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Motion 11 

 

Mäta hållbarheten i arkitektkontorens projekt  
Stämman föreslås besluta 

- att Sveriges Arkitekter ska samla in information om hållbarheten i arkitektkontorens 
projekt på årsbasis och åskådliggöra dem i en årlig rapport.  

Motivering  
Flera arkitektkontor har börjat mäta hållbarheten i sina projekt och presenterar det i 
hållbarhetsrapporter. Man presenterar t.ex. antal projekt med trästomme, certifierade 
projekt, projekt med dialogarbete, projekt där man beräknat klimatavtrycket och 
sammantagen projektyta. För att uppmuntra fler medlemsföretag att börja mäta sin 
påverkan, och för att kunna följa en branschutveckling, föreslår jag att Sveriges Arkitekter 
tar fram ett formulär för att skapa en mätning av hållbarheten i projekten, som företagen 
årligen ombeds besvara.  

Det sammanställda resultat bidrar till ett diskussionsunderlag utifrån hållbarhet i de skeden 
där vi är verksamma och kan påverka. Även om inte alla företag svarar, så är resultatet 
intressant utifrån procentuella värden och åskådliggör på sikt förändringar från år till år.  

Namn på motionär  
Arkitekt SAR/MSA Josefine Wikholm, Göteborg 

 

Sveriges Arkitekters stämma 2022 
 
Föredragningspunkt 8 



 

 

 

1 av 1 

 

 

 

Motion 11 svar 

 

Mäta hållbarheten i arkitektkontorens projekt  
 

Styrelsen förslår att stämman beslutar  

- att avslå motionen 

Motivering  
Motionären föreslår att Sveriges Arkitekter ska samla in information om hållbarheten i 
arkitektkontorens projekt på årsbasis och åskådliggöra dem i en årlig rapport. 

Styrelsen delar helt motionärens syn på vikten av att arkitektkontoren arbetar med 
hållbarhet på metodiska sätt, såsom hållbarhetsrapporter. Förbundet uppmuntrar kontoren 
till detta i Vägen Framåt – förbundets handlingsplan för hur arkitekter kan bidra i 
omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande. I avsnitt 7 Arkitekter mäter och 
begränsar den egna verksamhetens klimat- och miljöpåverkan anger vi att för att 
åstadkomma det krävs att arkitektkontoren sätter upp egna klimatmål och implementerar 
dem i verksamheten samt hållbarhetsrapporterar för att redovisa och sätta mål på sin 
verksamhets klimatpåverkan.   

Sveriges Arkitekter kommer att fortsätta sitt arbete enligt verksamhetsprogrammet med att 
verka för målet Att arkitekterna är ledande i omställningen till ett hållbart 
samhällsbyggande. Förbundet ska arbeta med och integrera omställningen i allt förbundet 
gör och förbundets arbete med politisk påverkan och att rusta grundutbildningarna är 
prioriterat.  

Däremot saknar förbundet resurser för att följa upp arkitektkontorens hållbarhetsrapporter 
eller möjligheter att styra hur de väljer att rapportera hållbarhet samt bedömer inte att det 
är genom sådana insatser som förbundet gör mest nytta för medlemmarna. Förbundets 
uppdrag är att arbeta för att stärka arkitekterna, inte företagen, och vi anser att förslaget är 
lovvärt men snarare en uppgift för arenor där arkitektkontoren är representerade, såsom 
Architects Declare eller Innovationsföretagen. Vårt förbund kommer i stället att fortsätta vårt 
arbete med att rusta våra enskilda medlemmar för omställningen med kunskap och 
information om hur de kan bidra till omställningen och genom att synliggöra goda exempel 
på hållbar arkitektur.  
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