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Stora utmaningar globalt och lokalt

Magnus Borglund

Trots att hösten blev dramatisk med global finanskris och snabbt
annalkande djup lågkonjunktur var 2008 ett bra år för Sveriges
arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. 2008 blev
kulmen på fem års tillväxt och positiv utveckling såväl för branschen
som för Sverige och välståndet i hela världen.
Medlemsföretagen har expanderat på hemmamarknaderna och
internationellt. Medelantalet anställda i branschen var nästan
45 000 personer 2008, en ökning med 10 000 på fem år. STD har
närmare 740 medlemsföretag med cirka 25 000 anställda. Företagens beläggning och ekonomi har varit god och de har därmed
kunnat satsa framåt på ny teknik och kompetens. Till den positiva
bilden hör även en ökad nära samverkan mellan kund, konsulter och
entreprenörer mot gemensamma mål i uppdrag och projekt.
I vår bransch är vi vana vid stora konjunktursvängningar, men
framtiden har aldrig känts så oviss som nu. I omvärlden, som vi är
helt beroende av, skakas många av våra kunder av den värsta krisen
som man har upplevt.
Samtidigt står vi inför enorma utmaningar för samhällsbyggnadsoch industrisektorn både i globala och lokala perspektiv. Vi har bara
påbörjat vägen mot en ekologisk, social och ekonomiskt hållbar värld.
Förhoppningsvis kan strävan att lösa dessa frågor efterhand sätta
fart på hjulen igen. Konkurrensen ökar, inte minst den internationella, och effektiviseringen av all produktion är en avgörande faktor.
Konsultföretagen är en viktig part i såväl samhällsbyggnadssektorns
som industrins fortsatta utveckling. Genom sin kunskap bidrar konsulterna till såväl forsknings- och utvecklings- som rationaliseringsarbetet.
Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till alla medarbetare på kansliet
och alla representanter från företagen som med stort engagemang
har bidragit till att STD har utvecklats väl och flyttat fram sina
positioner under 2008.
Magnus Borglund, White Arkitekter
Ordförande i Svensk Teknik och Design

Vision
2010

STD-företagen
betraktas av politiker och beslutsfattare som viktiga
när det gäller att
skapa ett hållbart
samhälle.

STD-företagen
uppfattas som
strategiska affärspartners av sina
kunder och övriga
aktörer i branschen.

STD ska av sina
medlemsföretag ses
som en aktiv part
som driver aktuella
frågor som är viktiga
för branschen.

I en intervju med Lena Wästfelt, som är chef för
STD Svensk Teknik och Design, fick hon svara på
hur utvecklingen för medlemsföretagen har varit
under 2008.
Hur påverkade lågkonjunkturen STDs medlemsföretag?
– Sämre tider märktes först hos de industritekniska konsulterna
som under hösten starkt påverkades av krisen i fordonsindustrin. Först in på det nya året har lågkonjunkturen blivit mer
påtaglig. För att hjälpa våra medlemsföretag att förbereda sig
för sämre tider genomförde vi snabbt seminarier om vad
arbetsgivaren måste tänka på vid varsel och uppsägningar
samt hur företaget säkrar sina fordringar.
– De löneökningar som bestämdes för två år sedan skulle bli
alldeles för dyra i en lågkonjunktur. Därför beslutade vi att inte
utnyttja det nuvarande avtalets optionsår. Förhandlingar om ett
nytt avtal kommer att tas upp under våren 2009.
Upphandlingsfrågorna är viktiga för många företag, hur arbetar
ni med dem?
– Upphandling var vårt huvudtema 2008. Vi förde en dialog med
stora offentliga beställare för att tillsammans hitta ett effektivt
upphandlingsförfarande. I december begärde några av våra
medlemsföretag, med stöd av STD, överprövning av två upphandlingar som gjordes av Upphandlingsbolaget i Göteborg. Företagen
vann i länsrätten men Upphandlingsbolaget har fått prövningstillstånd hos kammarrätten för ett överklagande.
Hur har året varit på kansliet?
– Året som gick var också speciellt för oss som arbetar på STDs
kansli. Flera av våra medarbetare som har arbetat hos oss under många år gick i pension. Det innebar i sin tur att vi genomförde en stor rekryteringssatsning som nu är i hamn.
– Varje år genomför vi STD-dagen i samband med stämman i
maj. Temat för årets STD-dag var Upphandling – Inköp. En av
talarna var Lars Jacobsson, inköpschef Vägverket, som berättade om deras syn på konsulter.

Lena Wästfelt

Profilering ger ringar på vattnet
F o kus o m r åd e p r o fil e r i n g

Några av STDs temagrupper har under året ägnat sig åt profileringsprojektet. Temagrupp Arkitekter har
arbetat med projektet genom Varumärke Arkitektur. De har arbetat intensivt med en kundenkät, seminarier i regionerna och möten med företagens kunder. Allt för att formulera profilen för framtidens arkitektföretag, göra arkitektrollen synlig och betona företagens värde för samhällets utveckling.
Projektet har fått efterföljare i temagrupperna Industrikonsulter, Projektledning och Installationskonsulter. Varje grupp har jobbat på sitt sätt mot samma mål.
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Övriga temagrupper
Temagrupp Industrikonsulter
Gruppen påbörjade arbetet med villkoren gentemot
sina kunder. Bland annat försöker man ta fram ett
eget avtal med ABK som modell.

Temagrupp Projektledare
Förutom profilering har gruppen arbetat med ett pm
om upphandling av projektledningstjänster.

Yngrerådet
Som en uppföljning av 2007
års tema Affärsmässighet
arbetade Yngrerådet med
temat Upphandling och
arrangerade seminarier under
hösten för yngre medarbetare i Stockholm och Göteborg. Yngrerådet tog fram en
powerpoint-presentation med bakgrundsrapport som
finns på STDs webbplats för alla som vill använda
materialet.
Yngrerådet Väst arrangerade studiebesök och seminarium med upphandlingstema för yngre medarbetare på medlemsföretagen. Dessutom har medlemmarna i Yngrerådet föreläst i skolor i samarbete med
Transfer, en organisation som ordnar föreläsare från
näringslivet till gymnasieskolorna.

Andreas Skälegård

STD-priset för yngre konsulter
På STD-dagen utsågs Andreas Skälegård till årets
STD-pristagare. Han fick priset för sina insatser att
internt och externt ha marknadsfört både konsultyrket och energifrågan, samtidigt som han har
skapat engagemang hos många andra.

Kollektivavtal för kunskapsintensiva
verksamheter
F o kus o m r åd e k o ll e ktivavtal

STD verkar för att öka samarbetet med de fackliga organisationerna och skapa förutsättningar för avtal och
lönebildningar som matchar kunskapsintensiva verksamheter. Under året har vi träffat Sveriges Ingenjörer och
Sveriges Arkitekter för att diskutera ett löneavtal som är anpassat till kunskapsföretagens villkor.
STDs avtalsgrupp har förberett frågan om att utnyttja den option för 2009–2010 som ingick i 2007 års avtal.
Höstens konjunkturnedgång har dramatiskt förändrat förutsättningarna inför 2009 jämfört med när avtalet
träffades våren 2007. Frågan behandlades vid STDs styrelsemöte den 4 december och styrelsen beslöt att följa
avtalsgruppens rekommendation att inte utnyttja optionen. Det innebär att det nuvarande avtalet löper ut den
31 mars 2009. Förhandlingar om ett nytt avtal inleds under våren. Frågan fick stor täckning i pressen.

Tidningsklipp Krisitianstadsbladet 2008-12-10

Tidningsklipp Uppsala Nya Tidning
2008-12-10

Tidningsklipp SmålandsTidningen
2008-12-10

Övriga arbetsgivarfrågor
Tvisteförhandlingar
Antalet tvister mellan företag och de fackliga organisationerna har varit lågt. Alla tvister har lösts utan att Arbetsdomstolen har behövt avgöra något mål. Ingen arbetsmarknadskonflikt har berört STDs medlemsföretag.

Utbildning
Med anledning av den kraftiga konjunkturnedgången
under hösten bjöd STD in till seminarier om arbetsbristuppsägningar i Stockholm och Göteborg. Seminarierna
arrangerades i december och var mycket välbesökta.
Vi genomförde också ett antal företagsanpassade
utbildningar i STD-avtalet under året.

Tidningsklipp Nerikes Allehanda
2008-12-10

Marknadslöneinformation
Under 2007 samlade vi in marknadslöneinformation
för konsult- och arkitektföretag, MLI-STD, för september 2007 och redovisade detta i april 2008. MLI-STD
är en översikt av löneläget i ett antal typiska yrkesgrupper på medlemsföretagen, så kallade referensyrken. Även uppgifter för andra vanliga befattningar
på konsult- och arkitektföretag redovisas.
MLI Almega I publikationen presenteras tabeller och
diagram över lönespridningen i olika yrken. Grunden för
indelning i yrken är yrkesgrupperingssystemet SSYK.
Redovisningen sker för yrken som är vanliga inom Almega.
Urvalet har gjorts med två kriterier. Yrket ska innefatta
minst 500 anställda totalt och minst 100 anställda inom
två Almega-förbund. För dessa yrken görs en redovisning
med fördelning på fyra arbetsmarknadsregioner: Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga landet.

Kvalificerade köpare av
kunskapsintensiva tjänster

F o kus o m r åd e kvalifi c e r ad e köpa r e

STDs medlemsföretag stämde Upphandlingsbolaget i Göteborg
Upphandlingsbolaget genomförde under hösten bland annat två upphandlingar av tekniska konsulter till
lägsta pris utan några kvalificeringskrav på kompetens eller kvalitet. Alla bolag, förvaltningar, kommunalförbund och stiftelser (med vissa undantag), som ingår i Göteborgs stad, samt Räddningstjänsten Storgöteborg och Göteborgs Kyrkogårdsförvaltning skulle ha rätt att använda resultatet.
Enligt förfrågningsunderlaget omfattade upphandlingarna mindre konsultuppdrag som underlag för förstudier och program för ny- och ombyggnad, tekniska utredningar och mindre projekt. Uppdragen skulle stödja
de avropande enheterna vid ny- och ombyggnadsuppdrag, underhåll och fastighetsförvaltning.
De avropande myndigheterna fick avgöra om de ville genomföra en ny konkurrensutsättning eller göra ett
rangordnat avrop. Ramavtalets upphandlingsförfarande stred mot LOU och principerna om transparens och
lika behandling. Förfarandet öppnade för godtycke och säkerställde inte en objektiv och rättvis behandling
av anbudsgivarna. Totalt 16 medlemsbolag begärde överprövning av upphandlingarna.
Länsrätten beslutade att upphandlingen skulle göras om, eftersom upphandlande myndigheter inte kan
tilldela kontrakt som grundar sig på både rangordning och förnyad konkurrensutsättning. Domen har överklagats till kammarrätten av Upphandlingsbolaget i Göteborg och kan få prejudicerande verkan i ett flertal
frågor som påverkar branschen.

BKK
Incitamentsavtalsutskottet har arbetat
med att skapa nya avtalsmallar som
tillägg till existerande förfarande med
löpande räkning och fast pris. ABK:s
förhandlingsgrupp har arbetat intensivt under året och vid årsskiftet såg
det ut som om ett avtal skulle kunna
slutförhandlas under våren 2009.

Temagrupp Anläggning
Gruppen har hållit regelbundna träffar
med Banverket och Vägverket för att
diskutera upphandlingsfrågor. Genom
dessa har STD blivit en prioriterad
samtalspartner för Banverket när det
gäller upphandling av konsulttjänster.

Artikel från nr 6 2008 i
Byggindustrin.

Artikel från nr 10 2008 i energi&miljö.

Övrig juridisk verksamhet
Försäkring
Under våren och sommaren upphandlade STD en ny försäkringslösning med förmånliga villkor och premier. Nu erbjuder vi fler
grupplösningar än ansvars- och kontorsförsäkring till våra medlemmar.

Utbildning och kursverksamhet
Från mars till december 2008 höll STDs nya jurist Peder Stenström ett flertal utbildningar om LOU, AB 02 och ABT 06 samt
ABK 96 för STDs och Svenskt Näringslivs räkning. Utbildningarna
genomfördes i Luleå, Umeå, Stockholm, Kalmar, Växjö, Göteborg
och Malmö.

BIM-gruppen
Gruppen har växt och drivit ett positivt pilottest tillsammans
med 12-gruppen, representanter för offentliga beställare, främst
landsting. Ett nytt test är planerat till 2009.
David Cramér

Saga Hellberg

Nya ansikten på kansliet
Året inleddes med en avskedsfest där Bengt O Andreasson
och Lars Lundenmark avtackades efter många år i branschen.
Båda gick i pension men har till och från bistått STD även
under 2008.
Peder Stenström

Under året har kansliet förstärkts med nya förmågor: David
Cramér som marknadsanalytiker, Peder Stenström som affärsjurist och Saga Hellberg som projektledare för kommunikation
och kompetensförsörjning.

Samverkan attraherar ungdomar
till vår sektor

F o kus o m r åd e k o mp e t e n sfö r sö r j n i n g

Med målet att öka intresset för de utbildningar som fyller
medlemsföretagens behov har STD anställt en medarbetare
med ansvar för kompetensförsörjning och kommunikation.
Under året har vi drivit en rad projekt inom fokusområdet:

Future City – en tävling för skolungdomar
Från läsåret 2008/2009 har STD tagit över
värdskapet för tävlingen. Projektet drivs av en
utomstående projektledare men STD bidrar
med en assistenttjänst på 20 procent och har ansvaret för
tävlingen. Du hittar mer information på www.futurecity.nu

KIA – kompetensförsörjning i anläggningsbranschen – har bildats
STD har startat ett samarbete med Vägverket, Banverket och
Sveriges Byggindustrier för att öka attraktionen för anläggningssektorn hos gymnasieungdomar. Arbetet sker i ett
nationellt råd och fem regiongrupper. Ett nationellt seminarium hölls under hösten där man diskuterade varför ungdomar väljer anläggningssektorn.

Nätverket Samhällsbyggarna – Youcreate.se
I projektet Youcreate.se samarbetar vi
sedan 2005 med elva andra organisationer. Tyngdpunkten ligger på att attrahera
och rekrytera ungdomar till samhällsbyggnadssektorn samt
på lobbyverksamhet. STD är representerat i styrgruppen
och nätverket har egen webbplats: youcreate.se. Under året
genomfördes bland annat två undersökningar bland studieoch yrkesvägledare på högstadiet och gymnasiet.

Chalmers brobyggartävling
STD sponsrade för andra året i rad ett initiativ från Chalmers
i Göteborg. Tävlingen är ett gränsöverskridande projekt
mellan blivande arkitekter och byggingenjörer. Mer information på: www.brobyggartavling.se

F o kus o m r åd e k o mp e t e n sfö r sö r j n i n g

Studentmässor
STD samverkade med sju andra branschorganisationer
inom samhällsbyggnadssektorn i en gemensam monter på
studentmässorna i Sverige hösten 2008. Montern bemannades av studenter från högskolorna och yngre medarbetare i medlemsföretagen.

Byggingenjörsutbildningarna i Sverige
Nykonstruerade broar
från brobyggartävlingen i
Göteborg.

STD och BI har träffat programansvariga för byggingenjörsutbildningarna i Sverige för att utbyta erfarenheter och planera fortsatt samverkan i rekryteringen till utbildningarna.

Studenttidningen Konkret och webbplatsen
byggare.com
STD och BI producerar en studenttidning, som delas ut till
årskurs 3 på gymnasiet, med information om våra yrken och
utbildningsvägar. Vi finns också på www.byggare.com

Medlem i KTH Byggenskap
STD har under året gått med i nätverket KTH Byggenskap,
vars syfte är samverkan med näringslivet i samhällsbyggnadssektorn. Se mer på www.kthbyggenskap.com

Enkät om rekryteringsbehov
STD har genomfört en webbenkät bland elkonsulterna för
att synliggöra rekryteringsbehovet framöver och för att få
argument för att medel till ansökta KY-utbildningar ska
beviljas. Initiativet utföll positivt.

Regioner
Norrbotten – ny utbildning på högskolan. Föreningen har nära kontakter med

högskolan och efter framgångsrikt samarbete
startades en 120-poängsutbildning för samhällsbyggnadsingenjörer.

Här visar vi ett axplock av all verksamhet
som bedrivs runt om i landet. Fullständig
information hittar du på medlemssidorna
under Region på www.std.se

Luleå

Västerbotten – ny regional
förening. Den första träffen hölls den

Umeå

13 november då STD presenterade sin
organisation och mötesdeltagarna diskuterade ramavtal. Förutom STD-medlemmar deltog inbjudna gäster från fyra av
länets stora beställare av konsulttjänster:
Akademiska hus, Umeå Energi, Umeå
kommun och Västerbottens landsting.

Jönköping – ständigt på jakt efter nya
medlemmar. Förutom den vanliga program-

verksamheten har styrelsen under året arbetat
med att öka medlemsantalet. Lokalavdelningen
har arrangerat två föreningsmöten om offentlig
upphandling och stadsbyggnadsvisionen version
2.0. Dessutom är STD representerat i det lokala
Kretsloppsrådet och Vägverkets branschråd.

Väst – upphandling i fokus.
Föreningen har arbetat med upphandlingsfrågan kring ramavtalet
för Göteborgs kommun, bjudit
in till lunchmöten kring frågan,
uppvaktat Upphandlingsbolaget,
jobbat med riktlinjer för hur
konsulttjänster ska upphandlas
och inte minst överklagat upphandlingen.

Kronoberg – tema klimatförändring
lockade många. Under verksamhetsåret

har STD arrangerat sex frukostmöten som
lockade mellan 60 och 100 deltagare. Syftet
var att ge STD ett ansikte, skapa en arena för
byggfolk och byggintresserade i Växjö samt
belysa aktuella ämnen. Ett genomgående
tema var klimatförändringen.

Göteborg

Växjö

Syd – regional synlighet.

För att göra STDs regionala verksamhet mer synlig arrangerades
ett seminarium om LOU och ett om
kundrelationer och försäljning för
yngre medarbetare.
Dessutom bjöds representanter
från högskolan in till möten för att
diskutera utbildningen.

Jönköping

Föreningen är också aktiv i arbetet med Teknikåttan, en tekniktävling för årskurs 8.

Kalmar
Malmö

Kalmar – med sikte på kunder och
klimatförändring. Föreningen arrangerade sex

frukostmöten samt studiebesök på Kalmars nya
konstmuseum. Vårens möten handlade om LOU och
om försäljning medan höstens möten fokuserade
på klimatförändringen. Mellan 20 och 70 personer
deltog.

Samverkan nationellt
och internationellt

STD deltar i ett antal fora för samverkan inom samhällsbyggnadssektorn.
Avsikten är att sektorn på ett tydligare sätt ska verka tillsammans i viktiga
frågor och agera samstämt i kontakter med politiker och beslutsfattare.
Då blir våra medlemmar både synliga och får en stark stämma.

Sverige
BIC, Byggsektorns InnovationsCentrum. Under året har

STD gått in som medlem i BIC. Några av våra medlemsföretag är
sedan tidigare aktiva i BIC, men för att få en bättre koppling till
fler medlemsföretag valde styrelsen att teckna ett eget medlemskap för STD.

BKK, Byggandets kontraktskommitté, tar fram och ger ut
de juridiska dokumenten för entreprenader och konsultuppdrag.
Under året har revideringen av ABK 96 stått på agendan.
Det nya ABK är ännu inte i hamn.
BQR, Rådet för byggkvalitet, arbetar för att stärka samverkan inom sektorn och därigenom skapa högre kvalitet i byggandet. STD har valt att inte vara aktiva under året, då vi tycker att
BQRs verksamhet inte ligger helt i linje med deras uppdrag.

Byggsektorns Etiska Råd, fick en nystart under slutet av

2008. Byggherrarna och Sveriges Byggindustrier tog ett gemensamt initiativ och bjöd sedan in andra intressenter. STD är
en av stiftarna till det nya rådet och kommer också att utse en
representant. Rådet kommer att, förutom att behandla inkomna
ärenden, agera aktivt i kommunikationen kring etiska förhållningssätt inom sektorn.

ICT 2008, informations- och kommunikationsteknologi inom

bygg, anläggning och förvaltning. Det innovationsprogram som
startade 2004 har förvaltats väl och STD har representation
inom ramen för programmets utveckling.

Kretsloppsrådet, där STD är representerat i styrelsen, tar
ansvar för miljöfrågorna inom sektorn. Efter att ha verkat i snart
tio år är man nu i färd med att färdigställa ett antal projekt till
brukbara produkter.
Nätverket Svensk Byggnäring, är ett nätverk för aktörerna

inom sektorn. Nätverket samordnar sina insatser gentemot
politiker och beslutsfattare samt genomför gemensamma aktiviteter, till exempel under politikerveckan i Almedalen. Temat för
Almedalen 2008 var energieffektivisering.

Samhällsbyggardagen. STD var för tredje året i rad med och

arrangerade Samhällsbyggardagen. Årets tema var energieffektivisering och dagen gästades av bland andra Maud Olofsson. Stora
Samhällsbyggarpriset delades ut till Uppsala Konserthus.

Samhällsbyggandets kontraktsforum. Ett initiativ från Byggherrarna där man har reagerat på att sektorns styrande och stödjande dokument svävade fritt i förhållande till varandra. Avsikten
med rådet är att göra informationsutbyte och koordinering möjliga,
bevaka utvecklingstendenser och uppmärksamma behovet av långsiktig finansiering. Konsultgrupperna har två representationsplatser
som STD delar med Sveriges Arkitekter och fastighetskonsulterna.

Internationellt
Norden. STD fick under året besök av både vår finska och vår

norska systerorganisation för teknikkonsulter. Vi möter dem också,
förutom i EFCA och FIDIC, i Rinord för tekniska konsulter och i
Nordiskt Praktikermöte för arkitekter.

Arkitekt: Henning Larsen Tegnestue. Foto: Bo Gyllander.

Stora Samhällsbyggarpriset delades ut till
Uppsalas nybyggda
konserthus.
Foto: Bo Gyllander

EFCA. STD finns representerat i olika kommittéer inom EFCA:

Professional Liability Committee, där en av huvudfrågorna är begränsning av konsultens ansvar, Public Procurement Committee,
där framför allt gemensamma etiska regler och användandet av CV
under upphandlingen har diskuterats, och Development Cooperation
Committe, där man tog initiativ till ett möte med kommissionen för
att diskutera korruption inom biståndsprojekt.
EFCA höll sin stämma och årliga konsultdag i juni i Prag, där tre
STD-företag tog tillfället att skapa nya kontakter. Temat för dagen var
innovationer och tekniska konsulttjänster.

FIDIC. FIDIC höll sin årskonferens och stämma i Quebec. Temat var
”A strong industry, serving society”. Ett särskilt program arrangerades för yngre konsulter, där STD-pristagaren deltog bland drygt 90
andra unga konsulter från hela världen.

En fråga som väcktes under året är en eventuell sammanslagning av
EFCA och FIDIC. En gemensam grupp tillsattes för att utreda möjligheterna. Den lämnade sitt förslag i september och frågan kommer
att tas upp vid respektive förenings stämma under 2009.

Marknadsrapporter

Under 2008 kom tre Investeringssignalen ut; i januari, augusti och
oktober. I augusti kompletterades rapporten med en lista över de
100 största konsult- och arkitektföretagen i Sverige. Kompletteringen
ersatte tidigare års Branschkommuniké.
I december publicerades Branschöversikten i samma format som tidigare. Den engelska versionen, Sector Review, kom ut i januari 2009.
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Branschöversikten
November 2008

Arkitekt-, teknikkonsult- och industrik
onsultföretagen.
Svensk, nordisk och internatio
nell kartläggning.

de i branschöversikten publicerad
e tabellerna redovisar uppgifter
från företagens bokslut för 2007
och 2007/2008.

Utveckling av enkätinsamling
Under hösten började insamlingen av enkäter till Investeringssignalen med hjälp av webbverktyget EasyResearch istället för att
samla in uppgifter via papper, fax, och e-post.
Enkäter via webb har förenklat och förkortat den interna processen,
förenklat för de svarande och ökat svarsfrekvensen. I de två undersökningar som har genomförts har antalet svarande ökat med drygt
20 procent jämfört med den sista undersökningen innan webbverktyget utnyttjades. Ungefär hälften av de tillfrågade svarade på
enkäterna, vilket är en bra siffra. Målet framöver är att öka antalet
svarande, men framför allt att verka för att samma företag svarar
varje gång. Verktyget ger oss möjlighet att genomföra fler marknadsundersökningar med kortare varsel och ledtider.

Rapporterna i media
Under året har Investeringssignalen nämnts i cirka 45 tidningar och
lika många artiklar. Branschöversikten har nämnts i över 20 tidningar,
fackpress och andra medier. Branschöversikten fick också stor uppmärksamhet internationellt.

STD i media
Nedan redovisas hela STDs synlighet i media.
Antal artiklar
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STDs styrelse och medlemsrepresentanter i olika samverkansstyrelser under 2008
Styrelse

(från stämman den 20:e maj 2008)
Ordförande
Magnus Borglund, White Arkitekter
Övriga ledamöter
Staffan Andersson, Epsilon
Rikard Appelgren, WSP Sverige
Ulrika Francke, Tyréns
Mikael Gustafsson, Ing. firman Mikael Gustafsson i Kalmar
Bent Johannesson, Ramböll
Ulf Kadefors, FOJAB Arkitekter i Lund
Inger Lindberg Bruce, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor
Magnus Meyer, Tengbomgruppen
Kjell Nilsson, Semcon Caran
Eva Nygren, SWECO Sverige
Peter Rejler, Rejlers Ingenjörer
Anders Rydberg, FB Engineering
Representanter i Almega Tjänsteförbundets styrelse
Magnus Borglund, White Arkitekter
Rikard Appelgren, WSP Sverige
Kretsloppsrådets styrelse
Per-Olof Carlson, ACC-Glasrådgivare
Beatrice Kindembe, ISS-FS
Svensk Byggtjänsts styrelse
Linda Marend, Link Arkitektur
BFABs styrelse
Karin Annerwall Parö, SWECO Sverige
ICT 2008-Industrigruppen
Per Linder, WSP Sverige
BKK, Byggandets kontraktskommitté
Bo Carlsson, SWECO Sverige
Representation i utländska organisationer
EFCA
David Montgomery, WSP International
Medlemmar i temagrupper och regionstyrelser finns på STDs
webbplats på medlemssidorna.

Utdrag ur verksamhetsplan 2009

STDs uppdrag
Svensk Teknik och Design ska tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för att synliggöra branschens betydelse för
samhällsutvecklingen. STD ska genom sin verksamhet stödja en stark
utveckling hos medlemsföretagen när det gäller god kvalitet, affärsmässigt agerande och sunda villkor för företagen och de anställda.

Profilering av konsultrollen – konsultföretagen
Profilering är årets huvudtema och kommer att genomsyra
verksamheten.

Kvalificerade köpare av kunskapstjänster
Under året fortsätter STD dialogen med de större kunderna och
tar fram rekommendationer för konsultupphandling.

Kompetensförsörjning
STD genomför ett antal aktiviteter för att öka ungas intresse för
branschen och arbetar för att högskolornas utbildningar matchar
efterfrågan på marknaden.

Avtal för kunskapsintensiv verksamhet
De pågående dialogerna med de fackliga parterna fortsätter för att
få till stånd ett kollektivavtal som är anpassat till kunskapsintensiva
verksamheter. STD medverkar aktivt till att bryta märkestänkandet
och kopplingen till industriavtalet.

Övriga aktiviteter
• ge råd och stöd till medlemsföretagen,
• stimulera den regionala verksamheten för att säkra en lokal
mötesplats för medlemsföretagen,
• medverka till att färdigställa ett nytt ABK-avtal och
implementera det i branschen,
• medverka i ett antal sektorsgemensamma aktiviteter för
att stödja och påverka utvecklingen i branschen,
• vara sluss mellan olika samverkansgrupper inom samhällsbyggnadssektorn med uppgift att förmedla information, kunskap och
nyheter mellan branschens aktörer, de internationella
organisa-tionerna och STDs medlemsföretag,
• ge kunskapsföretagen inom STD en synlig plats och påverkan
inom Almega och Svenskt Näringsliv,
• lösa tvister mellan medlemsföretag och fackliga organisationer.

Produktion: Engström med flera, mars 2009
Göteborgsoperan, konstruktör VBK.
Arkitekt Lund & Valentin. Foto Jan Modeschlin.
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