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Sammanfattning  

I dessa dagar finns det en uppsjö av designutbildningar med inriktning mot inredningsarkitektur och 

vägen dit kan skilja sig från person till person. Vad ska man då gå för utbildning för att bli 

inredningsarkitekt och vart leder egentligen en sådan utbildning?  

 

Syftet är att genom mina informanter ge en bild av utbildningen och yrket som inredningsarkitekt 

utifrån kandidatutbildningarna Inredningsarkitektur & Möbeldesign på Konstfack och Mobel og 

Rumdesign på DKDS. Med frågeställningen: 

På vilket sätt skiljer sig de två utbildningarna?  

Vilken syn har man på yrket inredningsarkitekt vid de olika utbildningarna? 

Vilken syn har man på utbildningen till inredningsarkitekt?  

 

Studien utförs med kvalitativa intervjuer då lektorer för de olika programen intervjuas, Åsa 

Conradsson vid Konstfack och Mark Tingkov vid DKDS. En enkätstudie görs också för att få 

examinerade studenters bild av situationen. För att ge en bakgrund att koppla resultatet av 

intervjuerna till görs en litteraturstudie där den historiska utvecklingen kring yrket som 

inredningsarkitekt beskrivs, samt designskolans utveckling. Informanternas svar visar på olikheter i 

utbildningarna, examinerade studenters arbetsmöjligheter och inredningsarkitektens relation till 

husarkitekten. 

 

 

Nyckelord  

Inredningsarkitekt, designhögskola, u tbild ning. 

 

 



 4 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................................. 5 

1.1 Bakgrund & problemdiskussion .................................................................................................... 5 

1.2 Syfte och frågeställning ................................................................................................................. 6 

1.3 Begrepp och förkortningar ............................................................................................................ 6 

1.4 Disposition .................................................................................................................................... 6 

2. Bakgrund ............................................................................................................................................. 7 

2.1 Litteraturöversikt .......................................................................................................................... 7 

2.2 Yrket som inredningsarkitekt ........................................................................................................ 7 

2.3 Designskolans utveckling ............................................................................................................ 11 

2.3.1 Historiskt perspektiv Konstfack ............................................................................................ 14 

2.3.2 Historiskt perspektiv DKDS................................................................................................... 17 

2.4 Nordisk identitet ......................................................................................................................... 18 

3. Metod ................................................................................................................................................ 19 

3.1 Intervju som metod .................................................................................................................... 19 

3.1.1 Urval ..................................................................................................................................... 20 

3.1.2 Tillvägagångssätt .................................................................................................................. 20 

3.2 Enkät som metod ........................................................................................................................ 21 

3.2.1 Urval ..................................................................................................................................... 21 

3.2.2 Tillvägagångssätt .................................................................................................................. 21 

3.3 Etik .............................................................................................................................................. 22 

3.4 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 22 

4. Intervjustudie .................................................................................................................................... 24 

4.1 Lektor i inredningsarkitektur ...................................................................................................... 24 

4.2 Examinerade studenter ............................................................................................................... 27 

5. Resultatdiskussion............................................................................................................................. 31 

6. Slutdiskussion .................................................................................................................................... 35 

Referenser ............................................................................................................................................. 37 

 

Bilaga 

 



 5 

1. Inledning 

Att skapa en speciell känsla och atmosfär i ett rum med hjälp av möbler och inredning har 

intresserat mig så länge jag kan minnas och jag har under min utbildning Slöjd, Hantverk & 

Formgivning på Linköpings Universitet utvecklat mitt formspråk där fokus har legat på 

möbeldesign. I denna studie söker jag svar på vad det innebär att vara en inredningsdesigner och 

möjligheterna att studera i den riktningen. I dessa dagar finns det en uppsjö av designutbildningar 

med inriktning mot inredningsarkitektur och vägen dit kan skilja sig från person till person. Vad 

ska man gå för utbildning för att bli inredningsarkitekt och vart leder egentligen en sådan 

utbildning? är några frågor som har väckts. Min ambition med detta arbete kan svara på några av 

de frågor som en blivande designstudent kan ha. 

 

1.1 Bakgrund & problemdiskussion 
Människan har i alla tider inrett de miljöer eller rum den levt i, men inredningsarkitekten 

etablerade sig inte förens på 1930–talet som en egen yrkesgrupp. Och har sedan dess stött på både 

framgångar och motgångar.  

I Sverige finns det ca 800 legitimerade inredningsarkitekter utbildade enligt Sveriges Arkitekters 

stadgar. De flesta driver sin egen verksamhet eller är anställda i arkitekt- eller inredningsföretag 

medan bara ett fåtal har kommunal eller statlig anställning (arkitekt.se 2010a). De utgör 8 % av 

den totala kåren och är en andel som minskat trots att det finns ett behov av inredningsarkitekter. 

Det beror enligt inredningsarkitekten och formgivaren Jonas Bohlin till viss del på att 

husarkitekten även utför inredningsarkitektens arbete. Han menar dock att inredningsarkitekten 

har ett försprång inom närmiljöområdet, samt att den konstnärliga bas som en inredningsarkitekts 

utbildningar ofta bygger på skiljer sig från husarkitektens tekniska bas och därför ger andra 

kvalifikationer. Att den studerande ska få kontakt med arbetsmarknaden genom utbildningen är 

dock något som man måste arbeta mer aktivt med (Bohlin & Ewö, 1993). Enligt Per Lander, 

arkitekt och journalist verkar det finnas oklarheter kring både yrket och utbildningen: 

Långt in på 2000-talet är Konstfacks utbildning den enda legitimerande 

inredningsarkitektutbildning i Sverige. Designutbildningen på HDK ger möjlighet att inrikta sig 

mot inredningsarkitektur, och de som väljer en sådan utbildning kan dock bli medlemmar i 

Sveriges Arkitekter. Men flera andra designutbildningar liknar den på HDK. Frågan infinner sig: 

Vem är inredningsarkitekt? Och vem bryr sig? (Lander, 2009, s. 1) 

Med Per Landers svar verkar det oklart vad som är nödvändigt och väcker frågan om det 

egentligen finns några skillnader eller likheter beroende på olika utbildningar, vägen till att bli 
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inredningsarkitekt, eller bilden av att vara inredningsarkitekt är luddig, och jag vill med denna 

uppsats belysa detta. 

Svensk och dansk möbelformgivning har ur ett historiskt perspektiv båda varit mycket 

framgångsrika då de under stora delar av 1900–talet var ledande aktörer i fenomenet 

Scandinavian design (Gura, 2007). Två ledande skolor inom området är Konstfack i Stockholm 

och The Royal Danish Academy of Fine Arts - The School of Design, DKDS i Köpenhamn. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Studiens syfte är att belysa hur lektorer på kandidatutbildningarna Inredningsarkitektur & 

Möbeldesign på Konstfack och Møbel og Rumdesign på DKDS förhåller sig till yrket som 

inredningsarkitekt. 

Vilken syn har man på utbildningen till inredningsarkitekt vid de olika utbildningarna?  

Vilken syn har man på yrket inredningsarkitekt vid de olika utbildningarna? 

Vilka skillnader mellan utbildningarna går att utläsa genom intervjusvaren från lektorer och 

examinerade studenter vid respektive utbildning? 

 

1.3 Begrepp och förkortningar 
DKDS - The Royal Danish Academy of Fine Arts, Designhögskola i 

Köpenhamn 

SIR -  Sveriges Inredningsarkitekters Riksförbund. 

Scandinavian design - De möbler som skapades under den epok då Sverige och Danmark 

var ledande aktörer på marknaden. 

 

1.4 Disposition 
Inledningsvis presenteras en Bakgrund där yrket som inredningsarkitekt och designskolans 

utveckling presenteras. Följt av en introduktion av Konstfack och DKDS. Kapitel tre behandlar 

den metod som studien bygger på. Jag har valt att göra en kvalitativ intervjustudie där jag har 

intervjuat två lektorer vid Konstfack samt vid DKDS, som komplement är en intervjustudie riktad 

mot examinerade studenter. I kapitel fyra presenteras resultatet av intervjuerna i sammanfattande 

text uppdelat i olika teman. Det femte kapitlet är en diskussion av resultatet samt en 

sammanfattande slutdiskussion. 
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2. Bakgrund 
I det här kapitlet beskrivs ett historiskt perspektiv på yrket som inredningsarkitekt och 

designskolans utveckling. Kapitlet innehåller också delar som berör högskolorna Konstfack och 

DKDS samt ett stycke om nordisk identitet. Inledande beskrivs den litteratur som använts i en 

litteraturöversikt. 

2.1 Litteraturöversikt 

I boken Att vara inredningsarkitekt- glimtar av ett yrke skriven av Agneta Liljedahl skildras yrket 

ur inredningsarkitektens perspektiv. Hon blickar tillbaka och tar upp historiska avgöranden för 

utvecklingen av yrket vilket har varit användbart i avsnittet Yrket som inredningsarkitekt. Vidare 

hittades användbara artiklar: Rörigt i grytan i tidskriften Arkitekten nr 1 2009 och SIRS syn på 

arbetsmarknaden i tidskriften Forum nr 2 1993 som skildrar det historiska perspektivet både på 

utvecklingen kring yrket men också designhögskoleutbildningen, skrivna av Jonas Bohlin. 

Artiklarna blir av värde då han har haft en lång karriär som inredningsarkitekt och formgivare 

samt att han reflekterar över ämnet i egenskap som tidigare professor i inredningsarkitektur på 

Konstfack. Lisa Marie Mannfolk-Madarasz skriver i artikeln Våra studenter går ut med dåligt 

självförtroende! i tidskriften Form om högskolans roll och påverkan av studenters 

självförtroende, med kommentarer av Konstfacks dåvarande rektor. Anne-Louise Sommer rektor 

på DKDS ger i boken Made by Danmarks Designskole 2011 en beskrivande och reflekterande 

bild av designhögskolans roll i dagsläget, sedd ur högskolans perspektiv vilket varit användbart i 

kapitlet Historiskt perspektiv DKDS. Konsthistorikern Susann Vihma belyser i boken 

Designhistoria- en introduktion för milstolpar i designutvecklingen från 1700-talet. Ur studiens 

syfte var de kapitel där Vihma redogör för designhögskolans utvekling användbara. I boken Åke 

Axelsson Inredningsarkitekt av Johan Örn fanns användbar fakta kring yrket som 

inredningsarkitekt då Axelsson varit framgångsrik inredningsarkitekt och möbelformgivare. I 

boken skildras till viss del Konstfack då Axelsson var student där vilket också var av relevans för 

studien. 

 

2.2 Yrket som inredningsarkitekt 
Om man ser tillbaka historiskt sett så var de första dokumenterade professionella heminredarna 

kvinnor som under slutet av 1800–talet publicerade böcker och gav råd angående medelklassens 

möblemang och inredningsstil (Vihma, 2003). Faktum är att inredning föregår arkitektur, då 

människor levde i naturligt skyddade miljöer som man utsmyckade, långt innan man byggde hus 

(Conway, 1992). 



 8 

Erik Ullrich; inredningsarkitekt och grundare av SIMS, Sveriges Inrednings- och 

Möbelarkitekters Sammanslutning ger i SIMS:s årsbok 1953 en bild av utvecklingen kring yrket. 

Han beskriver hur industriföretagen under 1800-talets senare del styrde helt mot en kommersiell 

riktning där det inte fanns utrymme för möbelarkitektens och mönsterritarens personliga uttryck. 

Men under 1800–talets mitt riktades stark kritik mot industrialismens förvandling av 

nyttokonsten. Konstteoretikern John Ruskin samt konstnären och konsthantverkaren William 

Morris var båda starka motståndare. Strävan mot att skapa en ny stil genom att ta avstånd från allt 

som har med industrialisering att göra och på så sätt återuppliva hantverkskulturen sprids även 

vidare runt om Europa. I de mindre tekniska yrkesgrenarna var det inte så stora problem som att 

med möbelfacket sammanställa konstnär och hantverkare. Det finns ytterst få exempel på 

idéskapande konstnär och utförande hantverkare i samma person under denna reformperiod 

(Liljedahl, 1993). 

Carl-Axel Acking (1910-2001) möbeldesigner och arkitekt påpekar i SIMS:s årsbok (1951), att 

industrialiseringen skulle hämma designen av möbler, att det var farligt för en möbeldesigner att 

rita möbler som en maskin ska tillverka istället för att rita möbler som tillverkades för hand. Även 

den som arbetat hela sitt liv med en maskin vet inte alltid vad maskinen kan utföra, utan bara vad 

han är van att maskinen utför. Vidare menar Acking att en duktig möbelritare är värdefullare än 

vilken maskin som helst. Han framhäver också vikten av att en möbelritare inte ska rita möbler 

efter vad en maskin klarar av för att man då stoppar utvecklingen av maskinen samt att man 

hämmar designen av möbeln (Liljedahl, 1993). 

På 1930-talet etablerade sig möbelarkitekterna som en självständig yrkesgrupp. En kategori 

specialiserades på offentlig miljö och fick direkta uppdrag av byggnadsarkitekter vilket var ett 

stort erkännande som skulle varit orimligt bara ett tiotal år innan, skriver Johan Örn i boken Åke 

Axelsson Inredningsarkitekt (Örn, 2010). För många var det tidigare nästan omöjligt att skilja 

inredning och arkitektur då de båda var viktiga faktorer i ett bygge. Enligt Conway (1992) finns 

det många som skulle hävda att inredning är en så stor del av arkitekturen att det skulle vara 

ologiskt att försöka skilja dem åt. Andra anser att inredningens förhållande till arkitekturen kan ha 

hämmat inredningens utveckling (Conway, 1992). 

Sveriges Inrednings- och Möbelarkitekters Sammanslutning SIMS ombildades år 1953 och blev 

riksförbundet SIR. Man etablerade sig i Stockholm, Göteborg och Malmö i förhoppning att förena 

kollegor i Sverige, och för att kunna bevaka medlemmarnas yrkesintressen. Medlemmarna var en 

brokig skara, en del hade egna butiker och inredningsfirmor där man ritade inredningar, vissa 

riktade sig mot privatpersoner, andra ritade möbler åt industrin, en del var anställda av arkitekter 
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och en del drev egna inredningsarkitektkontor. Alla tjänade pengar på olika sätt, 

inredningsfirmorna ritade inredningar och sålde sina produkter vilket ledde till att lön och 

provision kopplades ihop. Några arbetade likt byggnadsarkitekter som fristående konsulter och 

ville få ut sin inkomst enbart av projekteringsarbete, vilket de äldre kollegorna inte trodde var 

omöjligt (Liljedahl, 1993). Folke Sundberg och Rolf Åberg var ledare för en yngre grupp som 

drev frågan hårt. Det resulterade i slutet av 50-talet med stadgeparagrafen: 

Inredningsarkitekt skall vara sin uppdragsgivares förtroendeman och skall som sådan tillse, att han 

förblir oberoende särskilt i sitt förhållande till entreprenörer och leverantörer. Han äger sålunda 

icke i någon form mottaga ersättning av dessa.  (Liljedahl 1993, s. 7) 

Paragrafen skulle gynna kunden på så sätt att han alltid skulle vara säker på att en möbel eller 

produkt valdes med hänsyn till kundens bästa och utan personlig vinning som drivkraft för 

inredningsarkitekten. Paragrafen har sedan den kom till 1959 varit ständigt omdiskuterad. En 

följd var att de som ägnade sig åt försäljningsverksamhet och heminredning uteslöts och 

förbundet förlorade duktiga yrkesutövare (Liljedahl, 1993). 

Utställningen Från helhet till detalj på Nationalmuseum 1957 gjordes för att lyfta fram 

inredningsarkitektens förändrade yrkesroll. Alla utställare var tidigare elever på Konstfack som 

visade möbler som formgivits för industrin och offentliga inredningar. Man ville också få fram 

budskapet att inredningsarkitektyrket var lika mycket inriktat mot rummet som mot den enskilda 

möbeln (Örn, 2010). 

Utbyggnaden av välfärdssamhället under 1960–talet påverkade utvecklingen av 

inredningsarkitektsföretagen.  Inredningsarkitekten blev en kugge i hjulet när byggnadsprocessen 

för utbyggnaden inom stat, landsting, kommuner, skolor, universitet blev allt mer komplicerad. 

På 60-talet utvecklades kontakt med kollegor utomlands och den nordiska gemenskapen 

inredningsarkitekter emellan var tongivande och väl sammanhållen i internationella sammanhang 

(Liljedahl, 1993). 

Det fackliga förbundet för alla arkitekter, AF bildades 1974 och strax därpå kunde även SIR-

företag bli medlemmar, SRI som tidigare huvudsakligen ägnade sig åt offentliga miljöer 

(Liljedahl, 1993). Kopplingen mellan inredning och arkitektur är nära och viktigt, och en studie 

av arkitektur, eller bara fasaden av en byggnad, kan ge värdefull bevis om interiören(Conway, 

1992). 

En svacka i början av 1980–talet utvecklade sig till en oväntad byggboom, inte utav staten som 

tidigare varit uppdragsgivare utan nu av privata företag som satsade hårt och skönhet och 
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arkitektur fick sig en pånyttfödelse. Ett samarbete med Möbelindustriförbundet resulterade i nya 

avtal för royaltyersättning (Liljedahl, 1993). 

Efter byggboomen på 1980–talet upplever Elisabeth Rosenlund, arkitekt och chef för White 

Inredning i Göteborg att ett hårdare klimat utvecklats på arbetsmarknaden för 

inredningsarkitekter även på 1990–talet. Husarkitekterna behöll hela uppdraget för sig själva och 

benägenheten att samarbeta yrkesgrupper emellan avtog. Rosenlund framhäver vikten av att 

utbildningen bygger på en konstnärlig bas men poängterar också att formgivning, projektering, 

och den tekniska biten bör behärskas, samtidigt som priset inte får vara orimligt (Sommar, 1993). 

Jonas Bohlin upplever också en annan, svalare arbetsmarknad i början på 1990–talet när han 

jämför klimatet med 1950– och 1960–talet då den aktiva kåren var en relativt liten grupp med 

mycket starka ambitioner som tog ansvar för inredning i ett bredare perspektiv. De ville skapa en 

egen identitet och en självständig profession. Det fanns också en stark motivation att utveckla 

yrket och utbildningen som hade en förankring i kunskapsutövning. Det fanns en medvetenhet 

om hela processen, från skiss till besiktning vilket medförde att inredningsarkitekterna ofta 

medverkade i projektgrupper tillsammans med husarkitekter, konstnärer eller textilare. Deras nära 

relation med såväl beställare som tillverkare gjorde att de tog ett naturligt ansvar för 

helhetsgestaltning och ekonomi (Bohlin & Ewö, 1993). 

En skillnad mellan yrket idag och på 1950–talet är att specialritade möbler för enskilda miljöer 

ses som exklusivt och är förknippat med de mest påkostade projekten. På 1950–talet började 

serieproduktionen till viss del ta form till offentliga miljöer men specialritade inredningar 

fortsatte att vara vanliga i rum och miljöer med publik karaktär (Örn, 2010). 

Jämför man två decennier med högkonjunktur så ritades det mer möbler framtagna för specifika 

miljöer på 1980–talet än på 2000–talet. Denna förändring handlar inte bara om ekonomi, kanske 

har avståndet växt till tiden då ritandet ingick i inredningsarkitektens vardag. Förutom den 

praktiska delen av yrket som förändrats har även utbildningens inriktning förändrats. Synen på 

vad som är status har också sin påverkan, när varumärket blivit en stark statusmarkering har det 

unika specialgjorda förlorat sin prestige. Helt uträknad är inte den specialritade inredningen, det 

skräddarsydda är fortfarande det främsta tecknet på värdighet. Carl XVI Gustafs Jubileumsrum på 

Stockholms slott ritat och inrett av Åke Axelsson är ett bevis på det (Örn, 2010). 

Jonas Bolin anser att SIR:s intresse att utveckla yrket fått ge plats åt andra ideal. Att förebilderna 

för organisationen blev advokatsamfund och motsvarande skråorganisationer ledde till att kårens 

medlemmar tappar sina kreativa förebilder och så småningom även sin yrkesidentitet, vilket leder 
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till att man under 1980–talet dras in i husarkitektens revir. Brister i identitet, dåligt 

självförtroende och alltför stor respekt för husarkitekterna leder till att inredningsarkitekterna 

accepterar situationen. I dåliga tider blev de således överkörda av husarkitekten själva tog jobben. 

1980–talet innebar också att fler individualister fokuserade på gestaltning av produkter och blev 

inredningsarkitekter. Samtidigt som funktion och helhetslösningar tonas ned i yrket gör 

möbelarkitekten comeback (Bohlin & Ewö, 1993). 

Vidare menar man att det finns mycket jobb och att marknaden är enorm men att enskilda 

inredningsarkitekter måste våga ta egna initiativ. Många vågar nog inte för att de saknar 

erfarenhet av sådana initiativ och att driva projekt samt konstaterar att en komplettering inom 

utbildningen är nödvändig och borde heta helhetsansvar inom det lilla projektet. 

Inredningsarkitektsutbildningar är ofta en bas i det konstnärliga skapandet till skillnad från 

husarkitektens tekniskt inriktade. Vidare menar Bohlin att inredningsarkitekten har ett försprång 

inom närmiljöområdet men att utbildningen måste kompletteras med projektadministration, 

ekonomi, beteendevetenskap, och marknadsföring. För ytterligare utveckling krävs det att skolor 

släpper in inredningsarkitekter med forskningsambitioner och att medelsbeviljande institutioner 

tar detta arbete på allvar. En fadderverksamhet på utbildningen med aktiva inredningsarkitekter 

bör byggas upp så att elever får kontakt med yrkeslivet samt fungera som ett bollplank till 

examensarbete. Lars Ewö påpekar också att det krävs engagemang från enskilda organisationer 

för att lyfta fram inredningsarkitekterna så att marknaden får tydliga signaler om att 

inredningsarkitekten är en värdefull problemlösare och miljöskapare med förmåga att ta ett fullt 

projektansvar (Bohlin & Ewö, 1993).  

Bara åtta procent av Sveriges Arkitekters medlemmar är inredningsarkitekter och deras andel av 

kåren minskar. 40 procent är företagare och de flesta av dessa är ägare eller delägare i mindre 

företag. De anställda arbetar i arkitektföretag tillsammans med andra arkitektkategorier. Fyra 

procent är anställda vid renodlade inredningsarkitektsföretag och åtta procent är offentligt 

anställda (Persson, 2009a). 

 

2.3 Designskolans utveckling 
I Europa grundades den första yrkesutbildningen Goverment School of Design, nuvarande Royal 

College of art i London år 1837 som hade en konstnärlig inriktning för industrialiseringen. Bara 

några år tidigare hade en ritskola startats i Danmark på privata grunder, främst avsedd för 

hantverkare. I Stockholm startade man ett liknande koncept år 1844 och senare även i Göteborg 
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år 1848. De två svenska skolorna finns kvar idag, nu under namnen Konstfack och HDK. Numera 

är dessa skolor statligt finansierade (Brunnström, 2010). 

Bauhausskolan grundades i Weimar år 1919 av arkitekten Walter Gropius. Den blev startskottet 

för en ny typ av designutbildning vars grundläggande principer används i dagens 

designutbildningar. Med första världskriget i färskt minne ville man skapa en ljusare framtid utan 

sociala orättsvisor med hjälp av konst, design och arkitektur. Skolan nådde stor framgång på 

grund av mångsidig undervisning och entusiastiska elever som tog fram mångsidig design. Om 

man idag ser tillbaka på den utbildning som togs fram på Bauhaus skolan på 1920–talet upplevs 

den inte så radikal som på den rådande tiden då traditionerna såg annorlunda ut. För att granska 

skolans historia kan man dela in verksamheten i fem olika faser; det expressiva och individuella 

och hantverksbaserade skedet, ett formalist skede där grundformerna och- färgerna betonades, ett 

skede som poängterade en aktivt utåtriktad verksamhet, då samarbetet med industrin inleddes, ett 

analytiskt marxistiskt skede 1928-30, ett materialmedvetet, estetiserande skede 1930-33 (Vihma, 

2003). 

Till en början var skolans mål att sudda ut gränserna mellan bildkonst, hantverk och design då 

Gropius slog ihop konsthantverkskolan och konstakademin i Weimar till Das Staatliche Bauhaus 

in Weimar (svd.se 2009). Han konstaterade i sina grundvärderingar att konst egentligen inte kan 

läras ut och att konst egentligen inte var ett yrke. Däremot ansåg han att det inte var någon större 

skillnad på konstnärer och hantverkare, förutom att hantverket kan läras ut. Därför fick 

hantverket ett stort utrymme av läroplanen. 

Johannes Itten hörde till de mest inflytelserika pedagogerna och höll i Bauhaus obligatoriska 

förkurs där man fick experimentera med färg, form och material på ett icke-akademiskt sätt. 

Denna grundkurs kom att bli den allmänna modellen för designskolor i västländerna. Under hela 

perioden saknades undervisning av arkitektur.  

Skolan förlorade hantverkets ledande ställning till förmån för maskintillverkning utan möjlighet 

till personligt formspråk. Itten lämnade skolan 1923 och ersattes av sin raka motsats László 

Moholy-Nagy, en ungersk konstnär som var inspirerad av den ryska konstruktivismen. Moholy-

Nagy lämnade det föreställande måleriet och gick över till ren abstraktion vilket också var i linje 

med skolans utveckling. Han ville så småningom helt avskaffa måleriet och ersätta det med 

moderna utrycksformer som fotografi och film (svd.se 2009). 

1925 flyttas skolan till Dessau, i och med flytten fick arkitekturen och inriktningen mot 

industriproduktion en större plats i läroplanen. Bauhaus förvandlades från en individualistisk, 
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hantverksinriktad konstskola med expressionistisk inriktning till en rationell utbildningsanstalt 

med funktionalistiskt fokus. I skolans principer från 1926 menade Gropius att formgivare borde 

begränsa sig till enkla basformer och primärfärger. Steget är inte långt till kollegan Marcel Breuer 

som förklarade att möbler inte ska uttrycka något annat än sin funktion och den struktur som 

krävs för denna funktion. Tomás Maldonado, som fick en central ställning på skolan, menade 

bestämt att en formgivares uppgift var att konstruera rationellt och ekonomiskt motiverade 

produkter som passade in överallt, nu ansåg man att ämnen som bildkonst och konsthistoria inte 

hade på utbildningen att göra (svd.se, 2009). 

Mellan 1928 och 1930 introducerades nya läroämnen som psykologi och sociologi eftersom man 

ansåg att en formgivare borde känna till levnadsförhållande hos den målgrupp man riktade sig 

mot. När Ludwig Mies van der Rohe som blev rektor 1930 förstärktes arkitekturens position på 

skolan. Hans vision låg i genomarbetad formgivning med fokus på material och kvalitet. detta var 

det sista skedet i Bauhaus skolans verksamma historia (Vihma, 2003). 

Massproduktionen efter krigstiden handlade med facit i hand, inte om att uppfylla några 

demokratiska visioner utan drevs av kommersiella intressen. På Bauhaus önskade man att 

serietillverkningen skulle leda till social rättvisa men tog inte med i beräkningarna att 

konsumtionssamhällets överflöd och industrins förödande effekter på miljön (svd.se, 2009). 

En annan betydande institution för modern design som tillsammans med Bauhausskolan haft det 

största inflytandet på designutbildningens utformning var designhögskolan i Ulm som existerade 

mellan 1953-1968 (Vihma, 2003). Till en början var konceptet i Ulm, liksom på Bauhaus att 

förena konst och design. Tomás Maldonado som var lärare 1954-1967 ansåg att en designers roll 

var att verka som koordinator för produktionen vid ett industriföretag. Med hans visioner infördes 

nya discipliner och ämnesområden som sociologi, cybernetik, kommunikationsteori, teckenlära 

och ergonomi. Intresset för formgivningens grundläggande frågor visas i och med denna betoning 

på teoretiska och metodiska ämnen. En konsuments behov ansågs vara lika överallt oavsett 

kultur. Formgivarens roll var enligt högskolan Ulm att beakta dem och formge därefter. Liksom 

på Bauhaus fanns det vid Ulm en obligatorisk grundkurs där eleverna fick lösa enkla visuella 

uppgifter rörande färg och form där eleverna fick resonera kring olika alternativ. För att få hjälp 

med finansieringen av skolan samarbetade man med industriföretag. Genom samarbetet med 

vissa industriföretag fick man också ett enhetligt tänkande i formgivningen fokuserat på 

säljbarhet (Vihma, 2003). 

Kerstin Wickman ger i artikeln ”Contact with Ulm” i tidskriften Scandinavian Journal of Design 

History en bild av designhögskolan i Ulm. Bland annat med hjälp av Gunnars Jonssons artikel i 
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Form 1958, Student in Ulm. Jonsson som var en av få svenskar som gick färdigt hela kursen i 

industridesign på Ulm redogör för strukturen på utbildningen. Första året var en grundkurs vars 

första del var uppbyggd av två- och tredimensionella experimentella övningar i färg form och 

rum. Den andra kursen, Produktion, bestod av skiss, skrift, språk och frihandsteckning. Den 

tredje kursen var Sociologi och den fjärde Perception. Den syn på designutbildning som Tomás 

Maldonado grundade på högskolan i Ulm spred sig till viss del vidare till nordiska länder, 

troligen för att de antog många formgivningsstudenter som senare började inom läraryrket i sina 

ursprungsländer (Wickman, 2005). 

Dagens enhetliga utbildningssystem i Europa startade år 1999 då 29 länder undertecknade 

Bolognadeklarationen, målet var att samarbetet ska involvera 47 Europeiska länder.  

Bolognaprocessen innebär att all högre utbildning i länderna samordnas i delar som organisation 

och utbildningsnivåer, uppläggning, examinationsförfaranden och kursplanernas utformning 

(regeringen.se 2012). Skolornas särart kunde i vissa viktiga avseenden upprätthållas menar Marta 

Edling i boken Fri Konst?. De olikheter som varit inskrivna i högskolelag och 

högskoleförordningen gjorde att högskolor med konstnärlig inriktning kunde anta studenter utan 

formell behörighet, och istället bedöma deras konstnärliga skicklighet via arbetsprover och 

examinera utifrån konstnärliga prestationer. Bolognamodellen gjorde dock konstnärligt inriktade 

utbildningar mer teoretiskt orienterade med en akademisk examination samt möjligheten att skapa 

en utbildning på forskarnivå med en konstnärlig grund (Edling, 2010). 

2.3.1 Historiskt perspektiv Konstfack 

Konstfackskolan som den hette på 1950-talet var då uppdelad i en tvåårig dagskola, en treårig 

kvällsskola och HKS, Högre Konstindustriella Skolan som var en tvåårig utbildning. På 

dagskolan tog man årligen in tolv elever (Liljedahl, 1993). Eleverna fick till en början uppgifter 

riktade mot hemmiljö för att senare arbeta mot det offentliga rummet. Det lades stor vikt vid de 

fria ämnena: fri målning, skulptur, frihands- och krokiteckning, skrift och linearritning. Snickeri 

ingick inte i studieplanen det första året utan kom in på schemat år två. Konkurrensen att komma 

in på HKS var hård, dit elever från både dag- och kvällsskola fick söka varpå tolv elever blev 

antagna (Liljedahl, 1993). 

Studierna på Konstfack kom som en befrielse för många i och med att allt var väldigt fritt och 

inte så disciplinerat som det vanligtvis var på arbetsplatser och högskolor (Liljedahl, 1993). De 

som kom från utbildningar med teoretisk bas kunde uppleva att man utnyttjade tiden dåligt och att 

man inte fick några konkreta resultat. Många år senare ska också många inredningsarkitekter 

bekräfta sin dåliga teoretiska underbyggnad och utrycker sig sällan i skrift.  
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Vägen till yrkeslivet gick vanligtvis genom lärarna som på 1950-talet ofta drev arkitektkontor, 

som eleverna fick anställning på. Man jobbade ofta några år på samma kontor innan man gick 

vidare då nätverket arkitekter emellan var gott och man hjälpte varandra att få anställning. 

När Carl-Axel Acking, blev huvudlärare på HKS på Konstfack 1947 startade en ny tid för 

utbildningen av inredningsarkitekter. Han var även byggnadsarkitekt och införde därför också en 

ny syn. Hans arkitektkontor utnyttjades i undervisningen då han generöst bjöd in eleverna men 

också fick elevernas tankar kring olika projekt, ett givande och tagande av idéer (Liljedahl, 1993). 

Konstfack har den enda svenska yrkesutbildningen för inredningsarkitekter och har enligt skolans 

egen professor Jonas Bohlin en tydlig koppling till arbetslivet. Av de 15 som antas till 

kandidatutbildningen är intrycket han fått att alla verkligen vill bli inredningsarkitekter och 

möbelformgivare. Examinering på Konstfack sker på tre nivåer: Inredningsarkitekt-kandidat efter 

tre år, inredningsarkitekt-master (inredningsarkitektexamen) efter fem år, samt masterexamen för 

de som gått magisterprogrammet men studerat kandidat inom arkitektur, konst eller design någon 

annanstans. Kandidatutbildningen har blivit stramare och bygger till stor del på grunderna för att 

kunna arbeta på arkitektkontor. Magisternivån bygger mer på självständiga studier med 

handledning säger Karin Nyrén, professor på Konstfack. Hon menar också att man propagerar för 

att studenterna ska söka vidare till masterutbildningen, men en del kommer inte in, andra vill 

jobba eller söker sig till annan utbildning. Karin Nyrén ser positivt på dagens förändringar i den 

breddande konkurrensen i utbildningar inom inredningsarkitektur och menar på att det inte är 

något statiskt yrke utan att det är viktigt att yrket utvecklas (Persson, 2009b). 

Jonas Bohlin menar också på en förändring inom yrket, både på gott och ont: ”Trädet har fått 

flera grenar. Den som är stark och trygg i sig själv klarar det, den som inte är det kan bli mer 

orolig i sin yrkesidentitet. Framtidens inredningsarkitekter tror jag får en mer internationell 

marknad, de kommer att tävla och arbeta utomlands tillsammans med sina gamla studiekamrater 

från hela världen. “ (Bohlin, 2009, s. 37) 

Konstfack har ansökt om utökad intagning till deras kandidatprogram, med tanke på stora 

pensionsavgångar och en kommande brist inom yrket vilket skulle vara ett problem för samhället 

enligt dem. Samhället skulle mista stora kvaliteter om sjukhus, skolor och offentliga miljöer 

inreds av byggbolag och leverantörer. I Europas arkitektförbund är alla enade om att det krävs en 

masterexamen för att uppnå en fullgod inredningsarkitektutbildning samtidigt som 

Bolognamodellen förändrar läget. Per Reinholtz i Sveriges Arkitekters Akademi för 

inredningsarkitektur tycker att det är svårt att säga vilken betydelse för inredningsarkitekter som 

profession att det i framtiden kommer allt fler personer med en treårig designutbildning av 
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varierande slag kommer ut på arbetsmarknaden. Då det råder brist på inredningsarkitekter och 

borde utbildas fler kan inte Reinholtz säga om det är bättre med fler halvutbildade från Konstfack 

än inga alls (Persson, 2009b). 

Något som var påtagligt för studenterna på Konstfack enligt dåvarande rektor Ivar Björkman var 

miljö och genustänkandet. Det syns inte alltid i den färdiga produkten men man kan se det i 

processen. Björkman menar också på att Konstfacks idé går ut på att skolan ska visa på flera 

ideal, därför tar man in lärare med olika fokus. Konstfack har sedan Björkmans anställning tog 

vid blivit mer internationella. De utländska studenterna är vana vid en mer auktoritär skoltradition 

än den på Konstfack där ledning och studenter ofta för en dialog. Björkman förklarar en annan 

förändring de senaste tio åren vilket är studenternas självförtroenden. Han beskriver att när 

studenterna söker in till Konstfack så har de höga betyg men när de väl varit inne har de inte så 

höga krav på sig. Förändringen de senaste tio åren är att man försökt fånga processen i en högre 

grad så att studenten ska få bättre självförtroende.  Något som har varit bestående är att det 

kritiska tänkandet har tagits upp och problematiserats. En skillnad mellan den svenska 

konstnärliga utbildningen och den danska är att det i Danmark handlar mer om att design ska 

sälja (Mannfolk-Madarasz, 2010). 

Detlef Rahe, direktör vid forskningsinstitutet Institute of Integrated Design i Bremen tidigare 

professor vid Bauhausskolan i Dessau ger i artikeln ”Bäst i Klassen” i tidskriften Forum kritik till 

det tidiga tvåtusentalets designskolor i Sverige. Rahe menar att HDK och Konstfack inte är 

tillräckligt nischade och lever på gamla lagrar. Han menar att marknaden efterfrågar mer generellt 

utbildade designers och att materialuppdelningen som utgångspunkt: metall, glas, textil samt en 

bas på konstnärlig grund är föråldrad kvarleva från 1940-talet (Kvint, 2002). 

Konstfack formulerar sin vision om utbildningen och yrket och skriver att man som 

inredningsarkitekt: ”ska kommunicera med och ha förståelse för brukare, beställare, tillverkare 

och konsulter inom bygg- och tillverkningssektorn” samt kunna ”beskriva en fysisk verklighet 

som byggnader, rum och inredning innan den produceras” (konstfack.se, 2012a) vilket gör att 

stora krav ställs i gestaltning, ritteknik, muntlig- och skriftlig kommunikation. Vidare menar man 

att utbildningen skapar kreativa inredningsarkitekter med ansvar och förståelse, vars uppgift är att 

kommunicera med och för människa och omvärld. Man skapar i relation till människans behov, 

med funktion, upplevelse och med hjälp av rummet och dess möjligheter. Man utvecklar en 

förståelse för färg i relation till de parametrar som ett rum för med sig och inte bara som ett 

system. Utbildningen är yrkesinriktad och byggs huvudsakligen upp av delarna rum, möbel, färg 

& ljus. Studentens konstnärliga utveckling sammanflätas med tekniska, ekologiska, etiska, 

ekonomiska och samhälls- och marknadsorienterade kunskaper. Kandidatprogrammet ger enligt 
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Konstfacks vision en utmärkt grund på vägen mot en yrkestitel inom inredningsarkitektur och 

möbeldesign (konstfack.se, 2012a). 

Av programmets kursplan framgår att man genom utbildningen får en praktisk och teoretisk 

grundläggande utbildning med erfarenhet av metod och processer med kunskap att utrycka 

formulera och förverkliga egna idéer. Som student är målet att visa sådan färdighet och kunskap 

som fordras för att självständigt verka i arbetslivet (konstfack.se 2012b). 

2.3.2 Historiskt perspektiv DKDS 

Den Kongelige Danske Porträtt, Skulptur och Arkitektur i Köpenhamn grundades 1754, namnet 

ändrades 1771 till Kongelige Danske Måleri, Skulptur och Arkitektur. År 1814 ändrades namnet 

igen, denna gång till Den Kongelige Danske Kunstakademi, Royal Danish Academy of Fine Arts. 

Skolan har i 135 år bidragit till utveckling av dansk design med internationell omfattning och 

bygger till stor del på den nordiska traditionen där funktion och estetik går hand i hand med 

entreprenörskap. Den är belägen på Holmen i Köpenhamn och akademin är den äldsta och mest 

kända för högre utbildning i Danmark där teori och teknik binds samman med forskning och 

konst (dkds.dk, 2012a). 

I boken Made by Danmarks Designskole skriver man att man vill behålla det bästa av det bästa 

som traditionellt associeras med dansk design, såsom fast grepp om material och form och ett 

engagemang för sociala och mänskliga behov som syftar till användarcentrerade designlösningar 

med funktionalitet, estetik och enkelhet. På de senaste tio åren skrivs att tonvikt på verkstad och 

praktiska tillvägagångsätt, samtidigt som utvecklat en mer akademisk designstrategi: 

 

Är teori och motsatser praktik? Är en kreativ metod i opposition till ett mer akademiskt 

förhållningssätt? Inte alls. I bästa fall kommer designers som uppstår från det nya programmet 

behärska denna komplexitet med lätthet. Detta kommer att göra det möjligt för dem att vara 

viktiga aktörer i framtida processer där tyngdpunkten ligger på tvärvetenskapliga grupper som 

kombinerar en mängd olika professionella metoder. (Sommer, 2011 s. 11) 

Vidare skrivs att målsättningen är att utbilda hantverkare med akademisk utbildning som ska 

kunna omvandla teori till praktik. De kärnområden som ska samverka för utbildningen är: 

Projekt, Verktyg samt Teori- och Metod. Studenterna prövar sina metoder och verktyg i en 

kreativ inlärningsprocess och lär sig relatera till användarna, deras värld och relevansen av 

designen. Oavsett om projektet rör utformning av välfärd, företagsledning och visuell innovation 

eller fattigdom, miljöförstöring och fossila bränslen (Sommer, 2011). 
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I beskrivningen av programmet skriver man att arbetet går ut på utvecklingen av möbler och 

inredning samt planering av miljöer för bostäder, institutioner, arbetsplatser, stadsrum och 

utställning. Man utvecklar en teoretisk och konstnärlig grund med kunskap i processer, metod och 

utryck i utformningen av möbler och rum som gör att man kan arbeta självständigt, kreativt och 

experimentellt. Programmet bygger på ämnena: estetik, kultur och historia, process, form och 

material, funktion och visualisering. Den estetiska aspekten är grundläggande delen i arbetet och 

man får fördjupade kunskaper inom material och tekniker samt kopplingar mellan funktionella 

egenskaper och estetiska möjligheter. Vidare skriver man att utbildningens mål är att vara 

synkroniserad med utvecklingen när det kommer till verktyg och material, detta i kombination 

med nya livstilar, arbetsförhållanden som ställer nya krav på möbler och rum vilket gör att 

utbildningen också utvecklas. Efter det första årets grundläggande program ges man som student 

utrymme att själv styra riktningen och skapa sin egen yrkesprofil och specialisering. Utbildningen 

bygger på utveckling av nya möbler, rum och inredningar baserade på samhälleliga, etiska och 

tekniska frågor som blickar mot framtiden. Man lär sig agera självständigt på en hög konstnärlig 

och teknisk grund med att förmedla vision och problemlösningar för att: ”så småningom kunna 

utföra estetiska och ansvarsfulla lösningar i en mycket varierande värld” (dkds.dk, 2012). 

2.4 Nordisk identitet 
I det här kapitlet ger jag en sammanfattande bild av avgörande likheter och skillnader i ländernas 

historiska utveckling det senaste århundradet för att se om man kan jämföra två utbildningar 

under liknande förutsättningar. Först och främst bör sägas att både Sverige och Danmark var 

ledande aktörer i fenomenet Scandinavian design som dominerade marknaden i nästan en 

fjärdedel av 1900–talet. Judith Gura skriver i boken Scandinavian Design om att Sverige och 

Danmark stack ut när det kom till att behålla hantverk och tradition som de även lyckades 

återspegla när varor började massproduceras. Sverige och Danmark lyckades bäst av alla länder 

som industrialiserades med att möta den nya, moderna värld utan att bryta med det förflutna. Det 

kan ha berott på att länderna industrialiserades sent men också för att de lyckades kombinera 

konst och design med maskinproduktion och handarbete på bästa sätt (Gura, 2007). Vidare menar 

Gura att skandinavisk design urskilde sig från övriga världen på grund av att man tillverkade 

saker främst som bruksföremål och inte för att enbart fylla ett prydnadssyfte. Ett exempel på detta 

kunde man enligt Brännström (2010) läsa i ett pressmedelande från London 1953 där det stod att 

Sverige bedömdes ha: ”Den största och kvalitativa standarden i världen när det gäller 

massproducerade föremål” (Brännström 2010, 229). Man lade inte stor vikt vid ny teknik utan 

höll fast vid att hitta tidlösa lösningar på specifika behov.  
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3. Metod  
Utifrån syftet har kvalitativa intervjuer med lektorer för de olika programmen gjorts, samt en 

enkätstudie riktad mot studenter som examinerats vid de båda kandidatutbildningarna. I det här 

kapitlet går jag igenom intervju och enkät som faktainsamlingsmetoder samt hur jag gått tillväga 

vid genomförande och urval av informanter följt av en metoddiskussion.  

3.1 Intervju som metod 
Intervju var en passande metod då syftet var att undersöka institutionernas syn på utbildningen 

till, och yrket som inredningsarkitekt. Med kvalitativa intervjuer riktade mot högskolorna skulle 

jag få svar på frågeställningarna som gjorts utifrån mitt syfte. 

Frågor som bygger på hög grad av standardisering och låg strukturering formulerades, vilket 

innebär att frågorna ställs i samma formulering och ordning till alla informanter. Frågorna är 

formulerade så att informanten kan svara med sina egna ord och får därför ett stort svarsutrymme 

jämfört med om frågorna bygger på styrda svarsalternativ eller ja och nej frågor (Patel & 

Davidsson, 2011). För att så lite missförstånd som möjligt ska uppstå är utformningen av frågorna 

en viktig del, det är också viktigt att man inte ställer ledande frågor av något slag.  

Utfrågningarna med lektorerna gick till likt semistrukturerade intervjuer vilket innebär att ett 

samtal förs utifrån bestämda ämnen som valts ut av undersökaren. De kan utföras ansikte mot 

ansikte eller via telefon, svaren är öppna och informanten svarar med sina egna ord och fokus är 

riktat mot den intervjuade som utvecklar sina synpunkter (Denscombe, 2009). Efter intervjuerna 

bearbetas och organiseras informanternas svar för att analyseras, skriver Monica Dalen (2008) 

vidare presenteras de viktigaste svaren som intervjuerna lett till i studien (Dalen, 2008).  

Man kan enligt Jan-Axel Kylén göra på olika sätt för att sammanställa en intervju; fokusering kan 

göras på några få delar, man kan återge slutsatsen eller gå igenom hela innehållet ytligt. Texten 

kan också ramas in för att man ska kunna visa på gränser (Kylén, 2004). Det är bra att börja 

bearbetning och analys direkt efter intervjun och inte vänta för länge med det. Har man gjort 

ljudupptagning kan man göra en exakt transkribering vilket kan ta ganska lång tid, eller så skriver 

man ner sammanfattande texter när man lyssnar på ljudupptagningen. Analys, tolkning och 

bearbetning beror på eget tycke och smak, men det är viktigt att inte försöka läsa mellan raderna 

och övertolka intervjusvaren (Trost, 2010). 

Strävan mot att mäta reliabilitet och validitet kan enligt Trost (2010) vara malplacerat i 

kvalitativa studier där han menar på att människan som enskild individ inte är konsekvent i sina 

beteenden och åsikter. Det innebär att jag måste kunna visa att mina data är insamlat på så sätt att 
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de är seriöst och relevant insamlade i förhållande till problemformuleringen. Mitt urval och 

tillvägagångssätt beskrivs i följande kapitel. 

3.1.1 Urval 

Konstfack i Stockholm valdes ut då det är en av få vägar att bli inredningsarkitekt i Sverige 

(arkitekt.se, 2010a). The Royal Danish Academy of Fine Arts (DKDS) i Köpenhamn valdes ut då 

den liksom Konstfack ligger i framkant av designhögskolor fast i Danmark. Både Konstfack och 

DKDS har varsin treårig kandidatutbildning, Inredningsarkitektur & Möbeldesign på Konstfack 

och Mobel og Rumsdesign på DKDS samt en tvåårig masterutbildning. Studien innefattar inte 

masterutbildningarna som är vidare utbildningar när man har tagit en kandidatexamen och som då 

bör betraktas för sig.  

För att nå intervjupersoner som sannolikt har reflekterat över och tagit ställning till min 

frågeställning vände jag mig till högskolorna via mail. Studiens syfte presenterades och jag fick 

kontakt med informanter i form av lektorer, en vid vardera högskola. Åsa Conradsson, lektor i 

inredningsarkitektur på Konstfack sedan 2004 och verksam inredningsarkitekt och Mark Tingkov 

som liksom Åsa Conradsson är lektor men på DKDS och yrkesverksam som inredningsarkitekt 

blev mina informanter. Informanterna gav samtycke till intervjuerna och det klargjordes vad 

materialet skulle användas till. 

3.1.2 Tillvägagångssätt 

För att informanterna enligt Trost (2010) ska kunna förbereda sig är det bra om frågorna skickas 

innan intervjutillfället, vilket gjordes via mail. Intervjun med Åsa Conradsson utfördes via telefon 

och kunde då spelas in och transkriberades innan svaren analyserades. Intervjun med Mark 

Tingkov utfördes ansikte mot ansikte på hans arbetsplats och anteckningar skrevs ner under 

intervjutillfället. Enligt Trost (2010) finns det ingen rätt eller fel intervjuplats, dock har alla 

platser för och nackdelar. Det viktigaste är att informanten känner sig trygg och att platsen inte 

påverkar intervjun. Vidare finns för- och nackdelar med insamlingsmetoderna. Då man väljer att 

föra anteckningar bör man vara rutinerad på det för att få ned allt som sägs, om man skulle spela 

in en intervju ansikte mot ansikte finns riska att närvaron av bandspelaren blir för påtaglig och 

påverkar informantens svar. 

Under intervjuerna gick intervjufrågorna igenom i ordning och det uppstod ofta ett naturligt 

samtal som även gränsade till svar på andra frågor. Intervjuerna sammanställdes i löpande text 

vilket blev en av grunderna för studien, det finns enligt Stukát (2011) inga bestämda regler för 

hur man ska analysera materialet från kvalitativa intervjuer. När transkribering och 



 21 

sammanställning av materialet gjorts började bearbetningen. Först läste jag igenom 

intervjumaterialet flera gånger var för sig innan jag började jämföra svaren mot varandra. Jag 

sökte efter likheter och skillnader i svaren hos de olika informanterna och tog ut intressanta citat. 

I början behandlades frågorna var och en för sig men jag kunde senare se samband mellan svaren 

i olika frågor. 

3.2 Enkät som metod 
För att få ytterligare en bild av utbildningarna gjordes en enkätstudie riktad mot examinerade 

studenter. En enkät mot examinerade studenter skulle kunna ge svar på mina frågor utifrån 

studenternas perspektiv och på så sätt ge mig ytterligare material att väga in i min analys om 

skillnader och likheter mellan utbildningarna och högskolorna. En enkät blev ett lätthanterligt 

alternativ att nå en större grupp då informanterna är utspridda i både Danmark och Sverige. För 

att få utförliga svar, till skillnad mot enkäter med styrda svarsalternativ byggde enkäten på öppna 

frågor med hög grad av standardisering, för att svaren ska kunna jämföras och låg grad av 

strukturering så att informanterna kan svara med egna ord. Intervjufrågorna i enkäterna byggde 

på samma grund som lektorernas intervjufrågor. Fördelarna med en enkät utförd via mail är att 

informanten kan svara i lugn och ro och fundera över svaren och jag får svaren nedskrivna och 

behöver inte göra en ytterligare transkribering (Ejvegård 2009). Nackdelarna är att informanten 

kan uppleva det ansträngande att svara på öppna frågor och svarens kvalitet kan variera från 

person till person. Enligt Denscombe (2009) uteblir möjlighet till följdfrågor eller förklaringar vid 

oklarheter eller missförstånd vid en enkätstudie, jag bedömde emellertid det passande för denna 

del i min studie. 

3.2.1 Urval 

Enkäten skickades till studenter som examinerades mellan åren 2009 till 2012, via e-post. Valet 

av årtal gjordes med åtanke att svaren skulle vara så aktuella som möjligt för att spegla hur 

marknaden ser i dagens 2013. Enkäten med frågorna är således skickad till de studenter som har 

angivit sin e-mail på respektive programs hemsida under fliken examinerade studenter. 

 Jag har inte gjort något vidare urval ur detta spann utan har skickat enkäten till samtliga som 

angivit sin mailadress. Enkäten skickades till sammanlagt 60 examinerade studenter, 30 vid 

vardera högskola. Av de 30 studenter på Konstfack var det sju svarande och av de 30 från DKDS 

var det tre svarande. 

3.2.2 Tillvägagångssätt 
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Frågorna motsvarade de som ställdes till lektorerna men formulerade mot studenten, med hög 

grad av standardisering så att svaren blir jämförbara och låg grad av strukturering, på så sätt får 

informanten enligt Patel och Davidsson (2011) utrymme att svara fritt. Öppna frågor lämpar sig 

bäst för kvalitativa undersökningar då informanten ges möjlighet att uttrycka sig fritt och 

redogöra för mer komplexa tankar och åsikter (Denscombe, 2009) 

Studien gjordes per e-post för att det var ett snabbt, billigt och effektivt sätt att nå flera på en och 

samma gång. De skulle själva, smidigt besvara frågorna i mailet och skicka tillbaka dem. Några 

valde att göra en bifogad fil med sina svar. I min inledande text i mailet förklarade jag att de 

skulle vara anonyma, då det var deras svar i relation till högskolan och utbildningen de gått som 

var av intresse för studien.  

Analysen av intervjusvaren liknar bearbetningen av lektorernas svar. Svaren sammanställdes 

uppdelade från vardera högskola och lästes igenom innan jag sökte efter likheter och olikheter. 

Det gick att urskilja ibland att urskilja skillnader mellan högkolorna men också inom. Resultatet 

redovisas i en löpande text där intressanta citat valts ut och tolkas.   

3.3 Etik 
När informanterna tackat ja till att delta i studien finns det etiska aspekter att ta hänsyn till. 

Intervjuaren måste uppge vad som kommer hända med materialet och hur det kommer användas. 

Alla informanter har också rätt till att vara anonyma och all information som kan göra så en 

informant kan identifieras ska tas bort från studien. Alla informanter i min studie har informerats 

om studiens syfte, hur resultatet kommer redovisas samt att deras deltagande är frivilligt (Trost, 

2010). Varken Mark Tingkov eller Åsa Conradsson har uppgett att deras medverkan i studien 

behöver vara anonym. I enkätstudien är alla informanter anonyma, och benämns som examinerad 

student vid Konstfack eller examinerad student vid DKDS i intervjuresultatet. Enligt Trost (2010) 

innebär anonymitet att man inte vet namnet eller att man nämner andra igenkänningstecken på 

den intervjuade.  

3.4 Metoddiskussion 
En risk med semistrukturerade intervjuer kan vara att intervjuaren inte omedelbart hinner tolka 

och förstå det informanten menat och inte hinner ställa adekvata följdfrågor vilket gör att 

kvaliteten av intervjun försämras. Det är något som jag i intervjun med Mark Tingkov till viss del 

upplevde då han svarade på danska och stort fokus gick till att förstå svaren och relevanta 

följdfrågor kunde inte ske i den utsträckning som med intervjun med Åsa Conradsson, oklarheter 

kunde dock redas ut i efterhand via mail. En annan nackdel med semistrukturerade intervjuer kan 

vara att själva intervjun mynnar ut i ett samtal vilket gör det svårare i efterhand att urskilja vad 
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som är informantens konkreta svar. Vid kvalitativa intervjuer kan för många informanter ge ett 

ohanterligt material och göra att saker i intervjuerna faller bort (Trost, 2010). Då min studie 

bygger på en lektors svar vid vardera högskola bör jag istället ha i åtanke att svaren kan präglas 

av deras personliga åsikter och kanske skulle få en annan bild av högskolorna om jag hade 

intervjuat alla som arbetar inom institutionen.  

Vad bortfallet på enkäten till de examinerade studenterna kan bero på är svårt att svara på men 

det kan vara för att enkäten innehöll öppna frågor vilka krävde långa svar, vilket kräver 

engagemang (Trost, 2012). Det var svårt att få informanter motiverade att ställa upp på att svara 

på en enkät vilket kan bero på att intervjupersonen inte har något personlig nytta av att ställa upp 

(Patel & Davidsson, 2011). Den låga svarsfrekvens anses ändå användbar i studien då svaren 

bearbetas kvalitativt. En nackdel med att utföra intervjuerna med de examinerade studenterna 

med en enkät skickad via e-post var att följdfrågor i samma utsträckning som vid ett samtal inte 

var möjligt.  
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4. Intervjustudie 
I det här avsnittet går jag igenom svaren från intervjuerna med lektorerna Åsa Conradsson vid 

Konstfack och Mark Tingkov vid DKDS följt av de examinerade studenternas svar. Lektorernas 

svar lägger grunden för resultatet och intervjukapitlet avslutas med en sammanfattning av citat 

och åsikter från tidigare studenter vid de olika utbildningarna.  

 

4.1 Lektor i inredningsarkitektur 
 

Lärarledd tid 

Om man ser på den lärarledda tiden vid de båda programmen så svarar lektorerna 

någorlunda likvärdigt, vilket innebär att lärarledd tid huvudsakligen beror på vad för kurs 

det är som pågår. Enligt Conradsson är det max 16 timmar lärarledd tid per vecka, men det 

skiljer mycket från kurs till kurs. Jag tolkar hennes svar som att de inte vill ha så mycket 

lärarledd tid på grund av att de vill ge studenten stor frihet och göra så verklighetstrogna 

projekt som möjligt. Tingkov kan inte ge något exakt svar på frågan, dock har studenterna 

10 timmar personlig handledning till examensarbetet att disponera som de vill.  Med 

lektorernas svar är det svårt att utläsa konkreta skillnader i fråga om lärarledd undervisning. 

 

Trender 

Varken Conradsson eller Tingkov menar att man lägger fokus på trender. Tingov menar dock att 

de på DKDS vill göra studenter medvetna om de krav marknaden ställer, vilket gör att man måste 

vara medveten om trender. Conradsson menar att det är upp till studenten själv att känna av vilka 

färger som är inne. Detta kan tolkas som att den aktiva studenten kommer undermedvetet ta till 

sig vad som är trendigt. Dock arbetar man på Konstfack med att förbereda studenterna på att de i 

framtiden kan komma att få kompromissa med sitt formspråk gentemot en beställare.  

 

Kopplingar till arbetsmarknaden 

Både på Konstfack och på DKDS finns praktikperioder, den var tidigare obligatorisk på 

Konstfack men är nu valbar. På DKDS uppmanar man eleverna att söka praktikplats under en 

utsatt period men liksom på Konstfack är den valbar. På båda utbildningarna är det är helt upp till 
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studenten att hitta en lämplig praktikplats. Av båda lektorernas svar att döma saknar båda 

utbildningarna en direkt koppling till arbetsmarknaden förutom en praktikperiod för de som har 

valt det själva, oavsett yrke är en koppling till arbetsmarknaden en viktig del. 

 

Förändringar i utbildningen 

Den största förändringen på Konstfack var om struktureringen till Bologna modellen, då 

man utvecklade en ny tydlig kursplan och baserade utbildningen på grundpelarna rum, 

möbel, färg och ljus. 

Man försöker enligt Tingkov ständigt uppdatera utbildningen så att den ska vara i framkant. Den 

senaste förändringen är att man arbetar med att integrera olika kandidatprogram för att avspegla 

arbetslivet mer. De arbetar också för att vara ledande när det kommer till eko-design, då man inte 

tror på att det kommer vara en större del av designutbildningar i framtiden. En omstrukturering av 

utbildningarna på DKDS inom design och arkitektur är påbörjad, den innebär att man arbetar med 

att sammanlänka många olika utbildningar inom hela universitetet där alla tidigare varit 

separerade från varandra. Tingkov beskriver hur de blivit mer miljömedvetna och vill göra 

studenterna medvetna om att jorden inte har oändligt med resurser. Han menar att detta är ett 

tankesätt som kommer att implementera framtidens designutbildningar, där utbildningarna inte 

bygger på att skapa nästa möbeldesignklassiker utan kommer vara mer fokuserade på ekologisk 

design.  

 

Utbildningarnas unicitet 

Tingkov är stolt över den process från idé till färdig produkt som tillämpas på utbildningen på 

DKDS. Han menar att de är ledande i Skandinavien och även konkurrerar med Europas bästa 

designutbildningar. Conradsson påpekar om att Konstfack är ensamma om att ha en utbildning i 

Sverige där man utbildar inredningsarkitekter och hon beskriver att detta är en fördel för dem. 

Här kan man avläsa en attityd som skiljer de olika utbildningarna åt, Tingkov och DKDS 

framhäver en säker attityd då han menar att de är en av de ledande i Europa medan det kan gå att 

avläsa att Conradsson tror till 100 % på sin utbildning då hon påpekar att det är en fördel för dem 

att de inte har någon lik inriktade konkurrenter. 
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Yrkets krav 

Ett krav för att kunna titulera sig som inredningsarkitekt är en behörig femårig utbildning. 

Konstfack och DKDS är båda omstrukturerade till Bologna-modellen och har då en uppbyggnad 

på ett treårigt kandidatprogram och ett tvåårigt masterprogram. På Konstfack har man enligt 

Conradsson en pågående process om att aktivt försöka påverka studenterna att bli 

inredningsarkitekter. En del av det aktiva arbetet innebär att studenten uppmanas till att läsa de 

två extra åren till en masterexamen, för att få möjlighet att bli medlem i Sveriges Arkitekter där 

en femårig utbildning krävs. DKDS innefattades också av Bologna-omstruktureringen och man 

försöker liksom på Konstfack se till att studenterna söker till masterprogrammet och på så sätt får 

en totalt femårig utbildning. Trots man endast kan få yrkestiteln genom att ha utbildats fem år kan 

man redan efter tre år jobba inom yrket och på så sätt få sig en bredare erfarenhet. Conradsson 

menar att företag som har studenter på praktik indikerar att studenterna klarar sig mycket väl efter 

tre års studier. Tinkov menar på att tre år kan räcka men att studentens engagemang och 

personlighet spelar en stor roll för lyckas. Tingkov nämner i samband med frågan angående 

lärarledd tid att studenten måste förberedas för kommande yrke att kunna driva sig själv genom 

arbetsprocessen. En rimlig slutsats är att Tinkov ser att de som är drivna klarar kraven inom 

yrket, och att enligt båda informanterna verkar tre års utbildning i vissa fall räcka för att arbeta 

som inredningsarkitekt styrker den slutsatsen. 

 

Inredningsarkitektens egenskaper 

Enligt Conradsson måste man som inredningsarkitekt vara intresserad och nyfiken. Man måste 

kunna föreställa och gestalta och man måste behärska verktygen för på bästa sätt kunna 

kommunicera. Verktygen är att kunna rita, bygga modell, förstå perspektiv, teckna, behärska 

färgsättning och dess gestaltande uttryck. Vidare menar hon att möbeldesign är en liten del av att 

vara inredningsarkitekt så det räcker inte bara med att kunna rita möbler. Man bör också förstå sig 

på kundrelationer, hur projektorganisationer ser ut samt kunna lite om ekonomi. Det viktigaste är 

att man lär sig arbeta i projekt samt att samarbeta till största delen i projektgrupper.   

Egenskaper som enligt Tinkov är viktiga är behärska och förstå processen, hela vägen från idé till 

färdig produkt. Likt Conradsson understryker Tingkov den egenskapen om att se behovet hos 

kunden utifrån dennes perspektiv. En skicklig inredningsarkitekt bör ha självdistans och inse sina 

begränsningar och att man måste ha en förståelse för att närliggande yrken har stort inflytande 

och att man således bör ha kännedom om deras processer. 



 27 

 

Status i förhållande till byggnadsarkitekten 

Conradsson tycker att yrkesgruppernas olika profession ska komma i första hand och poängterar 

att det allra bästa är ett samarbete yrkesgrupperna emellan, vilket man på Konstfack försöker 

förebygga med samarbete med Arkitektstudenter på KTH. Vidare menar hon att statusen är bra 

och på väg uppåt, men att den kan förbättras ytterligare. Marknaden får upp ögonen för 

inredningsarkitektens specifika kvalifikationer samtidigt som samarbetet med Sveriges Arkitekter 

stärker yrkeskåren. Inredare som saknar utbildning inom många viktiga fält ses inte som något 

hot. Tingkov menar att man måste skapa förståelse för varandra även om det alltid kommer finnas 

skalor. Yrkesgrupperna kan skifta i status fram och tillbaka med tiden som går. Man måste 

acceptera varandra då man också är beroende av varandra. En reflektion som går att utläsa är att 

Tingkov och Conradsson drar åt samma håll i fråga om status mellan inredningsarkitekter och 

byggnadsarkitekter.  

 

4.2 Examinerade studenter 
Ett frågeformulär med frågor motsvarande de som ställdes till lektorerna skickades till 

sammanlagt 60 examinerade studenter, 30 vid vardera högskola mellan år 2009 och 2012. Av de 

30 studenter på Konstfack var det sju svarande och av de 30 från DKDS var det tre svarande. Här 

redovisas de för uppsatsen betydelsefulla svaren i en sammanfattning. 

 

Lärarledd tid 

Det var blandade svar från båda utbildningarna. De flesta upplevde en bra fördelning mellan fritt 

arbete och lärarledd tid. En informant vid Konstfack svarade: ”Oftast bra, dvs rätt avvägd i 

förhållande till den kurs vi hade för tillfället”. Jag ser en röd tråd mellan de båda utbildningarna 

att det är viktigt att driva sig själv, det finns ett visst antal lärarledda timmar, men i slutändan är 

det alltid upp till studenten själv.  

 

Trender 

Av de svarande informanterna på Konstfack var man relativt eniga och menar att fokus låg på det 

egna formspråket och att förhålla sig till trender på något sätt snarare än att följa. ”Det fanns 
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ingen fokusering på säljbarhet och trender och vi var enlig mig ganska fria att arbeta och lösa 

problem med vårt eget formspråk, vilket självklart påverkades av den miljö vi befann oss i och 

dess interna omedvetna regler.” På DKDS är de svarande tydliga med att påpeka det viktiga med 

att stå för sitt eget formspråk varpå två nämner att de ”… brukar tolka trender och sätta sin egen 

prägel…” 

 

Koppling till arbetsmarknaden 

Ingen av de svarande vid Konstfack upplevde sig redo att till fullo ta sig an arbetsmarknaden. En 

tidigare student svarar ”… jag tyckte att utbildningen gav en god grund för att arbeta som 

inredningsarkitekt…” Vidare beskriver informanten ”… självklart var jag inte fullärd efter 

utbildningen, men vid anställning eller praktikplats på något arkitektkontor finns det 

förhoppningsvis möjligheter till utveckling.” En annan informant vid Konstfack tyckte 

utbildningen brast på många punkter som att ge studenten ”… självförtroende och förståelse för 

vilka våra styrkor är kontra husarkitekterna är en otroligt viktig del.” Samma informant menar 

också att det är svårt att bli helt redo för en arbetsmarknad likt inredningsarkitektens då varje nytt 

projekt ofta innefattar nya och specifika kunskaper. På DKDS svarade de tidigare studenterna lite 

annorlunda, en av informanterna skriver: 

”Jag känner mig skicklig på att analysera en kunds behov, att hitta bra lösningar och att 

producera och ta fram ett koncept med bra idéer, men jag känner mig oerfaren i att hitta 

klienter och att komma i kontakt med eventuella kunder.” Examinerad student, informant, DKDS 

Det som urskiljer svaren från DKDS mot Konstfack är att de verkar ha fått de rätta 

verktygen att i det stora hela kunna ta sig an en anställning, däremot verkar de ha svårt för 

att ta kontakten till en kommande klient eller företag. Men likt Konstfack kommenterar en 

informant ”återigen är det väldigt mycket upp till studenten, det är du som påverkar din 

position efter examen.” 

Med undantag från en kortare praktikperiod under det andra året på Konstfack uppgav ingen 

informant att det fanns någon vidare direkt koppling till arbetsmarknaden. De svarande 

informanterna vid DKDS upplevde inte heller någon närmare koppling till arbetsmarknaden 

förutom några studiebesök möbelleverantörer samt gästföreläsningar av möbelformgivare. En 

informant DKDS svarar ”Vi hade några möbeldesigners som gästlärare, till en stor besvikelse för 

mig som var mer inriktad mot inredningsarkitektur.”  
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Yrkets Krav 

Uppfattningen om vad som krävs av en bra inredningsarkitekt är liknande vid de olika 

högskolornas informanter. Flera poängterar vikten av att vara nyfiken och ha förståelse för 

människan och användaren, som en informant vid Konstfack svarar: ”… förmågan att lyssna på 

någon annans behov och visioner, för att sedan genom dina verktyg omsätta det till något 

konkret.” En informant vid DKDS skriver att det är viktigt att ha en god förståelse för marknaden 

och kunna handskas och bemöta kunder professionellt. Då inga svarande på Konstfack nämnde 

någonting om själva marknaden, kan man tolka det som att de inte är medvetna om att det faktiskt 

är viktigast att kunna göra sig synlig på arbetsmarknaden och på så sätt få uppdrag inom området. 

Hur skicklig man än må vara handlar det om att få uppdrag för att tjäna pengar. 

 

Status i förhållande till byggnadsarkitekten 

Majoriteten av informanterna vid Konstfack anser att inredningsarkitekten har en lägre status i 

förhållande till byggnadsarkitekten. Problemet verkar enligt de svarande informanterna inte vara 

en lägre hierarki utan snarare en önskan att bli accepterade. Samt att både allmänhet och 

byggnadsarkitekters förståelse ökar för den specialkompetens och specifika kunskaper som 

inredningsarkitekten har. På DKDS råder det delade meningar kring hierarki och status mellan 

inredningsarkitekt och byggnadsarkitekt. En av informanterna upplever inte någon direkt 

hierarkisk skillnad, informanten kunde se tendenser till det under studietiden då vissa lokaler 

delades med arkitektstudenter. De två andra informanterna svarade att de upplever att det finns 

hierarkier. En informant menar på att husarkitekten bör ha en högre status: ” Arkitekterna är, 

enligt min mening, utbildad i en högre och mer strukturerat professionell nivå.”  

Utifrån svaren jag fått verkar det råda en hög okunskap bland allmänheten angående yrket. 

Informant vid DKDS svarar ”… många lyfter på ögonbrynen när jag berättar att jag är designer, 

jag tror det allmänna intrycket är att det är ett svårt yrke, både att studera och arbeta med.” Vid 

Konstfack anser flera att statusen är för låg, en informant beskriver ”Det finns för få utbildade 

inredningsarkitekter, vilket gör att vårt yrke inte får någon vidare plats eller status.” En annan 

informant vid Konstfack svarar: 

”Arkitektyrket som sådant tror jag klingar högt. Sedan inofficiellt är vi lägre rangordnade om man 

jämför med en husarkitekt. Alla hemma fixare och inredare har ju dock gjort så att folk i 

allmänhet tror att vi puffar kuddar och väljer soffor vilket känns långt ifrån vad vi egentligen 

gör.” 
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Efter avslutad utbildning 

Den närmaste tiden efter avslutad kandidatutbildning är inte självklar och ytterst individuell. Det 

finns inga generella skillnader mellan de olika universiteten. Några var i behov av snabba pengar 

och tog anställning vid tidigare arbetsplatser, några försökte driva egen firma. Vissa sökte praktik 

hos relevanta företag för att sedan få anställning. Några sökte så småningom in till 

Masterutbildning. 
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5. Resultatdiskussion 

I det här avsnittet analyseras och diskuteras lektorers och examinerades studenter under olika 

teman.  Skillnader och likheter tas upp och jämförs med den litteratur som bakgrundskapitlet 

bygger på. 

 

Historisk jämförelse 

I de historiska designutbildningarna vid Bauhaus och Ulm tog hantverket inledningsvis ett stort 

utrymme av läroplanen, i studiens utbildningar verkar hantverket vara aningen mer komprimerat, 

det finns mer tekniker och verktyg att lära ut i dagens situation vilket gör att djupare fokusering 

ibland inte är möjlig. Båda utbildningarna har ett mer grundläggande och experimenterande år 

likt den oakademiska förkurs Johannes Ittem höll i på Bauhaus. Maskintillverkningen tog vid och 

lämnade nästan inget utrymme åt personligt formspråk då all design var byggd med ett 

funktionalistiskt fokus för att fylla ett behov. Dagens utbildningar är bygger även de på att utbilda 

för att kunna uppfylla en kunds behov. På Konstfack arbetar man med situationer förberedande på 

att studenterna i framtiden kan få kompromissa med sitt eget formspråk för att kunna leva på det 

man brinner för.  

Carl-Axel Acking upplevde 1951 att industrialiseringen skulle hämma möbeldesignen om man 

inte tillverkade för hand. Varken programmet på Konstfack eller DKDS är renodlade 

hantverksutbildningar, ingen av utbildningarna riktar sig heller mot industriell produktion, det 

verkar som de befinner sig någonstans mitt emellan. Är det en gråzon som tiden utvecklat sedan 

Ackings tid då det var antingen det ena eller andra som gällde? Man lär dock ut det hantverk och 

de tekniker som gör det möjligt för att kunna visualisera idéer, visserligen främst för att ta fram 

en produkt som sedermera sätts i industriell produktion via ett investerande företag.  

Likt SIMS ombildning år 1953 till riksförbundet SIR då verksamma med spridda inriktningar 

skulle förenas verkar det enligt studenternas svar att döma vara väldigt individuellt vilka val som 

tas efter avslutad kandidatutbildning och vilken inriktning inom yrken man har.  

 

Trender 

På frågan om hur man förhåller sig till trender svarade Mark Tingkov vid DKDS att man inte alls 

fokuserar på trender, kanske blir studenterna formade av dagens trender ändå beroende på hur 

mottagliga de är. Att lärarna fortfarande är verksamma och i sin tur kanske formar sin 
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undervisning baserad på de trender de själva tagit till sig reflekterar varken Mark eller Åsa över. 

Materialproverna som skickas till DKDS av materialutvecklare gör indirekt så att studenterna har 

de senaste materialen vilket gör dem trendkänsliga, de får kolla på vad morgondagens material är 

och på blir så sätt kanske ledande av en trend.  

 

Kopplingar till arbetsmarknaden 

En koppling till arbetsmarknaden är viktig, både av bakgrundsteorin att döma och de 

examinerade studenternas svar. Jonas Bohlin menar på en mycket svalare arbetsmarknad från och 

med 90– talet då husarkitekter ofta inkräktar på inredningsarkitektens område och att en koppling 

direkt till arbetsmarknaden är viktig (Bohlin & Ewö, 1993). En avlagd period för praktik är inte 

det enda sättet att få koppling till arbetsmarknaden men jag anser den som en viktig möjlighet för 

studenter att knyta kontakter och få nya erfarenheter då varken Konstfack eller DKDS har någon 

vidare uppföljning för att koppla studenter med arbetsmarknad efter utbildningen. På DKDS har 

man praktikperioden först under masterprogrammet och på Konstfack har man gjort den 

obligatoriska praktikperioden frivillig. När man ser till studenternas svar utrycker de att det mesta 

är upp till studenten vilken position man vill ha efter examen. Svaren från studenterna vid DKDS 

antydde att de verkade fått de rätta verktygen att i det stora hela ta sig an en anställning men att 

de hade problem att komma i kontakt med klient eller företag. Dock hade jag ett större 

svarsbortfall bland svarande från DKDS. 

 

Förändring i utbildningen 

Införandet av Bolognamodellen i högskolan kanske är en historisk milstolpe för 

högskoleutvecklingen, den verkar garanterat berört utbildningen inom inredningsarkitektur. 

Conradsson menar att Bolognamodellen gynnade utbildningen på Konstfack så att de satte upp 

tydliga mål, till skillnad från tidigare ”man går på konstfack och så blir man vad man bli”, 

Liljedal (1993) menar också på att Konstfack förr var väldigt fritt och odisciplinerat. Marta 

Edling menar att konstnärligt inriktade utbildningar i och med Bolognamodellen blev mer 

teoretiskt orienterade med en akademisk examination samt möjligheten att skapa en utbildning på 

forskarnivå med en konstnärlig grund (Edling, 2010), något som varken Conradsson eller 

Tingkov reflekterar över. Tingkov på DKDS menar att det mycket väl kan räcka med en treårig 

kandidatutbildning beroende på engagemang och personlighet från studentens sida. Både 

Konstfack och DKDS vill dock att studenterna läser masterprogrammet och får totalt fem års 
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utbildning. Studenterna får göra som de vill efter utbildningen och söka sig till arbetsmarknaden 

om de vill, jag kan tänka mig att det ekonomiska klimatet på marknaden och behovet på 

arbetskraft avgör om de får jobb eller inte. Karin Persson (2009) skrev att det var svårt att urskilja 

någon effekt av att man läste tre år istället för fem innan man sökte sig till arbetsmarknaden trots 

att det rådde brist på inredningsarkitekter. Kanske inbillar man sig som student att man inte får 

arbete för att man inte har en masterexamen, kanske är man fullt redo för arbete i någon grad 

inom området. Om det visat sig att tre år räcker för att ta sig an arbetsmarknaden, kan 

utbildningen i framtiden göras om till tvåårig? Eller kanske ettårigutbildning?  

 

Inredningsarkitektens egenskaper och krav samt utbildningarnas unicitet 

De viktigaste verktygen är enligt Åsa Conradsson på Konstfack förmågan att kunna föreställa och 

gestalta men också att kunna kommunicera, och då kunna teckna, bygga modell, förstå 

perspektiv, färgsättning och behärska gestaltande uttryck, vilket känns som delar av utbildningen 

vid Bauhaus eller Ulm la mycket fokusering på. Tingkov på DKDS menar att en bra utbildning 

till inredningsarkitekt bör se till att skapandet bör ske utifrån behov, vilket man också kan koppla 

till utbildningen på Bauhaus då utbildningen övergick i att söka och förstå behov hos en målgrupp 

innan man formgav. Dock tror han inte att designutbildningar i framtiden går ut på att skapa nästa 

möbeldesignklassiker utan kommer vara mer fokuserade på ekologisk design. Likt lektorerna 

svarar många studenter på frågan vad som är viktigt att ha med sig efter utbildningen med 

egenskaper som ”nyfikenhet, förståelse för människan och användaren” Eller ”…förmågan att 

lyssna på någon annans behov och visioner, för att sedan genom dina verktyg omsätta det till 

något konkret”. Det var först när det kom till en informant vid DKDS som det handlade om 

förståelse för marknaden, kunna handskas med och bemöta kunder. Då inga studenter från 

Konstfack någonting om själva marknaden kan man tolka det som att de inte tycker att det är 

någon viktig del inom ramen för yrket, eller som att det är en del de inte förväntar sig att de ska 

lära sig på utbildningen utan att det kommer med tiden allt eftersom man utvecklar sin egen 

erfarenhet. 

 

Inredningsarkitekten och byggnadsarkitektens relation 

Enligt Conway (1992) var det förr svårt att skilja inredning och arkitektur åt vid en nybyggnation. 

Båda utbildningarna försöker på något sätt sammarbeta med arkitektutbildningar i någon 

utsträckning just för att integrera yrkesgrupperna med varandra. Av intervjusvaren att döma 
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verkar fler i någon utsträckning upplevt olika typer av hierarkier. Byggnadsarkitekter tar ibland 

inredningsarkitektens jobb, vilket enligt Åsa Conradsson på Konstfack har båda yrkena olika 

profession och ofta beror på uppdragsgivarens okunskap. Mark Tingkov tycker det viktigaste är 

att yrkesgrupperna får förståelse för varandra, han tror också att hierarkiska positioner kan gynna 

utvecklingen då den som upplever sig ligga i underläge arbetar för att återfå ett övertag. Jonas 

Bohlin menade på brister i identitet och dåligt självförtroende som i kombination med respekten 

för husarkitekten gjorde att de blev överkörda av husarkitekten i ekonomiskt dåliga tider. 

Likt det samspel som bör finnas mellan byggnad och rum finns det en koppling mellan rum och 

möbel. Denna ligger inom ramen för inredningsarkitekten och båda utbildningarna kommenterar 

den. Mark Tingkov menar att ”ett rum inte kan existera utan en möbel och en möbel inte kan 

existera utan ett rum.” Enligt Åsa Conradsson är möbeldesign bara en liten del av att vara 

inredningsarkitekt jämfört med den offentliga miljön som är en stor del av yrket. Likt Conway 

(1992) som påpekar en nära och viktig koppling mellan arkitektur och hur en studie av olika 

fasader av byggnader kan ge en värdefull bild av interiören berättar Mark Tingkov hur han 

arbetade som inredningsarkitekt i Dubai där man börjar inifrån och arbetar sig ut. Där är det alltså 

byggnadsarkitekten som rättar sig och bygger utifrån inredningsarkitektens vision.  

En av de examinerade studenterna svarade att husarkitekterna enligt hans mening utbildade till en 

högre och mer strukturerat professionell nivå och därför bör ha en högre status. Då 

inredningsarkitektsutbildningen baseras på en konstnärlig grund kan den alltså värderas lägre än 

den tekniska utbildningen som husarkitekter läser. Om de hierarkier som uppstår yrkesgrupperna 

emellan grundar sig i utbildningen är det också till inredningsarkitektens nackdel om man söker 

sig till yrkeslivet efter en treårig kandidatexamen då husarkitekterna har en längre utbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

6. Slutdiskussion 
Studien visar på både skillnader och likheter utbildningarna emellan, men också en koppling till 

designutbildningar som startades i början av 1900–talet vid Bauhaus och Ulm, där stort fokus låg 

på gestaltande tekniker och hantverk. De formgivare och inredningsarkitekter som utbildas idag 

har dock fler arbetsområden och tekniker att behärska vilket gör att inte lika stort fokus kan läggs 

på det. 

Enligt Åsa Conradssons syn är att lära ut de gestaltande verktygen och att kunna kommunicera 

med dem en av de viktigaste delarna i utbildningen. Enligt Mark Tingkov på DKDS är den 

kunskap om den process som pågår från idé till färdig produkt en stor del av en 

inredningsarkitekts utbildning. 

Båda utbildningarna är mån om att utbilda studenterna så att de klarar sig på arbetsmarknaden. 

För att kunna livnära sig som inredningsarkitekt behövs de rätta verktygen, och det är inte bara en 

förmåga att skickligt kunna designa. Det är minst lika viktigt att kunna behärska marknadsföring 

och kundrelationer som att analysera kundens behov och de gestaltande uttrycken. Utbildningarna 

försöker utvecklas i takt med samhället och är inte lika inriktade som förr på att ta fram dagens 

möbelklassiker utan man vill försöka påverka samhället till det bättre med till exempel eko-

design. 

Omstruktureringen till Bolognamodellen gjorde att man fick lägga om upplägget och båda 

utbildningarna. Då fem års utbildning är nödvändigt för att bli legitimerad inredningsarkitekt kan 

de då bli problematiskt när studenter ger sig ut på arbetsmarknaden efter tre år. På DKDS har 

man valt att lägga praktikperioden först under masterutbildningen vilket kan vara ett sätt att få 

eleverna att läsa ytterligare två år. Man uppmuntrar på både Konstfack och DKDS de som läser 

kandidatprogrammet att söka in till masterprogrammet just för att få den femåriga utbildningen.  

 

Resultatet av studien visar på att fältet som inredningsarkitekten arbetar på är brett och det finns 

olika arbetsområden och sätt att arbeta som inredningsarkitekt. Relationen till byggnadsarkitekten 

var nästan omöjlig att undvika när studien genomfördes, Mark Tingkov tycker dock att det 

viktigaste är att yrkesgrupperna får förståelse för varandra, samt att hierarkiska positioner till viss 

del kan gynna utvecklingen.  

En vidare studie skulle kunna vara att titta noggrannare ur studenternas perspektiv. Att göra en 

kvantitativ studie då man går in på studenters val efter kandidatutbildningen och se om det går att 

hitta skillnader i den statistiken mellan de olika universiteten. Vad gör man efter examen? Hur 
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stor del läser mastersprogram, i så fall efter hur lång tid? Hur många startar eget bolag? Eller 

söker man praktikplats och jobb? Att göra en studie om inredarnas roll för inredningsarkitekten 

skulle kunna vara en annan vidare studie. En informant menar på en viss förväxling mellan 

inredningsarkitekten och inredaren, förmodligen på grund av okunskap. Men hur påverkar dem 

egentligen inredningsarkitektens arbetsfält? Tar byggnadsarkitekten jobben från ett håll och 

inredarna från ett annat?  
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    Bilaga 1. 

Intervjufrågor till lektorer 

Motsvarar utbildningen de krav som ställs på en inredningsarkitekt? 

Hur många lärarledda timmar är i genomsnitt schemalagda per vecka? 

Finns det någon koppling till arbetsmarknaden under utbildningen? 

På vilket sätt slussas eleverna in på arbetsmarknaden efter utbildningen? 

Vilka delar anser ni vara viktigast i en bra inredningsarkitektsutbildning?  

Har utbildningen förändrats genom åren?  

Hur är fokus fördelat på områden som säljbarhet och trender jämfört med att få skapa mer fritt 

och utveckla ett eget formspråk? 

Hur skiljer sig er utbildning jämfört med andra utbildningar inom samma område? 

Hur upplever ni inredningsarkitektens status i förhållande till byggnadsarkitekten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Bilaga 2. 

Enkätintervju examinerade studenter 

Hej XXX! 

Jag heter Anton Sjöström och studerar tredje året på kandidatprogrammet Slöjd, Hantverk och 

Formgivning vid Linköpings Universitet. Jag hör av mig till dig för att du har studerat XXX vid XXX. Jag 

hittade din e-post via Universitetets hemsida. 

Jag skriver min C-uppsats och gör en studie då jag jämför kandidatutbildningar inom möbeldesign 

och inredningsarkitektur vid Konstfack i Stockholm och Furniture & Spatial Design vid The Royal 

Danish Academy of Fine Arts.  

Jag är intresserad av dina åsikter och att delta i min undersökning innebär att du svarar på nio frågor 

och skickar det tillbaka till mig innan Fredag den 15 Mars. Jag kommer använda svaren i min c-

uppsats och alla svarande kommer vara anonyma. Frågorna är öppna och du svarar med egna ord, 

du kan lägga in svaren under frågorna i mailet och sedan skicka det tillbaka till mig.  Har du några 

frågor så är det bara att höra av dig. Stort tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Anton Sjöström 

Slöjd, Hantverk & Formgivning, Linköpings Universitet 

antsj556@student.liu.se Tel: (privat) 

johnanton.tumblr.com 

Frågor: 

Hur upplevde ni fördelningen av fritt arbete kontra lärarledd tid? 

I hur stor utsträckning kände man sig som student redo/fullt utvecklad för arbetsmarknaden efter 

avslutad utbildning? 

Fanns det någon koppling till arbetsmarknaden under utbildningen? I så fall hur? 

På vilket sätt blev ni slussade in på arbetsmarknaden efter utbildningen? 

Vad anser ni vara viktigast hos en bra inredningsarkitekt? 

Hur var fokuseringen fördelad mellan att skapa ett eget formspråk kontra att arbeta efter trender 

och säljbarhet? 

Vilken status anser ni yrket som inredningsarkitekt har?  

Upplever ni en inbördes hierarki inrednings- och byggnadsarkitekter emellan?  

Vad gjorde du efter avslutad utbildning? Vidare studier, sökte anställning, eller någonting annat? 
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