
1 av 2 

Motion 16 

Kunskapsuppdatering – 
Klimatkörkort för arkitekter 

Stämman föreslås besluta 
- att framtagande av förslag för kunskapsuppdatering gällande klimatfrågor förs in i

verksamhetsplanen för 2023
- att följande skrivs in i verksamhetsplanen under lämpligt stycke: Ett system för bred,

kontinuerlig kunskapsuppdatering, och uppföljning av denna, tas fram. Detta arbete
ska ha sitt huvudfokus på byggande i förhållande till klimat- och miljöpåverkan, och
resursanvändning.

Motivering  
I en föränderlig omvärld är kunskap en färskvara. 

Situationen kan förändras snabbt, nya rön tillkommer och regler förändras. För att som 
bransch kunna ligga i framkant behöver vi ständigt uppdatera oss.  

Vi befinner oss i en akut klimatkris. Byggbranschen står för c:a ⅕ av Sveriges utsläpp av 
växthusgaser, en siffra som inte minskar trots att vi snabbt måste närma oss noll för att klara 
våra åtaganden i Parisavtalet.  

Behovet att snabbt minska våra utsläpp och vår resursanvändning gör att vi snabbt måste 
förändra hur vi arbetar, och med vad. Här finns emellertid kunskapsluckor i kåren. Både 
grundinsikt kring problem och detaljkunskap kring lösningar behöver förstärkas. 

Med stöd i Sveriges Arkitekters Etiska program föreslår vi att ett system för kontinuerlig 
vidareutbildning utreds. Se t.ex. motsvarande i Storbritannien. 

Är det ett frivilligt system där man får en certifiering att lägga till i sitt C.V, eller ett krav för 
att behålla sin yrkestitel? Ett “klimatkörkort” för arkitekter? Kanske är det ett digitalt system, 
kompletterat med vissa fysiska träffar?  

Vi vet inte hur det görs bäst och mest effektivt med tid och resurser. Men vi vet att behovet 
av uppdaterad kunskap är stort. Och, att så många som möjligt i kåren nås, inte bara de 
specialintresserade, är viktigt. Inte minst då beslutsfattare i branschen tenderar att ha sin 
utbildning lite längre bakåt i tiden.  

Ur det etiska programmet: 

- Arkitekten ska i sin yrkesutövning ständigt värna om människans och planetens
behov och verka för god arkitektur och omsorgsfull planering av miljön. Detta
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förutsätter att arkitekten vidgar och fördjupar sina yrkeskunskaper och tillämpar 
såväl beprövad erfarenhet som forskningens resultat. 

Namn på motionär  
Architects Climate Action Network Sverige / arkitekt SIR/MSA Tove Sjöberg, arkitekt 
SIR/MSA Anna Holst, arkitekt SAR/MSA Anna Mistry Bergbom, arkitekt MSA Julia Eriksson 
Lagerqvist, arkitekt SAR/MSA Martin Spengler 
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Motion 16 -  styrelsens svar 

 

Kunskapsuppdatering  
”klimatkörkort för arkitekter” 

Styrelsen förslår att stämman beslutar  
- att avslå motionen. 

 

Motivering  
Motionärerna föreslår att ett system för kunskapsuppdatering om klimat-, miljö- och 
resurspåverkande för arkitekter byggande förs in i verksamhetsplanen 

Styrelsen delar motionärernas konstaterande om den akuta klimatkrisen och att 
arkitektkåren har en nyckelroll i omställningen samt att arkitekterna behöver rustas med 
kompetenspåfyllning för att kunna axla den rollen. 

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. Förbundets arbete med bland annat politisk påverkan och att rusta 
grundutbildningarna är prioriterat. Idag saknas påbyggnadsutbildningar för arkitekter på 
högskolorna. Förbundets kursverksamhet erbjuder hållbarhetsutbildning i 
professionsprogrammen och arbete med att utveckla specifika hållbarhetsutbildningar för 
varje professionsinriktning i förbundet pågår. Den möjlighet till kunskapsuppdatering som 
motionärerna efterlyser har redan påbörjats och förbundet har för avsikt att fortsätta 
utveckla informationen och kunskapsuppdateringen som erbjuds medlemmarna.  

Att villkora yrkestitlarna med sådan kompetensutveckling däremot är idag inte en 
framkomlig väg eftersom det inte finns någon allmänt tillgänglig utbildning som kan läggas 
till grund för en sådan prövning eller sådana kriterier. Förbundets inriktning är att arbeta 
vidare med att tillgängliggöra kunskapen i stället för att kontrollera medlemmarna. 
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