
 

Ett förbund 
av och för arkitekter

FO
TO

: P
ER

N
ILL

A 
PE

TT
ER

SS
O

N



Sveriges Arkitekter arbetar på 
uppdrag av medlemmarna för 
att skapa bättre villkor för dig 
som arkitekt. Målet är att alla 
arkitekter har en trygg och kreativ 
arbetssituation och en rättvis lön, på 
en arbetsplats med kollektivavtal. 
Vi jobbar också med kvalitet i 
arkitekturen, hållbarhet och utbildning 
– långsiktiga frågor som förbättrar 
förutsättningarna för arkitekturen 
och ytterst samhället i stort. Med 
nära 14 000 medlemmar organiserar 
förbundet en stor majoritet av alla 
arkitekter i landet. Gå med du också 
och upptäck styrkan i ett förbund av 
och för arkitekter. 

Tre bra anledningar att bli medlem
RÅDGIVNING OCH 

FÖRHANDLINGSSTÖD

Vi är ditt expertstöd 
i allt som rör 
arbetslivet. Om det 
uppstår problem på 
arbetsplatsen hjälper 
våra jurister till när du 
behöver rådgivning 
eller funderar på 
något.  

Ta hjälp av Saco 
Lönesök inför löne-
samtalet. Där hittar 
du jämförelser vad en 
arkitekt i din yrkes-
roll och med ditt 
examensår tjänar. 
Statistiken ger dig 
bra argument när du 
löneförhandlar.

Med vår förmånliga 
inkomstförsäkring 
kan du få upp till 
80 procent av din 
månadslön upp till 
100 000 kronor i 
120 dagar om du blir 
ofrivilligt arbetslös.

INKOMSTFÖRSÄKRING LÖNESTATISTIK

Läs mer på 
arkitekt.se/

medlem



Läs mer och ansök om medlemskap på arkitekt.se/medlem

Oscar Malmerberg, landskapsarkitekt LAR/MSA på Tengbom.

AKTIVITETER – på lokal 
och central nivå kan du 
nätverka och inspireras. 

KURSER – specialsydda 
för arkitekter. 

YRKESTITELN – garant 
för utbildning och 
erfarenhet.

STARTA EGET-STÖD – 
hos oss får du hjälp med 
att ta steget till eget. 

TIDNINGEN 
ARKITEKTEN – digitalt 
varje dag, 11 nr/år i 
brevlådan. 

CV- OCH PORTFOLIO- 
GRANSKNING – låter 
dina bästa sidor skina.

KARRIÄRRÅDGIVNING 
– tar dig närmare 
drömjobbet.

RABATT PÅ:  
Bolån och försäkringar 
teckna förmånliga 
lån och anpassade 
försäkringar tack vare 
våra samarbeten.

Tidskriften Arkitektur 
och Arkitektur förlags 
böcker.

SJ och Adlibris åk tåg 
och ta med dig en bok 
på resan!

ANDRA FÖRDELAR MED MEDLEMSKAPET

”Medlemskapet i ”Medlemskapet i 
Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter 
ger mig trygghet ger mig trygghet 

 om något oväntat  om något oväntat 
händer.”händer.”

ALLT FÖR 330* KRONOR I MÅNADEN. *Ordinarie pris. 



Sveriges Arkitekter 
Storgatan 41
Box 5027
102 41 Stockholm
Sweden
Telefon 
+46–8 505 577 00 

www.arkitekt.se

@sverigesarkitekter
@sveriges_arkitekter
@SvArkitekter

Sveriges Arkitekter är en fack- och bransch-
organisation för alla arkitekter i Sverige, som 
jobbar med inredning, hus, landskap eller 
planering. Vi organiserar nära 14 000 arkitekter, 
omkring 90 procent av den samlade kåren, och 
är därigenom en stark röst för yrket. Vårt mål 
är att arkitekter ska ha en bred och ledande roll 
i planering och samhällsbyggnad. Vår vision 
är bra arkitektur, som möter behoven hos dem 
som ska uppleva den byggda miljön i dag och i 
morgon.


