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Motion 3 

 

 

Uppmuntra tvärdisciplinär forskning inom inredningsarkitektur  
 

Förslag till beslut  
att Sveriges Arkitekter uppmuntrar och främjar tvärdisciplinär forskning inom 
inredningsarkitektur.  

Motivering  
Det pågår mycket diskussioner om hur våra arbetssätt och arbetsplatser skapar ohälsa. Kan 
den inre miljöns utformning vara en del av problemet och kan den hjälpa till att lösa 
problem? 

Jag upplever att det behövs mycket mer tvärdisciplinär forskning inom framför allt mental 
hälsa/inre miljö. Det gäller alla typer av arbetsplatser som sker i en inre miljö. Det kan vara 
inom vård/omsorg, kontor och inte minst skolor. Samhället diskuterar människors olika 
behov och förutsättningar. Vi har människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
och olika personlighetstyper som ska fungera och prestera på samma arbetsplats och i 
samma inre miljö. De har helt olika behov för att kunna fungera optimalt, men är våra 
arbetsplatser/inre miljöer anpassade efter de olika behoven? Vi som skapar de inre miljöer 
där människor ska bo, studera och arbeta behöver vara en del av den diskussionen på ett 
djupare plan.  

Gemensamma studier/forskning mellan inredningsarkitektur och psykiatri, arbets- och 
miljömedicin, psykologi men också till exempel företagsekonomi och HR tycker jag ska 
främjas så att vi kan vara en aktiv part i att motarbeta ohälsa på arbetsplatser.  

Motionär 
Arkitekt SIR/MSA Kristina Fors  
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Motion 3 -  styrelsens svar 

Tvärdisciplinär forskning för inredningsarkitekter  
 

Styrelsen föreslår stämman 
- att bifalla motionen 

Sveriges Arkitekter arbetar enligt verksamhetsprogrammet mål 5 Forskning och innovation 
för att fler arkitekter ska utveckla kunskap i framkant genom forskning och innovation. Att 
den forskning och innovation som arkitekter kan bidra med är helt avgörande för att lösa 
samhällsutmaningarna är en viktig fråga som förbundet ständigt driver i olika 
sammanhang.  

För att det ska finnas möjligheter för arkitekter att göra detta arbetar förbundet för det 
första för bättre villkor och ökade resurser till högskolornas grundforskning tillsammans 
med de andra förbunden i Saco.  

För det andra bedriver förbundet politiskt påverkansarbete för att mer av de 
konkurrensutsatta forskningsmedlen ska gå till samhällsbyggnads- och arkitekturforskning. 
Gestaltade livsmiljöer och klimatomställningen är förbundets strategiska prioriteringar i 
arbetet för mer tillgängliga forskningsmedel. Tillsammans med IQ Samhällsbyggnad driver 
vi frågan om att komplettera de befintliga innovationsprogrammen med ett nytt program 
inriktat på attraktiva livsmiljöer utifrån samtliga hållbarhetsgrunder.  

För det tredje samarbetar förbundet med Arkus, vars syfte är att främja praktiknära 
forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad, samt att tillgängliggöra 
information och resultat från denna verksamhet. Men här ser vi fortfarande ett problem i att 
inte tillräckligt många arkitektkontor anslutit sig till Arkus för att tillsammans bli starkare och 
vi uppmanar de kontor som ännu inte gjort det att göra det. 

Många av dagens samhällsutmaningar, såsom ohälsa, är, som motionären beskriver, 
komplexa utmaningar som kräver tvärvetenskapliga angreppsätt för att fördjupa förståelsen 
eller lösa problemet. Dagens forskningslandskap präglas av, och kräver, i mycket hög 
utsträckning ett tvärvetenskapligt arbetssätt. Inredningsarkitekter har en oerhört viktig roll i 
detta. Hälsoutmaningen kopplad till våra livsmiljöer är en viktig fråga för arkitekturens alla 
discipliner. Förbundet kommer att fortsätta att främja möjligheterna för arkitekter att bidra 
till kunskapsutveckling och forskning samt uppmuntra inredningsarkitekter, 
byggnadsarkitekter, landskapsarkitekter och planarkitekter att bidra i detta viktiga arbete. 
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