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Svenska Teknik&Designföretagen 2015 

 

Inledning 
Svenska Teknik&Designföretagen (STD-företagen) är bransch- och arbetsgivarorganisationen 

för företag som levererar lösningar framtagna av kreativa och kunniga arkitekter, 

teknikkonsulter och industrikonsulter. Som organisation är vårt mål att lyfta branschens 

värdeskapande förmåga från första idé och förstudie, till att utveckla, leda och driva 

genomförande av projekt och därmed leverera hållbara, smarta och effektiva lösningar i allt 

från tjänsters och produkters utveckling till stadsbyggnad, bostäder och infrastruktur. Vårt 

uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra medlemsföretag att verka och bidra med 

kunskap och värde till ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige.  

Branschen har under 2015 präglats av en stark konjunktur med hög efterfrågan, men också 

av ökad konkurrens och alltmer pressade marginaler. Under 2015 hade verksamheten 

framförallt två fokusområden: Det moderna samhället och Den oberoende konsultrollen. 

Inom ramen för dessa genomfördes en rad olika projekt för att öka kunskapen om branschen 

bland beslutsfattare och politiker samt att lyfta frågorna i samhällsdebatten. Men även 

projekt inom andra för branschen viktiga områden genomfördes under året. Några av de 

viktigaste redogör vi för nedan. 

Näringspolitik och arbetsformer 
I vårt uppdrag att driva branschens frågor och påverka politiska beslut, lagar och regelverk, 

har det näringspolitiska arbetet intensifierats under året. Styrelsen har involverats i arbetet 

med att forma ställningstaganden kring upphandling, forskning, utbildning, skatter och 

balanserade villkor.  

Under året har STD-företagens arbetsformer utvärderats och ändrats. Ambitionen har varit 

att samla frågor som hela branschen berörs av, såsom kompetensförsörjning och offentlig 

upphandling, och samtidigt samordna vårt arbete ytterligare inom Almega och Svenskt 

Näringsliv. Föreningens tidigare expertgrupper har under året avslutats och ersatts med en 

rådsstruktur. 

Anna-Karin Hatt, tidigare IT- och energiminister från Centerpartiet, tillträdde i augusti 2015 

som ny VD för Almega och förbundsdirektör för Almega Tjänsteförbunden. 
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Remissvar och yttranden 
STD-företagen har lämnat inspel till den kommande propositionen om forskning, innovation 

och högre utbildning, Kunskapsnationen Sverige. Till arkitekturutredningen Gestaltad 

Livsmiljö samt Trafikverkets krav på sysselsättning i upphandlingar har vi lämnat remissvar. 

Forsknings- och utvecklingsfrågor inom näringslivet 
2015 blev året då förberedelser och skrivningar kring den kommande FoI-proppen har varit i 

fokus. STD-företagen har lämnat in ett eget inspel ”Kunskapsnationen Sverige” och bidragit 

till att forma innehållet i inspel från Almega, Svenskt Näringsliv, IQS och Sveriges Arkitekter. 

Det svenska Innovationssystemet står inför stora strukturella utmaningar som främst 

handlar om strukturomvandlingen och en ökande andel SME-företag, tjänsteföretagens 

kraftiga tillväxt och att dagens system inte ger avkastning i den omfattning som förväntas. 

Detta har vi under året lyft fram och spelat in till riksdagens ledamöter samt berörda 

ministrar och utskott.   

STD-företagen har under året även arbetat med en SIO-ansökan till Vinnova för att stärka 

kunskapen om livsmiljöer och hur de tidiga skedena i byggprocessen påverkar dessa. Arbetet 

har under året inte beviljats några medel, men ligger som grund för kommande arbete med 

forskning och innovation inom sektorn. 

Väl fungerande upphandlingar 
STD-företagen har tillsammans med SKL fortsatt arbetet med att ta fram en vägledning om 

upphandling av teknikkonsulttjänster. Vägledningen syftar till att ge stöd till beställare som 

ska upphandla teknikkonsulttjänster och ska bland annat ge beställare information om 

sådant som är specifikt vid upphandling av teknikkonsulttjänster. Rapporten planeras att 

publiceras under 2016. 

Regelverk som fungerar i praktiken 
Arbetet i Byggandets Kontraktskommitté, BKK, var intensivt under 2015, vilket framförallt 

berodde på att BKK fattade beslut om revidering av standardavtalen AB 04 och ABT 06 under 

juni månad. Arbetet i BKK har rört sig kring förberedelser inför den kommande revideringen. 

BIM och juridik 
STD-företagen har deltagit i en styrgrupp i projektet BIM (Building Information Modeling) 

och juridik. Projektet har syftat till att kartlägga behoven av insatser de närmaste åren för att 

kunna hantera affärs- och avtalsrelaterade frågor vid arbete med objektsbaserad 

modellinformation.  
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Projekt om mellanhänder i upphandling 
Under senhösten 2015 lämnade STD-företagen in en utredning till ett projekt som 

Konkurrensverket bedriver tillsammans med Upphandlingsmyndigheten om 

mellanhänder/konsultmäklare i upphandling. Projektet ska utreda om det är tillåtet enligt 

LOU och LUF att upphandla via mellanhänder, till exempel en konsultmäklare, och om 

upplägg med mellanhänder är lämpliga. STD-företagen lämnade även synpunkter på planen 

för projektet samt träffade och hade löpande kontakt med Konkurrensverket.   

Ny försäkringsgivare 
STD-företagen upphandlade ny försäkringsgivare till STD-företagens Företagsförsäkring 

inklusive konsultansvar under våren 2015. Ny försäkringsgivare blev AIG Europe Limited.  

Snabbare betalningar 
Frågan om betalningstider fortsätter att vara aktuell.  För att ytterligare belysa de negativa 

konsekvenserna av dåligt fungerande betalningsflöden i näringslivet genomförde vi en 

undersökning bland medlemsföretagen. Rapporten, som tydliggjorde att inga förbättringar 

skett, översändes till regeringen med uppföljande möten kring regeringens fortsatta arbete i 

att komma till rätta med frågan.  

Export 
STD-företagen deltar i Svenskt Näringslivs och Almegas arbete med exportfrågor och har 

under året deltagit i flertalet seminarier på temat – ett arbete som bedrivits med syfte att 

påverka regeringens exportstrategi och synliggöra branschens möjligheter och behov för att 

stärka svensk export. 

Skattesystemets konsekvenser vid rörlig arbetskraft 
Tillsammans med Almega och med stöd av Svenskt Näringsliv initierades ett arbete med att 

få till förtydligande och översyn av skatteregler kring resor i arbetet. Under året släppte 

arbetsgruppen en rapport: Fastställande av tjänsteställe när arbetsplatser växlar och 

genomförde seminarium i ämnet. Det har hittills resulterat i ett förtydligande från 

skatteverket kring tolkning. Arbetet fortsätter under 2016. 

Råd för ökad innovation och forskning 
För att stärka satsningarna inom forskning och innovation i ambitionen att skapa bättre 

förutsättningar för just våra medlemsföretag att vara aktiva och ta del av 

forskningssatsningar startade vi ett gemensam forsknings- och innovationsråd inom Almega. 

Rådet har sitt fokus på forsknings och innovationsfrågor i kunskapsintensiva tjänsteföretag.  
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Marknadsrapporter och statistik 
Konjunkturrapporten Investeringssignalen, som visar på utvecklingen inom branschen 

publicerades i mars, juni och november. I september publicerades Branschkommunikén, 

med nyckeltalen och utvecklingen för branschen i Sverige. I december presenterades 

Branschöversikten, en mer djupgående rapport som beskriver branschutvecklingen både 

nationellt och internationellt. EFCA Barometer, en europeisk rapport som bygger på 

enkätundersökningar bland medlemsorganisationerna inom EU och som beskriver de 

grundläggande trenderna runt om i Europa, publicerades i maj och i januari 2016 (försenad 

från november).  

 

Seminarier och mötesplatser 
Under 2015 arrangerade STD-företagen flera seminarier. Inledningsvis ett seminarium som 

tog upp viktiga frågor gällande kommittédirektivet "Gestaltad livsmiljö - en ny politik för 

arkitektur, form och design” och kort därefter ett seminarium om framtidens bostadspolitik 

med den dåvarande bostadsministern och framtidsministern. 2015 blev också starten för en 

ny årlig konferens och mötesplats för branschen under namnet Konsultdagen. Konsultdagen 

2015 berörde branschens stora utmaningar: konsolideringen, internationaliseringen och 

digitaliseringen.  

 

Under Almedalsveckan fokuserade vi framförallt på forsknings- och utvecklingsfrågor, 

finansiering av infrastrukturen samt hållbar stadsutveckling. Efter sommaren bjöd vi in till 

”Framtidsspaningar i samhällsbyggandet” och ett frukostmöte där Nya 

Upphandlingsmyndighetens tf enhetschef medverkade och svarade på frågor. På ett 

frukostmöte med medlem i näringsministerns advisory board, fick vi information om hur det 

konkreta arbetet i regeringens nyindustrialiseringsstrategi ser ut. Slutligen bjöd vi in till 

2015-års release av Branschöversikten. 

 Seminarium om arkitekturpolitiken som inspel till Christer Larssons utredning 

”Gestaltad Livsmiljö” 

 Ministerseminarium om urbaniseringen med Mehmet Kaplan och Kristina Persson 

 Workshop ”ABC for Sustainable Cities” 

 Konsultdagen 2015  

 Almedalen 2015 - tre seminarier 
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 Framtidsspaningar i samhällsbyggandet 

 Frukostmöte om Nya Upphandlingsmyndigheten med bl.a. Anna Lipkin, tf enhetschef 

 Frukostmöte med Olof Persson, medlem i näringsministerns advisory board 

 Release av Branschöversikten 2015 

 

 

Utbildningar 
Under året genomfördes två omgångar av STD-företagens Uppdragsledarutbildning – under 

våren i Stockholm med 30 deltagare och under hösten i Göteborg med 42 deltagare. Ett 

antal företagsförlagda ABK 09-utbildningar genomfördes. 

Samverkan nationellt och internationellt 
Kontakterna med de internationella organisationerna FIDIC och EFCA intensifierades under 

året. Förberedelser för att gå med i den europeiska arkitektorganisationen ACE (Architects’ 

Council of Europe) inleddes. Årskonferenser med de två nordiska nätverken RiNord 

(teknikkonsulter) respektive Nordiskt Praktikermöte (arkitekter) genomfördes.  

Under året inledde STD-företagen ett branschsamverkansprojekt med Trafikverket och 

Sveriges Byggindustrier med syfte att driva utveckling och nå framgång i gemensamma 

fokusområden som produktivitet, innovation, arbetsmiljö, miljö & klimat och social 

hållbarhet. Samverkan med Sveriges Arkitekter intensifierades. 

I vårt internationella arbete i FIDIC-EFCA Sustainable Development Committee har en skrift 

tagits fram i samverkan med UNEP (United Nations Environmental Program) – ”ABC for 

Sustainable Cities”. Gruppen driver även branschens frågor inom berörda ISO-projekt samt 

arbetet inom CEN kring Smart and Sustainable Cities and Communities. Kontinuerlig dialog 

förs med representanter inom bland annat EU-kommissionen, EU-parlamentet, FN, 

Världsbanken, ICC, ISO, CEN/CENELEC.  

Regional verksamhet 
STD-företagens fyra aktiva regioner – Norrbotten, Kronoberg, Väst och Kalmar – genomförde 

ett antal frukostmöten och seminarier under året. I Malmö arrangerades en medlemslunch. 
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Fredagsblogg 
Sedan september skriver STD-företagens VD Magnus Höij varje vecka en fredagsblogg för att 

skapa ökad kunskap om branschföreningens verksamhet. 

Nya medlemmar 
Under året har 50 företag sökt medlemskap och blivit medlemmar i Svenska 

Teknik&Designföretagen. 

Styrelsemöten 
Styrelsen har sammanträtt sju gånger, varav ett längre strategimöte. 

Arbetsgivarservice 
Rådgivning till medlemsföretag, biträde i lokala och centrala förhandlingar samt 

förberedelser för avtalsförhandlingarna 2016 har dominerat verksamheten inom 

Arbetsgivarservice under 2015. Den dagliga rådgivningen per telefon och mejl är 

dominerande och antalet kontakter med medlemsföretagen är mycket stort. 

 

 

www.std.se 

  


