
Verksamhetsplan 
2023



Inledning

Verksamhetsplanen fungerar som en checklista 
för vad Sveriges Arkitekter studenterna ska verka 

för under verksamhetsåret, där styrelsen har 
det yttersta ansvaret för att verksamhetsplanen 
uppfylls. Verksamhetsplanen är en konkretisering 
av verksamhetsprogrammet och ett forum där 
organisationen synliggör prioriteringar för det 

kommande verksamhetsåret. Verksamhetsplanen är 
ett arv från det arbete styrelsen 2022  har påbörjat. 

Följande ledord fungerar likt en kompass när 
verksamhetsplanen ska tolkas:

•Låg tröskel
•Transparens

•Lustfyllt
•Tillgängligt



Verksamhetsområden

För att fortsatt kunna bedriva kärnfull verksamhet 
och samtidigt få utrymme till att utveckla 

organisationen föreslås extra stor vikt läggas vid tre 
verksamhetsområden:

 
• Organisation & engagemang 

• Studenten & framtiden

• Branschen - i förändring



Sveriges Arkitekter Studenternas huvudsakliga 
uppgift är att vara en framtidsröst och att samordna 
arkitektstudenter runt om i landet. Organisationens 

arbete grundar sig i ideellt engagemang och 
för att detta ska hålla krävs ett extra fokus på 

verksamhetsutveckling i dessa frågor. 

Organisation & 
engagemang



Organisationskultur
 
• För en stark organisation krävs välmående och fungerande strukturer. För 

den som arbetar ideellt kan det vara svårt att hitta balansen i arbete såväl 
som vardagsliv. Tydliga arbetsbeskrivningar, rollbestämmelser och en öppen 
diskussion om välmående och stress är att uppmuntra.

• Styrelsen ska under verksamhetsåret 2023 undersöka och utvärdera hur rollerna 
inom organisationen kan utvecklas för att få en så sammanhållen och stark 
organisation som möjligt. Följande roller ska styrelsen lägga särskilt stort fokus 
vid, för att organisationen ska kunna uppnå nya synergieffekter och smartare 
rekrytering:

 

-Studentrepresentanter 

-Valberedning

• I Sveriges Arkitekter Studenterna eftersträvas ett arbete som är prestigelöst 
och transparant. För att det ska uppnås krävs en tydlig kommunikation inom 
hela organisationen. Styrelsen ska fortsatt utvärdera hur och på vilka sätt 
kommunikationen inom organisationen ska fungera med mål att arbetet ska 
vara så tillgängligt som möjligt.

 

• Pandemin har synliggjort nya arbetssätt för organisationen och därmed kan 
större frihet tas i beslut om i vilka former studenterna och styrelsen 2023 kan 
samlas, med fortsatt arbete för nätverkande över disciplinerna. 

Organisation & engagemang



Lokalt engagemang

• Det lokala engagemanget är grunden för Sveriges Arkitekter Studenterna. 
De lokala styrelserna är den viktigaste länken mellan medlemmarna och 
nationella styrelsen. Under verksamhetsåret 2023 ska varje lokalförening arbeta 
fram en strukturerad plan över året. Varje lokalförening ska ha möjligheten att 
sätta sin egen struktur och agenda samt nivå på engagemang. Vid behov av 
stöd ska styrelsen finnas till hands för detta arbete.

• Genom ett lokalt engagemang stärks organisationen i sin helhet och främjar 
en ökad rekrytering. Ekonomiskt stöd ska därför ges för projekt som samlar 
arkitektstudenter, synliggör organisationen och möjliggör för diskussion om 
arkitektur, ökat utbyte, inspiration och kontaktnät. Samarbete mellan skolor 
uppmuntras.

• Arbetet inom organisationen ska ske efter respektive persons förmåga och 
intresse. Det förväntas att ni ska ha intresse för organisationen men det ni gör 
ska också upplevas vara roligt för er själva. Därför är låga trösklar viktigt inom 
organisationsarbetet.

 

• Styrelsen ska arbeta för att organisationen ska vara en sammanhållen 
plattform där samarbetet mellan medlemmarna, lokalföreningarna och 
nationella styrelsen stärks. Den nationella styrelsen ska därför vara ett aktivt 
stöd för lokala föreningarna för att kunna bygga en starkare organisation.

 

• Under verksamhetsåret 2022 har ett arbete påbörjats med att stärka 
möjligheterna för det lokala engagemanget vid olika fasta evenemang. Under 
2023 bör detta arbete fortlöpa med hur det lokala årsmötet kan utvecklas, för 
att stärka den lokala och nationella rekryteringen.

 

• Styrelsen, tillsammans med studentsamordnare och kansliet, ska under 
verksamhetsåret 2023 arbeta för att utveckla ett lokalt engagemang på alla 
arkitektskolorna. 

Organisation & engagemang



Arkitektkåren består av fyra discipliner, där var och 
en är lika viktig för kåren som helhet. Vi är beroende 
av varandra där samarbete, samverkan och utbyte 
är avgörande för branschens framtida utveckling. 

Studenten &
framtiden



Interdisciplinär samverkan
 
• Grunden för branschkulturen läggs redan under studietiden, därför anser 

vi det vara avgörande att redan under studietiden lägga grunden för en 
interdisciplinär samverkan. Kunskap om och förståelse för de olika disciplinerna 
stärker studenter i sin framtida yrkesroll. Vi arkitekter samverkar med flera andra 
yrkesgrupper inom samhällsbyggande. Sveriges arkitekter studenterna vill 
därför uppmuntra att interagera även med andra branscher för att lägga en 
grund för en förstående branschkultur som är öppen och välkomnande. 

• Under verksamhetsåret 2023 ska kunskap och ökad förståelse för de olika 
disciplinerna stärkas, möjliggöra samverkan och inspiration genom att anordna 
olika träffar och forum för studenter från olika discipliner. Styrelsen ska främja 
nätverkande som många studenter kan ta del av. 

• Sveriges Arkitekterna studenterna ska vara en inspirerande organisation 
som lyfter olika perspektiv av arkitektur och möjligheter inom utbildning och 
yrkeslivet. 

• Genom att vara representerade i organisationen stärker vi studenternas röst 
och bevakar aktuella frågor. Styrelsen ska se över möjliga synergieffekter 
genom att samarbeta med studentrepresentanter i olika akademier och 
utskott. 
 

Studenten & framtiden



 
 

 
• Sveriges Arkitekter studenterna består och bärs upp av studenterna. Vi är 

därför en organisation som är studenten nära och ser till studentens bästa, 
både här och nu och i den grund som läggs för framtiden. 

• Studentens vardag är i skolan och Sveriges arkitekter studenterna bör därför 
bevaka och diskutera utbildningsfrågor och studieklimat. Studenternas hälsa 
ska prioriteras genom att verka för en god studiemiljö och studiekultur. Inom 
organisationen ska det finnas en låg tröskel och engagemanget ska vara 
hållbart. Sveriges arkitekter studenterna ska verka för att dessa frågor kan lyftas 
inom Sveriges Arkitekter eller i ett samarbete lokalt med skolorna. 
 

Ny i branschen
 
• Genom studiebevakning stärks det fackliga engagemanget på skolorna. 

Studenten ska få en ökad förståelse för rättigheter och möjligheter, både 
under studietiden och i framtida arbetsliv. Under verksamhetsåret 2023 ska 
därför Sveriges Arkitekter Studenterna bevaka branschen och finnas till stöd för 
de studenter som är på väg att träda in i yrkeslivet. Frågor om rättigheter och 
möjligheter för den som är ny i branschen ska lyftas och diskuteras.

Studieklimat & studenthälsa

Studenten & framtiden



Sveriges Arkitekter Studenterna ska skapa goda 
förutsättningar för medlemmarna att undersöka 
arkitektrollen och dess möjligheter, bland annat 

genom att stärka kontakten till Sveriges Arkitekter 
och skapa en brygga mellan studenter och 

yrkesverksamma.

 I en bransch i förändring är det extra viktigt 
att studenternas perspektiv uppmärksammas. 

Samarbete med, och förankring i, Sveriges Arkitekter 
kan vara en nyckelroll i frågan. 

Branschen - i
 förändring



Omställningsarbetet

• I en rörlig bransch under förändring, både efter pandemin och i 
klimatomställning, samt under och efter krigstider, behöver vi stå starka för 
studenternas röst och perspektiv. Under verksamhetsåret 2023 ska Sveriges 
Arkitekterna Studenterna lyfta studentens situation och låta studentens 
perspektiv vara utgångspunkt för diskussion. Vi genomsyras av nyfikenhet för 
innovation och förändring för ständig utveckling och ökad kunskap både 
personligen och inom organisationen.

Främja samtalet
 
• Fler arkitektstudenter och deras perspektiv ska synliggöras i den politiska 

diskursen där Sveriges Arkitekter Studenterna ska vara den givna plattformen. 
Organisationen och dess förtroendevalda ska bevaka och ta aktiv del i 
samhällsdebatten om arkitektur. Sveriges Arkitekter Studenterna ska under 
verksamhetsåret fortsatt betona vikten av arkitektur av hög kvalitet och hur 
den kan bidra till ett hållbart, jämställt och tillgängligt samhälle. 

• Under 2023 ska vi se över vilka arenor som är mest lämpade för politiskt 
påverkansarbete och på vilket sätt arbetet är mest lämpat att bedrivas utifrån 
studenternas perspektiv. 
 

Inspiration
 
• På ett lustfyllt och inspirerande sätt ska Sveriges Arkitekter Studenterna ge sina 

medlemmar inblick i branschen och yrkeslivet. Sveriges Arkitekter Studenterna 
har en viktig roll att länka samman studenterna med yrkeslivet och därför ska 
medlemmar ges möjlighet att undersöka och upptäcka olika vägar in i ett 
kommande yrkesliv. 

• Sveriges Arkitekter Studenterna ska genom inspiration uppmuntra till hållbarhet 
inom arkitektur och göra detta tillgängligt för medlemmarna. 

Branschen - i förändring


