
UTBILDNIGSVÄGAR 

Inredningsarkitekt 

Inför gymnasiet: Inredningsarkitekt kräver egentligen inget speciellt val inför gymnasiet, 

annat än att du väljer ett gymnasieprogram som ger dig behörighet att söka in till högskola 

och universitet efter gymnasiet. Exempelvis samhällsvetarprogrammet. Om du känner att du 

skulle vilja vara egenföretagare inom inredningsbranschen kan det vara smart att läsa 

ekonomiprogrammet på gymnasiet. 

Om du däremot redan på gymnasiet vill inrikta dig mot inredning, estetik och design kan du 

välja antingen det estetiska programmet eller hantverksprogrammet. I Uppsala finns det flera 

gymnasieskolor med estetiska inriktningar. De inriktningar som främst förbereder dig som 

vill bli inredningsarkitekt är estetik och media, bild och formgivning och design, konst och 

arkitektur. 

Hantverksprogrammen i Uppsala passar för dig som vill jobba med 

inredning är de olika yrkesprogrammen med inriktning mot husbyggnad. På flera av dessa 

program kan man påbörja sin resa mot en duktig snickare. 

Under gymnasiet: Under gymnasietiden finns det två viktiga saker att tänka på. Det första är 

för dig som valt att läsa ett yrkesprogram men som skulle vilja utbilda dig till 

inredningsarkitekt efter gymnasiet. Du måste välja kurser som gör att du får behörighet till 

högskola och universitet. 

Beroende på vilken utbildning du vill ha efter gymnasiet är det olika viktigt. Det finns några 

utbildningar på högskola och universitet i Sverige som specifikt inriktar sig på inredning och 

design. En av dom är konstfack, som bara tar in ca 20 personer på programmet för 

inredningsarkitiektur och möbeldesign. Dom utgår inte enbart från dina betyg utan har du 

gjort ett tillräckligt bra arbetsprov och besitter kunskaper som anses tillräckligt goda inom 

ämnet du studerar så finns det chans att komma in ändå. Det som krävs är enbart 

gymnasiebehörighet. 

Om du inte siktar på att komma in på konstfack så finns det andra utbildningar där dina 

gymnasiebetyg i stället spelar större roll. Antagningspoängen snittar på cirka 16–18 för olika 

utbildningar med inriktning mot inredning. 

Om betygen inte räcker till: Du kan också komma in på ditt högskoleprov. Högskoleprovet 

kan du göra några gånger om året. I provet ingår olika prov i svenska, engelska och 

matematik. Då är exempelvis antagningspoängen till kandidatprogrammet i rumslig 

gestaltning 0.35. 

Flera av de utbildningar till inredningsarkitekt som erbjuds via olika yrkeshögskolor kräver 

inte betyg för att bli intagen. I stället får man betala en lite högre avgift för själva 

utbildningen. Viktigt att tänka på är att man i många fall har rätt till CSN när man läser dessa 

utbildningar. De närmaste yrkeshögskoleutbildningarna för dig som bor i Uppsala finns i 

Stockholm. Vissa av dem kräver ett inträdesprov i stället för skolbetyg och många av dem 

kräver fullständiga gymnasiebetyg.  



På universitetet: 

På Konstfack i Stockholm har vi Sveriges kanske mest prestigefyllda utbildning inom 

inredning och design. Här är det som sagts tidigare inte ett krav med höga gymnasiebetyg för 

att komma in, utan kravet är enbart behörighet, men konkurrensen är hård och förra året 

antogs bara 18st till utbildningen. Här krävs det ett bra arbetsprov för att komma in och därför 

bör du bekanta dig med dessa arbetsprov och ta reda på mer om vilka praktiska kunskaper du 

kanske måste förbättra inför din ansökan. Ett arbetsprov är ett mer praktiskt prov där du får 

visa dina färdigheter och kunskaper inom exempelvis inredning och design. Det kan vara 

genom att rita en design för en möbel, eller rita förslag på inredning och design för ett rum. 

På Mälardalens högskola kan du läsa rumslig gestaltning. Det är ett kandidatprogram där du 

får lära dig att gestalta, inreda och designa rum av olika slag. Det är en 3-årig utbildning och 

intagningspoängen brukar ligga runt 17.0 och 0.35 på högskoleprovet. 


