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Motion 17 

 

Priser kontra det etiska programmet 
Stämman föreslås besluta 

- att nya riktlinjer för nomineringar till priser tas fram, med utgångspunkt i Sveriges 
Arkitekters Etiska program och regler.  

Motivering  
Sveriges Arkitekter bör ha en tydlig linje kring vilka projekt som lyfts fram som förebildliga 
genom nomineringar och belöning med förbundets priser.  

Vi vet att detta är svårt, och berör kärnan av våra yrkesidentiteter. Men vi kan inte fortsätta 
lyfta fram projekt som förebilder, om de representerar ohållbara arbetssätt och 
överanvändning av resurser. 

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. Enligt IPCC-rapporten som kom i februari gör varje vidare 
fördröjning att vi riskerar missa möjligheten att säkra en en värld som är möjlig att leva i.  

Att bygga, är extremt resurskrävande, och orsakar enorma mängder utsläpp. I Sverige står 
byggbranschen för c:a ⅕ av våra totala utsläpp av växthusgaser, och 40% av vårt avfall. 
Det är ett faktum att vi som bransch måste ställa om för att säkerställa en hållbar framtid.  

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 
förutsätter att arkitekten vidgar och fördjupar sina yrkeskunskaper och tillämpar 
såväl beprövad erfarenhet som forskningens resultat. Att hävda och tillvarata 
långsiktiga och allmänna intressen samt verka för god totalekonomi ska vara 
vägledande i arkitektens arbete.  

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 17 – styrelsens svar 

 

Priser kontra det etiska programmet 
Styrelsen föreslår stämman 

- att avslå motionen 

Styrelsen förstår och stöder intentionen i motionen.  

Under den gångna verksamhetsperioden har förbundets akademier och prisjuryer på 
uppdrag av styrelsen diskuterat de kriterier juryerna bedömer projekt utifrån med 
utgångspunkt från Sveriges Arkitekters handlingsplan för hållbarhet Vägen framåt. 
Hållbarhet är nu en viktig aspekt som juryarna aktivt arbetar med i sina 
bedömningsarbeten. 

Enskild medlem ska alltid följa Sveriges Arkitekters etiska program och etiska regler i vilken 
roll man än agerar – som projekterande arkitekt eller som arkitekt i ett juryarbete.  
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