
Motion 9.1



Styrelsens yttrande över motion från Pär Eliaeson angående Arkitektur Förlag 
(9.1)

Förbundets styrelse instämmer i att tidskriften Arkitektur har en viktig roll att fylla och dess existens ligger i Sveriges 
Arkitekters intresse som ägare. 

Tidskriften Arkitektur ges ut av Arkitektur Förlag AB, som är ett helägt dotterbolag till Sveriges Arkitekter. Förbun-
dets och förlagets styrelser är överens om att tidskriften ska åtnjuta journalistisk frihet och oberoende. Detta slås också 
fast i gällande ägarpolicy (biläggs). Av ägarpolicyn framgår också syftet med förbundets ägande samt relationerna 
mellan förbundet och förlaget. 

Styrelserna i Sveriges Arkitekter och i Arkitektur Förlag AB är även överens om att förlaget så långt som möjligt ska 
vara ekonomiskt oberoende. Förlagets resultat varierar naturligt från år till år beroende av annonskonjunkturer, egna 
satsningar, personalförändringar med mera. Dessa pareras med eget kapital. 2011 redovisades ett avsevärt underskott, 
främst beroende på personalförändringar, medan 2012 förväntas ge ett överskott. Några önskemål från förlaget om 
finansiellt bistånd från förbundet till tidskriften har inte framförts. Däremot har förbundet gett visst finansiellt stöd till 
utgivandet av en guide till landskapsarkitekturen i Sverige, som förlaget för närvarande arbetar med. Förbundet och 
förlaget samarbetar också kring utgivningen av en bok om Kasper Salin-priset med anledning av prisets 50-årsjubi-
leum. Samarbetet mellan Sveriges Arkitekter och Arkitektur Förlag utvecklas kontinuerligt för att skapa synergier och 
uppnå gemensamma målsättningar.  

Förbundets styrelse anser inte att Sveriges Arkitekter har anledning att lägga några synpunkter på att förlaget begärt 
kulturtidskriftsstöd för utgivningen av tidskriften Arkitektur, utan konstaterar att det är Kulturrådet som beviljar sådant 
stöd enligt de regler och prioriteringar som staten fastställt. 

 

Föredragningspunkt 9 Svar motion 9.1

Styrelsen föreslår stämman besluta

att  med ovanstående anse motionen besvarad.



Ägarpolicy för Arkitektur Förlag AB

Sveriges Arkitekter äger Arkitektur Förlag AB. Förlagets huvuduppgift är att ge ut tidskriften Arkitektur.

Syftet med Sveriges Arkitekters ägande av Arkitektur Förlag AB är att säkerställa utgivning av en oberoende tidskrift 
som dokumenterar, analyserar och debatterar svensk arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och plane-
ring.

Tidskriften Arkitektur

Tidskriften Arkitektur är en oberoende tidskrift som följer pressetiska regler. För det redaktionella innehållet svarar 
chefredaktören, som är ansvarig utgivare. Som stöd för redaktionens arbete och för långsiktig diskussion om det re-
daktionella innehållet ska finnas en redaktionskommitté.

Tidskriften Arkitektur ska, på ett redaktionellt självständigt sätt, dokumentera, analysera och debattera svensk arkitek-
tur, samt spegla internationella tendenser inom ämnesområdet.

Tidskriften Arkitekturs målgrupp ska vara alla medlemskategorier i Sveriges Arkitekter och övriga arkitekturintresse-
rade.

Övrig förlagsverksamhet

Arkitektur Förlag AB ska, i den utsträckning ekonomiska förutsättningar föreligger, genom bokutgivning svara för att 
framstående arkitektur och arkitektgärningar dokumenteras och att nyskapande arkitektur samt tendenser och utveck-
ling i den samtida arkitekturen presenteras och lyfts fram på ett publikt sätt.

Ansvarsfördelning

Nominering av styrelseledamöter till förlagets styrelse bereds av Sveriges Arkitekters valberedning. Sveriges Arkitek-
ters stämma nominerar, för val vid förlagets bolagsstämma, ledamöter till förlagets styrelse.

Förlagets styrelse leder förlagets verksamhet och utser chefredaktör, ansvarig utgivare och redaktionskommitté. Förla-
gets styrelse ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt och med målsättningen att lång-
siktigt säkra utgivningen av tidskriften Arkitektur, präglad av hög och jämn kvalitet.

Förlagets styrelse rapporterar om verksamheten vid sammanträde med Sveriges Arkitekters stämma. Härutöver sker 
informationsutbyte mellan Sveriges Arkitekters styrelse och förlagets styrelse, i former som styrelserna överenskom-
mer, vid minst två tillfällen årligen.




