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Förord
Sveriges Arkitekter verkar för goda förutsättningar för arkitekternas 
kunskapsförsörjning och främjar arkitekternas kompetens i sam-
hällsbyggandet med utgångspunkt i arkitekturens samhällsbetydelse.  
Grunden för en hög kompetensnivå hos Sveriges arkitekter är goda 
arkitektutbildningar som förbereder för kvalificerad yrkesverksamhet 
och livslångt lärande inom arkitekturens breda verksamhetsfält. 

För aktivt medlemskap i Sveriges Arkitekter krävs i första hand exa-
men från arkitektutbildning inom EU, men inval kan också ske med 
annan utbildning och erfarenhet som grund. Den ökade mångfald av 
utbildningsvägar som öppnat sig i och med arkitektutbildningarnas 
uppdelning i kandidat- och masterexamen gör att Sveriges Arkitek-
ter behöver kunna ge en tydlig beskrivning av vilka kunskaper och 
färdigheter, förvärvade genom utbildning och/eller yrkesverksamhet, 
som kan utgöra grund för medlemskap i organisationen. Tydliga be-
skrivningar underlättar också värderingen av likvärdig kompetens vid 
medlemsansökan om förtroendeinval. 

I det fall som ett lärosäte skulle vilja etablera en ny arkitektutbildning 
kan Sveriges Arkitekters utbildningspolicy utgöra ett stöd för upp-
byggnaden.

Därför har Sveriges Arkitekter sedan 2004 haft en utbildningspolicy. 
Detta är den första bearbetningen av denna policy och vi har särskilt 
fördjupat den vad avser vår beredskap för initiativ från nya lärosäten. 

Stockholm den 25 maj 2012

Laila Strunke 
ordförande
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Fakta om  
Sveriges Arkitekter
Medlemmar i Sveriges Arkitekter är arkitekter, landskapsarkitekter, inred-
ningsarkitekter och planeringsarkitekter. Dessa är de huvudinriktningar 
för arkitektutbildning som Sveriges Arkitekter sedan länge erkänner. För 
medlemskap och rätt att använda medlemstitel MSA, Medlem av Sveriges 
Arkitekter, erfordras minst kandidatexamen. För rätt att använda yrkestitel 
SAR, LAR, SIR eller FPR med tillägget MSA erfordras 5-årig yrkesexamen el-
ler motsvarande masterexamen samt minst 2 års yrkesverksamhet därutöver. 
Den som kan uppvisa motsvarande kvalifikationer genom meriterad yrkes-
utövning, men med en annan högskoleutbildning eller bara delvis slutförd 
utbildning kan efter förtroendeinval med särskild prövning av den sökandes 
individuella kompetens erhålla rätt att bära yrkestitel. Sveriges Arkitekter 
bedömer att medlemmarna idag representerar närmare 95 procent av alla 
yrkesverksamma arkitekter. 

Not:
Denna utbildningspolicy har utarbetats av Sveriges Arkitekters utbildnings- och 
forskningsutskott på uppdrag av styrelsen. Utskottets ledamöter: Örjan Wik-
forss, ordförande; Kia Bengtsson Ekström, arkitekt SAR/MSA; Bibbi Leine, land-
skapsarkitekt LAR/MSA; Lars Johansson, arkitekt SAR/MSA; Anders Törnqvist, 
arkitekt SAR/MSA professor emeritus fysisk planering; Wivian Eidsaunet, ar-
kitekt SIR/MSA; Catharina Sternudd, arkitekt SAR/MSA TDr; Karin Dahlqvist, 
studerandeledamot, studerande vid Chalmers; Carolina Horn, adjungerad stude-
rande SLU Ultuna; Emma Deines Bengtsson, adjungerad studerande Konstfack 
samt Johanna Svedberg, adjungerad studerande BTH. 

Utskottet har till sitt stöd inkallat en särskild arbetsgrupp för översyn av utbild-
ningspolicyn bestående av: Kia Bengtsson Ekström, arkitekt SAR/MSA; Anna 
Kolte, arkitekt SAR/MSA; Lisa Wingård, arkitekt SAR/MSA; Göran Lindberg, 
landskapsarkitekt LAR/MSA; Mia Wahlstein, arkitekt SIR/MSA; Soon Hammar-
ström, planeringsarkitekt FPR/MSA samt Pontus Ljungberg, ordf. ArkitektStu-
denterna t.o.m. 2011 och studerande KTH. 

Till de förtroendevaldas stöd har från Sveriges Arkitekters kansli även med-
verkat Pehr Mikael Sällström som samordnat arbetet samt Matilda Schuman, 
Katarina Nilsson och Per Lander. 



Inledning
Denna utbildningspolicy omfattar en sammanfattning av Sveriges 
Arkitekters utgångspunkter, grundprinciper, generella riktlinjer för 
lärosäten och generella utbildningsmål för all arkitektutbildning på 
avancerad nivå i Sverige. Vi har dessutom definierat särskiljande teo-
retiska kunskapsmål för de fyra etablerade huvudinriktningarna och 
lagt till en översikt över arkitektutbildningarnas måldokument. 

Utbildningspolicyn är avsedd att vara vägledande för dem som utbil-
dar arkitekter och för dem som utvärderar arkitektutbildningar. Bland 
studenter vid de svenska arkitektutbildningarna efterfrågas idag tyd-
ligare mål för utbildningen som stöd för studenternas studieplanering. 
Tydliga utbildningsmål är också en förutsättning för en rättssäker 
examination. De lärosäten som erbjuder arkitektutbildning domineras 
samtidigt av olika kunskapskulturer. Därför finns det också ett behov 
av att tydligare definiera arkitekturämnet så att dess integritet och 
behov av koppling till yrkeslivet kan hävdas. Arkitektföretagen har 
också ett behov av att kunna utläsa vilken kompetens nyutexamine-
rade arkitekter har. 

Utbildningsmålen i denna utbildningspolicy följer den indelning i mål för 
yrkesmässig färdighet och förmåga, professionellt förhållningssätt samt 
teoretisk kunskap och förståelse som Bolognasystemet bygger på. 

Med stöd i UNESCO-UIA Charter for Architectural Education från 
2005 tydliggörs även vilka institutionella resurser Sveriges Arkitekter 
vill se hos lärosäten som utbildar arkitekter. Detta mot bakgrund av 
de problem med studenternas studiesituation som framkommit på 
senare år. Även de ständigt minskade anslagen till arkitektutbildning-
arna föranleder en ökad skärpa kring vilken institutionell standard 
som Sveriges Arkitekter vill värna.  

Denna utbildningspolicy betonar den kunskap om den byggda livsmil-
jöns rumsliga gestaltning, funktion och hållbarhet som utgör en kärna 
i arkitekters kompetens. Den innehåller också en tydligare samordning 
av kunskapsmålen för de olika huvudinriktningarna så att de följer 
samma huvudstruktur. 

De mål för utbildningen som är nya i denna version rör främst kun-
skap om marknad, ekonomi, lagstiftning, samarbetsformer och kom-
munikation. Denna affärsmässiga sida av arkitektyrket har ökande 
betydelse för professionen. 
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Sveriges Arkitekter 
vill främja yrkes-
mässig förmåga, 
professionellt för-
hållningssätt och 
teoretisk kunskap
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Sveriges Arkitekter 
vill stärka 
utbildningarnas 
resurser

Kraven på att som arkitekt kunna samverka i tvärfackliga team blir sam-
tidigt allt större, vilket ställer ökade krav på kommunikativ förmåga. 

Även kunskap om äldre bebyggelse och kombinationen av ekologiskt 
och ekonomiskt resursperspektiv på byggandet lyfts fram på flera 
sätt. Sveriges Arkitekter bedömer att de  byggnadstekniska kunska-
perna behöver stärkas som en konsekvens av den ökade betoningen 
på hållbarhet och återbruk av befintliga byggnader. Även kunskap om 
genomförandefrågor och ekonomi lyfts fram mer än tidigare som ett 
led i att verka för upprätthållandet av en bred arkitektkompetens. 

Den byggda livsmiljöns betydelse för demokrati, jämlikhet och jäm-
ställdhet, betonas och förtydligas i utbildningspolicyns målformule-
ringar. 

Samtidigt betonas mål för arbete i tidiga skeden med program och 
liknande ytterligare. Att kunna arbeta i tidiga skeden med professio-
nella metoder bedömer Sveriges Arkitekter är ett kompetensområde 
av växande betydelse för arkitekter framöver. 

Slutligen införs mål för designteoretisk och forskningsmetodologisk 
kunskap. Denna bedöms ha särskilt stor betydelse för att arkitekter 
i framtiden ska kunna leda utvecklingen av nya arbetsredskap och 
processer. Datoranvändningens stora betydelse för yrket idag beto-
nas genom en starkare formulering av de mål som rör användning av 
digitala redskap. 

Målen är formulerade på ett sådant sätt att de både uppfyller Kvali-
fikationsdirektivets mål för arkitektexamen och motsvarar Sveriges 
Arkitekters mål för samtliga arkitektutbildningar. Det betyder att må-
len överlag är högre satta än vad som anges i Kvalifikationsdirektivet. 
Aldrig lägre! Sveriges Arkitekters ambition är att svenska arkitekt-
tjänster ska vara internationellt konkurrenskraftiga. 

Denna utbildningspolicy har formulerats i ett 6-årsperspektiv. Avsik-
ten är att den ska vara vägledande för Sveriges Arkitekters styrelse 
i arbetet med att bedöma förändringsbehov inom utbildningarna. 
Utbildningspolicyn underlättar den löpande handläggningen av utbild-
ningsfrågor på Sveriges Arkitekters kansli. Behov av omprövningar 
och nya ställningstaganden noteras efterhand som de uppkommer och 
samlas inför en förnyad översyn inom 6 år.  

För att följa upp målen avser Sveriges Arkitekter att årligen genom-
föra en studentenkät samt bjuda in lärare, studenter och praktiker till 
ett Utbildningsforum där frågor kring denna policy kan diskuteras. 
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Utgångspunkter
Sveriges Arkitekters utgångspunkt för denna utbildningspolicy är 
att all arkitektutbildning bygger på en metodkunskap om genomför-
ande av förändringar av den byggda livsmiljön och den arkitektoniska 
gestaltningen av rum. Det kan vara landskap, anläggningar, offent-
liga rum, enskilda eller grupper av byggnader och inredningar med 
specialanpassade möbler. Det kan vara en nybyggnad eller en för-
vandling av en befintlig miljö. Till metoden hör kunskaper om hur olika 
alternativa rumsgestaltningar skiljer sig åt vad gäller sådant som 
estetiskt uttryck, funktion, hållbarhet, resurshushållning, byggbarhet 
och ekonomi. Grundläggande är det genomtänkta förhållningssättet 
och designtekniken att simulera olika alternativ i en flerdimensionell 
modell. Träning i dessa metoder ger arkitekterna deras unika förmåga 
att omsätta idéer och behov till rumsligt gestaltade visioner av tänkta 
förändringar och att uppföra arkitektoniskt genomtänkta byggnader. 

Sveriges Arkitekter utgår från att arkitekters kunskaper om simu-
lering och konsekvenser av olika lösningar, liksom om byggnadsan-
visningar, ständigt utvecklas genom en kombination av praktiska 
erfarenheter, vetenskaplig forskning och samhällsdebatt om arkitek-
tur och planering. Med arkitektyrkets utveckling blir det allt viktigare 
att kunna beskriva arkitektens kunskap på ett generellt och prövbart 
sätt. Det ger arkitekterna ökad legitimitet i deras olika yrkesroller och 
kan även bidra till att öppna upp helt nya verksamhetsområden och 
utveckla nya nischkompetenser. 

Sveriges Arkitekter ser att arkitekternas kunskap har många olika 
tillämpningsområden. Den tas till utgångspunkt för en lång rad olika 
yrkesroller och befattningar i samhället i både offentlig och privat 
tjänst. Detta är en positiv situation som bidrar till att arkitekternas 
kunskap om goda arkitektoniska lösningar och god planering får 
genomslag i samhället och dess byggda livsmiljö. 

Sedan Sveriges Arkitekter antog sin första utbildningspolicy 2004 
har Bolognaöverenskommelsen införts i Sverige. Samtliga arkitektut-
bildningar har på olika sätt infört dess uppdelning i en treårig kan-
didatexamen med påbyggnad i en tvåårig masterexamen; antingen 
genom en fullständig uppdelning, eller genom införande av parallella 
och frivilliga examina vid sidan om de 5-åriga yrkesexamina Land-
skapsarkitektexamen och Arkitektexamen. Två nya utbildningspro-
gram har dessutom tillkommit: Arkitektur och teknik på Chalmers och 
Arkitektur vid Umeå universitet. Båda leder till 5-årig arkitektexamen. 

Arkitekter har 
unik förmåga att 
omsätta idéer 
och behov till 
rumsligt gestaltade 
förändringar
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Anpassningen till Bolognaöverenskommelsen har öppnat för en ökad 
rörlighet både inom och mellan de olika huvudinriktningarna, men 
även ett visst inflöde till masternivån från kandidatutbildningar inom 
angränsande utbildningar börjar utvecklas. Därmed har nya frågor 
uppstått kring hur kandidat- och masternivåerna samverkar. Den 
tanke om en gemensam generell arkitektexamen med olika inriktning-
ar som hittills varit utgångspunkten för Sveriges Arkitekters utbild-
ningspolicy framstår inte som en framkomlig väg för att hantera den 
uppkomna situationen. Denna nya utbildningspolicy utgår istället från 
en gemensam ämnesbeskrivning för utbildningar och examina som 
kan utgöra grund för medlemskap i Sveriges Arkitekter. 

Under den kommande 6-årsperioden kommer arkitektutbildningarna 
att utvärderas av högskoleverket. Detta sker som en del av det system 
för säkerställande av jämförbarheten mellan examina i alla de olika 
länder som hör till Bolognaöverenskommelsen. Utvärderingarna kan 
förväntas leda till diskussioner om reformering av utbildningar inom 
arkitekturområdet, inte minst mot bakgrund av minskande årskullar 
av studenter framöver. 

Sveriges Arkitekters arbete med utbildningsfrågor under den kom-
mande 6-årsperioden kan mot bakgrund av detta förmodas komma 
att omfatta: 

arkitektutbildningarna. 

dimensionering och examensrätt.

relevans för samhälle och arbetsliv.

inriktning och examinationsformer. 

yrkesexamina för alla huvudinriktningarna inom arkitekturområ-
det. 

Sveriges Arkitekter 
vill medverka i 
utvärderingar av 
arkitekt- 
utbildningarna
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1. Utbildningar i arkitektur, landskapsarkitektur, 
inredningsarkitektur och fysisk planering ska 
behandlas som huvudinriktningar inom det 
gemensamma ämnesområdet arkitektur. 

2. Alla arkitektutbildningar inom ämnesområdet 
ska leda till en femårig yrkesexamen som sva-
rar mot Sveriges Arkitekters utbildningsmål.  

3. Arkitektutbildning kan förmedlas såväl vid 
lärosäten som erbjuder en teknisk-naturve-
tenskaplig som vid lärosäten som erbjuder 
en humanistisk-samhällsvetenskaplig eller en 
konstnärlig kunskapsmiljö. 

4. En rörlighet mellan lärosäten och huvudinrikt-
ningarna för arkitektutbildning ska under-
lättas liksom mellan dessas internationella 
motsvarigheter.

5. Arkitektens utbildning på avancerad nivå, 
som leder till yrkesexamen eller masterexa-
men, kan vara fördjupande eller bred och ska 
bygga vidare på en grundläggande nivå inom 
någon av huvudinriktningarna. 

6. Arkitektens utbildning på grundläggande 
nivå, som möjliggör kandidatexamen, ska ske 
vid lärosäten som även upprätthåller utbild-
ning på avancerad nivå och doktorsnivå.

7. Alla som fullföljer en grundläggande utbild-
ning i någon av arkitektutbildningarnas 
huvudinriktningar bör ha rätt till en plats på 
en efterföljande avancerad utbildning inom 
samma huvudinriktning. 

8. Utbildningen ska förbereda studenten för en 
kontinuerlig kompetensutveckling under ett 
helt yrkesliv. 

9. Utbildningarna och arbetsplatserna ska 
gemensamt erbjuda studenterna praktik med 
relevans för arkitektens yrkesutövning och 
inom ramen för utbildningstiden. 

10. Arkitekter med utbildning från andra län-
der som bor i Sverige ska erbjudas särskild 
kompetensutveckling som underlättar deras 
etablering på arbetsmarknaden av arbetsför-
medlingen i samarbete med högskolorna. 

11. Högskoleverkets utvärderingar av arkitekt-
utbildningarna bör ske i ett sammanhang 
och omfatta både lärandemål, institutionella 
resurser och läranderesultat. En representant 
föreslagen av Sveriges Arkitekter bör ingå i 
bedömargruppen.  

12. Yrkeslivets ökande behov av alltmer speciali-
serad kompetens bör stödjas av en specialist-
examen som bygger vidare på den avance-
rade nivån inom arkitekturutbildningarna. 

 
 

Grundprinciper för arkitektutbildningar
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1 Sveriges Arkitekters riktlinjer för lärosäten inom arkitekturämnet och dessas institutionella resurser har formulerats 
med referens till UNESCO-UIA Charter for Architectural Education från 2005 och de krav som där formuleras för att ett 
lärosäte ska kunna ackrediteras under punkt III. Riktlinjerna har anpassats till svenska förhållanden. 

1. Ser sin arkitektutbildning som del i det 
gemensamma ämnesområdet arkitektur, 
landskapsarkitektur, inredningsarkitektur 
respektive fysisk planering.

2. Utgår från det livslånga lärandets perspektiv 
och stöder arkitekternas förkovran under ett 
helt yrkesliv med grundutbildning, avancerad 
utbildning, specialistutbildning och forskning.

3. Erbjuder en femårig sammanhållen utbildning 
där kandidatexamen kan erbjudas efter tre år 
för de studerande som så önskar, men inte är 
obligatoriskt.

4. Verkar för en mångfald av yrkesverksamma 
arkitekter genom allsidig rekrytering av stu-
denter till utbildningen med både betyg och 
färdighetsprov. 

5. Har tydliga utbildningsprogram och lärande-
mål som utgår från en aktuell omvärldsanalys 
liksom referenser till litteratur och forskning 
som definierar och utvecklar målen.

6. Bedriver forskning som för in nya kunskaper i 
utbildningen.

7. Bedriver organiserat utbyte mellan arkitekt-
programmet och angränsande discipliner. 

8. Manifesterar läranderesultaten i individuellt 
utförda projektarbeten som demonstrerar 
förvärvade förmågor och teoretisk kunskaps-
grund.

9. Bedömer projektarbeten i tvärdisciplinära grup-
per. Tillser att projektarbetstiden respektive de 
teoretiska utbildningsmomenten utgör minst 40 
procent vardera av den totala utbildningstiden. 

10. Har tydliga kriterier för gradering av presta-
tioner om en betygsskala tillämpas. 

11. Tillser att antalet studenter vid varje kurs 
motsvarar lärarresurserna och den valda 
pedagogiken. 

12. Har lärare som bedriver forskning, innovation 
och publicistisk verksamhet  inom ramen för 
en praktisk yrkesverksamhet, på lärosätet 
eller i särskild forskningsorganisation. 

13. Erbjuder alla lärare en pedagogisk baskurs 
och säkerställer att den fasta lärarstaben är 
tillräckligt omfattande och erfaren för att 
leda ett långsiktigt pedagogiskt utvecklings-
arbete. 

14. Möjliggör att praktiskt verksamma arkitekter 
medverkar i undervisningen.  

Riktlinjer för arkitektutbildningar1 
Sveriges Arkitekter verkar för att lärosäten som utbildar arkitekter:
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15. Har ett system för självutvärdering och re-
gelbundet genomför utomstående bedömning 
med lärare från andra arkitektutbildningar 
och yrkesutövande arkitekter.  

16. Förmedlar träning i arkitektens arbetsmetod, 
skissteknik och modellbyggande, träning i 
samspelet öga-hand, förutom datoranvänd-
ning med specialiserade program.

17. Tillhandahåller infrastruktur i form av verk-
stad, lokaler för utbildning och forskning, 
bibliotek och datorer. 

18. Upprätthåller nätverk med andra utbildning-
ar, både regionalt och internationellt samt 
med näringslivet. 

19. Låter representanter för yrkeslivet och 
studenterna ingå i utbildningsnämnder eller 
motsvarande innehållsligt relevanta lednings-
organ. 

20. Erbjuder en god arbetsmiljö för såväl studen-
ter som lärare och forskare. 
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Sveriges Arkitekters mål för arkitektutbildningar 
har formulerats med utgångspunkt i de fyra huvud-
inriktningar inom arkitekturens ämnesområde som 
berättigar till medlemskap och användande av för-
bundets yrkestitlar2. Målbeskrivningen bygger på 
det internationella arbetet med att hävda en bred 
och ansvarstagande arkitektroll3. Målbeskrivning-
arna bygger också på de mål för arkitektexamen 
och landskapsarkitektexamen som formuleras i 
den svenska examensordningen respektive förord-
ningen för Sveriges Lantbruksuniversitet. Den är 
avsedd att utgöra stöd för att formulera läran-
demål för masterexamen för de inriktningar som 
saknar egna 5-åriga yrkesexamina4. 

Arkitektutbildningar erbjuds för närvarande vid 
sammanlagt nio olika lärosäten och tio olika pro-
gram i Sverige5.  Det gemensamma kännetecknet 
för dessa arkitektutbildningar är att de syftar till 

att utveckla studentens yrkeskunnande. Detta 
innebär enligt Sveriges Arkitekters synsätt en 
kombination av analytisk förmåga att se behov och 
möjligheter och förmågan att syntetisera dessa i 
förslag till förändring av byggd livsmiljö i rumslig 
gestaltning på olika skalnivåer. För att säkerställa 
att arkitektutbildningar leder fram till denna 
kompetens formuleras så kallade lärandemål i tre 
övergripande kategorier: yrkesmässig färdighet 
och förmåga, professionellt förhållningssätt samt 
teoretisk kunskap och förståelse. Denna indelning 
i tre kategorier följer Bolognaöverenskommelsens 
riktlinjer för högre utbildning. 

Sveriges Arkitekters mål för arkitektutbildningar 
har formulerats utifrån yrkesutövande arkitekters 
perspektiv och erfarenheter samt i samråd med 
ArkitektStudenterna. 
 

Mål för arkitektutbildningar

2) Dessa är utbildning i arkitektur, landskapsarkitektur, 
inredningsarkitektur och fysisk planering. En variant på ar-
kitektutbildningen som bara ges vid Chalmers är arkitektur 
och teknik. 
3) Detta finns uttryckt i följande dokument: UNESCO-UIA 
Charter for Architectural Education, EUs kvalifikations-
direktiv (f.d. Arkitektdirektivet är inkorporerat i detta), 
EFLAs kompetensplattform för ömsesidigt erkännande av 
yrkesexamina inom EU respektive ECIA:s utbildningspolicy 
för inredningsarkitekterna, med den långsiktiga avsikten 
att kunna utgöra grund för EUs kvalifikationsdirektiv, samt 
de brittiska stadsplanerarnas kvalitetssystem för sin högre 
utbildning.
4) Detta gäller utbildningen i fysisk planering vid Blekinge 
Tekniska Högskola som meddelar en generell kandidat i 
fysisk planering respektive gemensamma utbildningsprinci-
per för automatiskt erkännande inom EU enligt en generell 

master i fysisk planering. Det gäller även utbildningen i 
inredningsarkitektur vid Konstfack och utbildningen i design 
med inriktning rumsgestaltning vid HDK/Göteborgs uni-
versitet vilka meddelar en konstnärlig kandidat- respektive 
masterexamen.  
5) Utöver utbildningarna vid BTH, Konstfack och HDK finns 
5-åriga utbildningsprogram på avancerad nivå inom Land-
skapsarkitektur vid SLU Alnarp respektive SLU Ultuna som 
leder till Landskapsarkitektexamen. Vid KTH, Umeå, Lund 
och Chalmers erbjuds en 5-årig utbildning i Arkitektur på 
avancerad nivå som leder till Arkitektexamen. Vid Chalmers 
erbjuds även en parallell 5-årig utbildning i Arkitektur och 
Teknik på avancerad nivå som leder Arkitektexamen. För 
programmet Arkitektur och Teknik erbjuds studenterna 
även möjligheten att med en förlängning av programtiden 
erhålla en dubbel examen som civilingenjör och arkitekt. De 
kan även välja att bara ta en 5-årig civilingenjörsexamen. 
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Här följer en sammanställning av de av Sveriges Arkitekter rekom-
menderade mål för utbildning inom arkitekturämnet som leder till 
masterexamen eller motsvarande yrkesexamen indelade utifrån 
examensordningens indelning av lärandemål:  

A Yrkesmässig färdighet och förmåga

B Professionellt förhållningssätt

C1  Mål för teoretisk kunskap och förståelse som är gemensam för alla arkitektutbildningar

C2 Mål för teoretisk kunskap och förståelse som är särskiljande för de olika arkitektutbildningarna
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Arkitekter hanterar komplexa och svårdefinierade 
problem under hög grad av osäkerhet. Arkitekters 
arbetsmetod kan beskrivas som en process där 
målet preciseras stegvis i en ständig växling mel-
lan förslag till helhetsgrepp och lösning av olika 
delfrågor med syftet att sammanväga en mångfald 
av olika krav till en gestaltad rumslig helhet. Till 
arbetsmetoden hör skissande i form av experimen-
terande visualiseringar och modellbyggen samt 
kritisk utvärdering och analys av lösningsförslag i 
del och helhet utifrån människans behov och förut-
sättningar samt i beaktande av funktion, resursan-
vändning, tekniska lösningar och formala uttryck. 

Utbildningen ska ge studenterna möjlighet att 
tillägna sig denna arbetsmetod. Att träna för-
mågan att bringa form, funktion och teknik samt 
helhet och delar att samverka som integrerade 
system i gestaltad form är därför utbildningens 
viktigaste moment. Det mödosamma och tidskrä-
vande uppövandet av denna förmåga förutsätter 
hög lärartäthet och sker bäst i reflekterande dialog 
med yrkeserfarna handledare.

Sveriges Arkitekter formulerar följande lärandemål 
för yrkesmässig förmåga. Inom parentes anges 
motsvarande paragraf i Kvalifikationsdirektivet, 
här förkortad QD.

För examen på avancerad nivå ska studenten 
uppvisa: 

1. Förmåga till arkitektonisk gestaltning av 
byggd livsmiljö och rum med beaktande av 
estetiska, funktionella, resursmässiga och 
tekniska krav; vid nyanläggning likaväl som 
vid förändring av befintlig bebyggelse och 
landskap. (QD §1, 8–9)

2. Förmåga att lyssna, analysera och problema-
tisera uppgiftens förutsättningar och formu-
lera mål i program. (QD §7)

3. Förmåga att planera och organisera den 
byggda livsmiljön i ett samhälleligt samman-
hang i samråd med de berörda och i beak-
tande av ekologiska faktorer samt befintliga 
kulturvärden. (QD §4, 6)

4. Förmåga att planera och gestalta för att 
kunna möta brukarens behov inom de ramar 
som kostnadsfaktorer och regelverk ger. (QD 
§10)

5. Förmåga att kommunicera med manuella och 
digitala redskap, samt tal och skrift, i presen-
tation av projekt.

6. Förmåga att använda och på ett innovativt 
sätt, med stöd i forskning, utveckla metoder 
för projektering och genomförande. (QD §4, 
11)

7. Förmåga att samverka med andra kompeten-
ser och olika aktörer i processen utifrån för-
ståelse för marknadens funktionssätt, skilda 
fackkunskaper och principer för ansvarsför-
delning. (QD §4, 10–11)

Kommentar: Dessa mål motsvarar Kvalifikations-
direktivets mål för arkitektutbildningen, men är 
mer generellt tolkade och i vissa avseenden mer 
omfattande. Den enda paragraf som inte alls åter-
finns i Kvalifikationsdirektivet handlar om digitala 
redskap, men den återfinns istället i UNESCO UIA 
Charter for Architectural Education. 

A.  Yrkesmässig färdighet och förmåga
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Arkitekten ska i sin yrkesutövning värna om och 
verka för människors rätt till god arkitektur och 
god planering av miljön. Det professionella för-
hållningssättet innebär att självständigt kunna 
bedöma och värdera olika lösningar i estetisk, 
funktionell, ekologisk, teknisk och ekonomisk me-
ning. Detta förutsätter att arkitekten vidgar och 
fördjupar sina yrkeskunskaper och tillämpar såväl 
beprövad erfarenhet som forskningens resultat. 

”Att hävda och tillvarata långsiktiga och allmänna 
intressen samt verka för god totalekonomi ska vara 
vägledande i arkitektens arbete. Arkitekten ska 
förena sin strävan att väl genomföra sitt åtagande 
inom ramen för sin anställning eller sitt uppdrag 
med helhetssyn, hänsyn mot tredje man och res-
pekt för människors skiftande värderingar, natur- 
och kulturvärden, tradition och förnyelsebehov.” 

Arkitektutbildningar ska bygga på en etisk hållning 
som överensstämmer med ovanstående formule-
ringar ur Sveriges Arkitekters etiska program. 
Arkitektens yrkesetiska ansvarstagande förutsät-
ter en helhetssyn på processen. Arkitektutbildning-
ar måste förmedla insikt om de roller, ömsesidiga 
beroenden och ansvarsförhållanden i plan- och 
byggprocessen som utgör plattformen för den 
professionella yrkesutövningen. 

Sveriges Arkitekter formulerar följande lärandemål 
för ett etiskt grundat professionellt förhållnings-
sätt. Inom parentes anges motsvarande paragraf i 
Kvalifikationsdirektivet, här förkortad QD. 

För examen på avancerad nivå ska studenten 
uppvisa: 

1. Förståelse för arkitekturens samhällsbetydel-
se och det professionella ansvar som följer av 
denna utöver de lagstadgade samhällskraven. 
(QD §6, 11)

2. Förståelse för nödvändigheten av att relatera 
den gestaltade livsmiljön och dess rumsför-
hållanden till människors fysiska, sociala, 
känslomässiga och intellektuella behov samt 
respekt för människors integritet och sociala 
relationer. (QD §5–6)

3. Förståelse för de intresse- och målkonflikter 
som hanteras i arkitekturen och för de demo-
kratiska värderingar, jämlikhets- och jäm-
ställdhetssträvanden som den bör uttrycka. 
(QD §4, 6, 10–11)

4. Ett ansvarsfullt, korrekt och rättvisande sätt 
att använda ord och bilder i de processer där 
utformningen av människors livsmiljö beslu-
tas. (QD §4, 7, 11)

5. Förståelse för betydelsen av ett långsiktigt 
ekologiskt och ekonomiskt resursperspektiv 
på den gestaltade livsmiljön omfattande både 
produktion, drift och återbruk.

6. Förmåga att använda och på ett innovativt 
sätt ta sig an metodutveckling inom projek-
tering och genomförande i samverkan med 
andra discipliner. (QD §4, 10–11)

Kommentar: Dessa mål motsvarar Kvalifikationsdi-
rektivets mål för arkitektutbildningen, men är mer 
generellt tolkade och i vissa avseenden mer omfat-
tande. Detta gäller särskilt kraven som handlar 
om ekologisk resurshushållning och förmåga till 
tvärdisciplinärt arbetssätt. 

B. Professionellt förhållningssätt



16

Arkitektutbildningar ska förmedla en god teore-
tisk kunskapsgrund för yrkets utövande. Det kan 
handla om principer för och vetenskapliga under-
sökningar av arkitekturens processer, artefakter 
och arbetsmetoder. De teoretiska kunskaperna 
stöder arkitektens syntetiserande arbetssätt i 
analys, bedömning och hantering av information. 
Utbildningen ska betona grundläggande principer 
och förståelse för sammanhang samt förbereda för 
vidare självstudier. 

För att dessa mål ska fungera för alla de olika 
arkitektutbildningarna behöver de teoretiska 
kunskaperna konkretiseras med exempel från den 
huvudsakliga inriktning som utbildningen förbe-
reder för. De teoretiska kunskapsmålen är här 
indelade i allmänna teoretiska kunskapsmål och de 
särskiljande teoretiska kunskapsmål som gäller för 
de nuvarande huvudinriktningarna inom arkitektur-
ämnet.

Sveriges Arkitekter formulerar följande gemen-
samma lärandemål för teoretiska kunskaper. Inom 
parentes anges motsvarande paragraf i yrkeskvali-
fikationsdirektivet, här förkortad PQD. 

För examen på avancerad nivå ska studenten 
uppvisa: 

1. Kunskap i arkitekturens teori och historia, 
täckande alla arkitektprofessionernas verk-
samhetsområden. (PQD §2)

2. Kunskap om de bildande konsternas betydelse 
för den byggda livsmiljöns arkitektoniska 
gestaltning. (PQD § 2–3)

3. Kunskap om stadsbyggnadskonst, teorier 
om de metoder som hör till planeringens och 
gestaltningens genomförande, liksom dess 
finansiering och införlivande i den övergri-
pande samhällsplaneringen. (PQD §4, 11)

4. Kunskap om samspelet mellan människor och 
den byggda livsmiljön, liksom hur det påver-
kas av rumslig organisation och gestaltning 
både inom och mellan byggnader.  (PQD §5)

5. Kännedom om lagstiftning och de samhälls-
krav som berör den byggda livsmiljöns liksom 
landskapets planering och arkitektoniska 
gestaltning. (PQD §10–11)

6. Kunskap om arbetsmetoder i tidiga skeden 
i samband med analys, utrednings- och pro-
gramarbete inför planering och gestaltning. 
(PQD §7)

7. Kunskap om fysikaliska förhållanden och 
tekniska principer för genomförande av pla-
nerade förändringar av den byggda livsmiljön, 
konstruktion och klimatskydd. (PQD §8–9)

Kommentar: Dessa allmänna mål motsvarar yrkes-
kvalifikationsdirektivets 11 punkter för arkitektens 
utbildning, men är mer generellt tolkade och i vissa 
avseenden mer preciserade för att vara tillämpliga 
för samtliga arkitektutbildningar. 

C1. Mål för teoretisk kunskap och förståelse som är gemensam   
 för alla arkitektutbildningar
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Arkitekter

Utöver de gemensamma målen för arkitekters teo-
retiska kunskap hävdar Sveriges Arkitekter även 
följande särskiljande mål för teoretiska kunskaper 
för Arkitekter med Arkitektexamen. 

För examen på avancerad nivå ska studenten 
uppvisa:

1. Fördjupad kunskap i arkitektur och stads-
byggnad, dess egenskaper, teori, historia och 
relevanta författningar.

2. Kunskap om byggnaders samspel med män-
niskans behov och dess betydelse för arkitek-
tonisk gestaltning. 

3. Kunskap om byggnadens fysik, volym, 
material, konstruktion och byggtekniskt 
detaljutförande vid ny- och ombyggnad samt 
dessas betydelse för byggnadens egenskaper; 
funktion, komfort, klimatskydd och formala 
uttryck.

4. Kunskap om analys, utrednings- och program-
arbete inför planläggning och byggnadsge-
staltning  samt dess genomförande i kon-
struktion, kostnadsbedömning och praktiskt 
byggande. 

Inredningsarkitekter

Utöver de gemensamma målen för arkitekters teo-
retiska kunskap hävdar Sveriges Arkitekter även 
följande särskiljande mål för teoretiska kunskaper 
för Inredningsarkitekter. 

För examen på avancerad nivå ska studenten 
uppvisa:

1. Fördjupad kunskap i interiör arkitektur och 
möbelkonst, dess egenskaper, teori, historia 
och relevanta författningar.

2. Kunskap om den interiöra arkitekturens 
samspel med människan, främst med stöd av 
ergonomi, beteendevetenskap och semiotik. 

3. Kunskap om byggteknik, material och sam-
hällskrav på innemiljön särskilt avseende 
brand, belysning, färgsättning, akustik, venti-
lation och tillgänglighet och dessas betydelse 
för rumsgestaltning. 

4. Kunskap om analys, utrednings- och program-
arbete i samråd med brukare i tidiga skeden  
och dess genomförande i verksamhetsplane-
ring och inredningsproduktion.  

C2. Mål för teoretisk kunskap och förståelse som är särskiljande   
 för de olika arkitektutbildningarna

>>
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Landskapsarkitekter

Utöver de gemensamma målen för arkitekters teo-
retiska kunskap hävdar Sveriges Arkitekter även 
följande särskiljande lärandemål för teoretiska 
kunskaper för landskapsarkitekter. 

För examen på avancerad nivå ska studenten 
uppvisa: 

1. Fördjupad kunskap i landskapsarkitektur, 
dess egenskaper, teori, historia och relevanta 
författningar. 

2. Förståelse för människans behov och sam-
hällets mål för hållbar utveckling och behov 
av landskapets resurser liksom metoder för 
analys, utrednings- och programarbete inför 
förändringar av landskapet.

3. Kunskap om landskapet som fysiskt och dy-
namiskt system med stöd av främst geologi, 
hydrologi, botanik, ekologi, marklära och na-
turgeografi och dessas betydelse för klimat, 
funktion och formala uttryck.

4. Kunskap om processer för gestaltning, 
planering och utveckling av offentliga rum 
och övrig utemiljö liksom yrkesmässiga 
metoder för genomförande, kostnadsstyrning, 
markbyggnadsteknik, växtmateriallära och 
anläggningsmarknadens funktionssätt.

Planeringsarkitekter

Utöver de gemensamma målen för arkitekters teo-
retiska kunskap hävdar Sveriges Arkitekter även 
följande särskiljande mål för teoretiska kunskaper 
för Planeringsarkitekter. 

För examen på avancerad nivå ska studenten 
uppvisa:

1. Fördjupad kunskap i fysisk planering, be-
byggelsemönster och stadsbyggnad, dess 
egenskaper, teori, historia och relevanta 
författningar. 

2. Förståelse för samhällets sociala och politiska 
organisation, mänskliga rättigheter samt 
det offentliga samtalets former och dessas 
betydelse för programarbete inför planering. 

3. Kunskap om byggande, infrastruktur och 
trafikteknik i stadsbyggnad. 

4. Kunskap om stadsgestaltning, planproces-
sen, genomförande, fastighetsutveckling och 
projektsamverkan i offentlig förvaltning. 
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Lärandemål formuleras för alla utbildningsprogram 
och kurser som en konsekvens av internationalise-
ringen av den högre utbildningen. Avsikten är att 
dessa ska underlätta jämförelser mellan olika utbild-
ningar för exempelvis studentutbyte, men också för 
att utvärdera utbildningarnas resultat. Lärandemål 
ska formuleras på ett sätt som gör dem möjliga att 
validera. 

Styrdokument för Sveriges arkitektutbildningar, här 
angivna i hierarkisk ordning:

yrkesutövning (gäller parallellt med nationell 
lagstiftning) samt förberedande internationella 
överenskommelser för antagande av gemen-
samma utbildningsprinciper enligt yrkeskvali-
fikationsdirektivet för landskapsarkitekter och 
inredningsarkitekter. (För planeringsutbildning 
finns endast mål för vissa enstaka länder som 
Storbritannien och ingen process pågår för att 
ansöka om gemensamma utbildningsprinciper.) 

-
tementets förordning för SLU (LA-examen). 

-
program.

Måldokument uppdelade efter huvudinriktning:
Arkitektexamen

-
de av arkitektexamina inom EU enligt Yrkeskvali-
fikationsdirektivet. Kapitel III, avsnitt 8 Arkitekt, 
artikel 46. Även Artikel 47–49 berör arkitekter.

-
ning SFS 2006:1053. 

examinationskrav vid respektive lärosäte. 

-
rier för utvärdering. 

Inredningsarkitektur/rumsgestaltning, konstnärlig 
kandidat och master

erkännande av examina. Underlag för eventuell 
kommande ansökan om antagande som profes-
sionsplattform om Gemensamma utbildnings-
principer enligt EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv.    

-
datexamen (s. 29) och avancerad konstnärlig 
masterexamen (s. 60–62) i bil 2 Examensord-
ning till SFS 2006:1053. 

-
pektive master i inredningsarkitektur/design 
vid respektive lärosäte. 

Landskapsarkitektexamen

av examina. Underlag för kommande ansökan 
om antagande som gemensamma utbildnings-
principer enligt EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv.   

-
teckningen inom förordningen för Sveriges 
lantbruksuniversitet SFS 2009:1071.

-
skapsarkitektexamen vid respektive lärosäte. 

Planeringsarkitekt, fysisk planering  
generell kandidat respektive master i

 
(s. 27–28) respektive generell avancerad mas-
terexamen (s. 57–59) i bil 2 Examensordning 
till SFS 2006:1053. 

i fysisk planering vid BTH. 

Arkitektutbildningarnas måldokument 
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