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Motion 5 

Internationalisering 
 

Förslag till beslut  
att Sveriges Arkitekter ska ha en ökad budget för juridiskt och annat stöd vid 
internationella satsningar av svenska arkitektkontor.  

Motivering  
Sveriges Arkitekter pratar mycket om hur svenska arkitekter ska satsa på utlandet och hur 
den svenska arkitekturen ska bli en stor exportprodukt. Men det finns inget stöd att få, 
speciellt inte juridiskt, när man faktiskt satsar på projekt utomlands. Detta borde ändras, om 
man verkligen tror på denna internationella satsning.  

Namn på motionär  
Arkitekt SAR/MSA Patrick Verhoeven  
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Motion 5 – styrelsens svar 

 

Internationalisering 
 

Styrelsen föreslår stämman  
- att avslå motionen 

Sveriges Arkitekter erbjuder stöd till våra medlemmar inom en rad olika områden, varav 
företagandet är ett. Inom ett så pass omfattande område som företagarfrågor har styrelsen 
valt att fokusera på tjänster som är arkitektspecifika och som kan komma till nytta för en stor 
andel av medlemmarna. Det inkluderar bland annat specialiserad juridisk rådgivning inom 
avtalsrätt, vid offentlig upphandling och i upphovsrättsfrågor. Vad gäller övriga 
företagarfrågor bör dessa i första hand hanteras av bransch- och 
arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen.  

När det gäller internationalisering och att etablera svenska företag i andra länder medför 
det en rad komplicerade frågeställningar, inte minst de juridiska. Skillnaderna mellan 
länder är stor och det krävs specialistkunskap för att ge relevant rådgivning. 

Sveriges Arkitekter kan erbjuda viss hjälp genom att till exempel hänvisa till 
handelskammare och andra myndigheter. Vi ger även hjälp till medlemmar som behöver 
registrera sig i andra länder, vilket ofta är nödvändigt för att kunna utöva yrket. På det 
sättet kommer de i åtnjutande av det stöd som nationella organisationer ger och får ofta 
också tillgång till juridiskt stöd, försäkringar osv. 

Bland Sveriges Arkitekters medlemmar är frågor om företagande i utlandet inte särskilt 
vanligt förekommande. Därför har vi valt att inte prioritera egen specialkompetens inom 
området då det skulle ta alltför mycket resurser i anspråk i relation till nyttan för 
medlemmarna över lag. Sveriges Arkitekter har tidigare haft ett samarbete med en 
advokatbyrå som erbjudit rådgivning till medlemmar i FöretagarService till ett rabatterat 
arvode, men detta avslutades av advokatfirman på grund av låg efterfrågan. Skulle vi 
märka ett ökat intresse bland medlemmarna för att driva verksamhet utomlands är vi 
naturligtvis beredda att på nytt etablera samarbeten och/eller utveckla viss egen kompetens.  
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