en policy som innebär att vi inte ska erbjuda kurser 
som redan finns på marknaden. Kompetensansvariga kan därför inte lova att genomföra 
alla de kurser som exemplifieras i motionen. 

Men några av de listade kurserna i motionen finns redan i planeringen. T ex branding, som 
finns som ett delmoment i Steg 2, som vi planerar ett webbinarium kring under våren 2023.  

Frågan om inredning för framtida kontorsmiljöer är relevant och angelägen. 
Kompetensansvariga kommer att undersöka en att anordna ett rundabordssamtal eller 
seminarium på temat i samråd med Akademin för inredningsarkitektur.  
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