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Motion 14 

 

Förtydligande av Etiskt program och etiska regler - 
vår del av ansvaret för klimatförändringar/minskad biodiversitet behöver komma med. 

Stämman föreslås besluta 
- att komplettera andra stycket i ingressen till "Etiskt program och etiska regler"; Det 

slutar - med " ...Arkitektens arbete gäller ofta miljöförändringar som skall bestå 
under lång tid och berör många människor." Vi föreslår att lägga till ytterligare en 
mening efter denna som lyder: Arbetet påverkar klimatet och biodiversiteten i 
lokala, nationella och globala perspektiv. 

- att komplettera meningen i första punkten under "Etiskt program" med ytterligare 
två meningar. Vårt förslag är att första punkten skall lyda: "Arkitekten bör i sin 
yrkesverksamhet endast medverka i sammanhang där villkoren möjliggör ett resultat 
av god kvalitet. "Arkitektens arbete bör utgå från god resursekonomi, med 
minimerad användning av energi och nya material. Vid planering av mark och 
grönstrukturer bör hänsyn tas till biodiversitet och ekosystemtjänster.  

Motivering  
Vi befinner oss i en tid av redan tydliga klimatförändringar och en akut minskad 
biodiversitet. Anledningen till detta är väl dokumenterat inom forskningen. Vi som 
yrkesgrupp behöver göra vad kan för att motverka denna utveckling och vi behöver 
dessutom agera snabbt.  

Vi behöver bli tydligare när det gäller vad vi tror på gällande att hushålla med råvaror och 
energi. I vårt etiska program och våra etiska regler används begreppet "hållbart 
samhällsbyggande", detta begrepp kan tyvärr tolkas på många olika sätt och med olika 
omfattning. När det gäller råvaru- och energianvändning kan det exempelvis:  

- dels tolkas som att det är ok att vi bara fortsätter som vanligt, vi river och bygger nytt men 
använder "grönmärkta" varor och energi.  
- eller som att vi också måste verka för minskad råvaru-och  
energianvändning och därmed också så få rivningar som möjligt. 

Vi behöver vara tydliga i att det är den senare tolkningen som vi arbetar för. 

Att förtydliga och därmed lägga vikt vid omställningsfrågorna i vår övergripande text "Etiskt 
program och etiska regler" skulle tydligare definiera våra ambitioner. Vi föreslår att dessa 
ändringar görs så snabbt som möjligt.  
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Namn på motionärer  
Architects Climate Action Network Sverige /arkitekt SAR/MSA Martin Spengler, arkitekt 
SIR/MSA Anna Holst, arkitekt SAR/MSA Anna Mistry Bergbom, arkitekt MSA Julia Eriksson 
Lagerqvist, arkitekt SIR/MSA Tove Sjöberg 
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Motion 14 – styrelsens svar  

 

Förtydligande av ”Etiska program och etiska regler”  
Styrelsen föreslår stämman 

- att ge styrelsen i uppdrag att i samråd med etisk nämnden att se över det etiska 
programmet i linje med motionens förslag.  

Styrelsen anser i enlighet med motionärerna att det är viktigt att kåren tar sitt ansvar för 
klimatförändringarna och en minskning av biodiversiteten. Föreslagen skrivning ligger i linje 
med hur styrelsen och Etiska nämnden ser på arkitektens ansvar.  

Styrelsen behöver dock bereda föreslagen ändring tillsammans med Etiska nämnden innan 
föreslagen ändring förs in i det Etiska programmet. 
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