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INNOVATIV DESIGN FÖR
SMARTA SAMHÄLLEN
Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar är
både arkitekt- och ingenjörsföretag. Våra medlemmar utgör en allt viktigare resurs för samhälle och
övrigt näringsliv när det gäller att skapa hållbara och
innovativa lösningar. De verkar inom en mängd olika
områden. De bidrar till samhällsutveckling, exempelvis i form av utveckling av moderna och hållbara
städer, infrastruktur, kommersiella byggnader och
bostadsmiljöer. Dessutom bidrar de till en utveckling
av näringslivet genom produktutveckling, analysoch utredningsarbete, dokumentation och kontroll.
I takt med det ökade behovet av kompetens- och
kunskapsintensiva tjänster har arkitekt- och
ingenjörsbranscherna vuxit och antalet företag
i den kunskapsintensiva tjänstesektorn ökat.
Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar har
stor b
 etydelse för svensk tillväxt och jobbskapande.
Deras förutsättningar att vara globalt konkurrenskraftiga är därför avgörande för hela det svenska
näringslivet och den svenska arbetsmarknaden.


MAGNUS HÖIJ

VD SVENSKA
TEKNIK&DESIGNFÖRETAGEN

FEM AKTUELLA TRENDER
INOM ARKITEKT- OCH
INGENJÖRSBRANSCHEN
KAMPEN OM KOMPETENSEN

DE KOMPLEXA LÖSNINGARNA
KRÄVER TVÄRVETENSKAP
Arkitekt- och ingenjörsföretag löser allt
större problem i en allt mer komplex
värld. Flera expertområden måste
samverka till en helhet. På många företag tar nu beteendevetare, sociologer,
IT-utvecklare, geografer, kulturvetare
och många andra plats bredvid de mer
traditionella yrkesrollerna. STD-
företagens medlemmar är navet för
att lösa stora samhällsproblem och
utveckling av näringslivet.

I takt med att samhällets behov av arkitekt- och ingenjörs
kunnande ökar, blir det alltmer angeläget att hitta rätt
medarbetare. Just nu drar väldigt många i ingenjörerna och
arkitekterna. Inte bara de privata samhällsbyggande eller
produktutvecklande ingenjörsföretagen och arkitektkontoren. IT-branschen behöver fler utvecklare och ingenjörer.
Industrin, exempelvis fordonsindustrin, ställer om mot nya
lösningar och rycker i samma ingenjörer som alla andra.
Med en aktiv personalpolitik, attraktiva kollektivavtal och
engagerande arbetsuppgifter är STD-företagens medlemmar ofta vinnare i den stenhårda konkurrensen om kompetensen. Men bristen på kompetens är stor och är i dagsläget
en av branschens största utmaningar.

SAMHÄLLSUTMANINGARNA
I FOKUS

DEN NYA KONKURRENSEN
Floran av företag som erbjuder
rådgivning kring arkitekt- och
ingenjörstjänster blir allt större.
Innovation och entreprenörskap
tilltar, internationella aktörer
söker sig till Sverige.
STD-företagens medlemmar
agerar i en allt mer dynamisk och
hårt konkurrensutsatt värld.

INNOVATIONER OCH
STÄNDIG FÖRNYELSE
Hela samhället ändras i snabb takt
och den kunskapsintensiva sektorn
driver på utvecklingen. Det leder till
ökat behov av risktagande, ökat fokus
på innovation samt ökat fokus på ett
ledarskap som utvecklar och inte bara
förvaltar. Företag blir snabbt utkonkurrerade om kunderbjudandena inte
anpassas efter nya behov och krav.

De stora megatrenderna, som står
överst på politikens agenda, är just
det som arkitekt- och ingenjörs
företag har expertkunnande inom.
Urbanisering, hållbarhet, digitalisering och förändringsprocesser är just
det kunnande som STD-företagens
medlemmar säljer. Det politiska
medvetandet om detta växer stadigt
och intresset för att ta med arkitektoch ingenjörsföretag i utredningar
och planeringsarbete ökar hela tiden.

Konsultdagen – medlemsföretag, politiker, beslutsfattare och andra aktörer
i branschen samlades för att diskutera branschens utmaningar och framtid.

Svenska Teknik&Designföretagen (STD-företagen) erbjuder
rådgivning och stöd till medlemmar i olika bransch- och arbets
givarfrågor. Utöver det så deltar vi i och arrangerar en mängd olika
opinionsbildande och näringspolitiska aktiviteter. Det här är några
av de aktiviteter vi genomförde under 2016.

Seminarium på
temat ”Hur tar
vi bättre tillvara på kompetensen hos nyanlända arkitekter och
ingenjörer?”

Debattartikel i
DI om vad som
behövs för att
Sverige ska vara
ett föregångsland inom forskning och innovation.
STD-företagen deltar i FN-mötet i Quito, Ecuador. Temat var bostäder och
hållbar stadsutveckling. Fokus för diskussionerna var hur länderna ska
genomföra The New Urban Agenda
och hur det samverkar med målen för
hållbar utveckling som sattes upp på
COP21 i Paris.

Styrelsemöten
Rådsmöten
Seminarier
Debattartiklar/media

Opinionsbildande möten och projekt

Möte: Regeringens strategiska

Internationella samarbeten

samverkansprogram
Styrelsemöte

Möte Strategiska gruppen, Trafikverket

Seminarium: Vad föreslår

Inspel till projektet om mellanhänder

Rådsmöte: Teknikkonsultrådet

och STD-företagen
”konsultmäklare”

arkitekturutredningen?, Stockholm

MIPIM

Debattartikel GP: Fem fel
med bostadspolitiken

Möte: Hållbarhetsnätverket
Rådsmöte: Kommunikationsrådet

Investeringssignalen mars

Industrisamtal: Hållbar produktion

Regional Anläggningsdag, Göteborg

Magnus Höij medverkar i Ekonomiekot

Möte: Hållbarhetsnätverket

Regional Anläggningsdag, Stockholm

Upphandlingsdagen tillsammans med

Konsultdagen

P1 ang kompetensbristen inom
branschen

Rådsmöte: Kommunikationsrådet
Etiska rådets årsmöte

Möte: Regeringens utredare
om betalningstider

Almega och övriga förbund

Möte: ACE Generalförsamling
Kartdagarna i Gävle

CMB Ledarskapsdagar (STD-företagen
i panel + jury)

Rådsmöte: Teknikkonsultrådet

– Funkar det i verkligheten?

– Stöd för utveckling

politiken, Göteborg

STD-företagens stämma
Nordiskt Praktikermöte (NPM), Malmö
Regional Anläggningsdag, Malmö
Rådsmöte: Industrikonsultrådet

Remissvar: Förslag till nya föreskrifter
och allmänna råd om energi och
utsläpp från fastbränsleeldning

Styrgruppsmöte: Forum för
Smarta Elnät

Rådsmöte: Rådet för offentlig
upphandling

Almedalsseminarium: Hur skapar

innovation bostadslösningar för unga
och nyanlända?

Styrelsekonferens

Möte: Strategiska gruppen Trafikverket
och STD-företagen

SEPTEMBER

Industrisamtal – Digitalisering

forskningspropositionen

Seminarium: Fem fel med bostads

Möte: Hållbarhetsnätverket

Rådsmöte: Arkitektrådet

Styrgruppsmöte: Forum för Smarta
Elnät

Rådsmöte: Rådet för offentlig

Investeringssignalen juli

upphandling

Magnus Höij medverkar i Ekonomiekot,
P1 angående den akuta kompetens
bristen i branschen

Möte: Anläggningsgruppen

Remissvar: Upphandling av

RiNord-möte, Tromsö
5 problem med konsultmäklare
Styrelsemöte

Möte: Hållbarhetsnätverket

Seminarium: Ansvarsförsäkringar och

om arbetskapacitet i byggbranschen

risker, Stockholm

Styrelsemöte

Innovationsseminarium och workshop

Rådsmöte: Industrikonsultrådet

risker, Malmö

Debattartikel i DI: Ericsson är bara början
– Regeringen måste ta till vara möjlig
heterna i skiftet från industrisamhälle
till tjänsteinnovation

Svensk konsultsektor i ny belysning,

arkitektorganisationer

Rådsmöte: Rådet för offentlig
upphandling

Möte: Hållbarhetsnätverket

Debattartikel i GP: Den växande

konsultsektorn avgörande för
Göteborgs framtid

STD-företagen deltar i FN-mötet

Rådsmöte: Kompetens-

Styrelsemöte

Rådsmöte: Arkitektrådet

Habitat III i Quito, Ecuador

IVA-seminarium, Göteborg

Stand down, Göteborg

FIDIC årsmöte, Marrakech

Investeringssignalen oktober

regeringens forskningsmiljarder

Debattartikel i UNT: Bättre nytta av
regeringens forskningsmiljarder

Branschöversikten/Sector Review

Seminarium: Lansering av
Branschöversikten

Möte: Hållbarhetsnätverket
Rådsmöte: Kommunikationsrådet

Publicering EFCA Barometer

försörjningsrådet

TB-mallar och UB-mallar
Rådsmöte: Industrikonsultrådet

Rådsmöte: Arkitektrådet

Lunchseminarium: Har ny

utexaminerade ingenjörer och
arkitekter den kompetens som
krävs i näringslivet?, Stockholm

Seminarium ”Fem
fel med bostadspolitiken”. STD-företagen gästades av
bland annat dåvarande bostadsminister
Mehmet Kaplan.

Stormöte för Nordens alla

Vinnova i samarbete med Almega och
STD-företagen

 onsulttjänster Göteborgs Stads
k
Upphandlingsbolag

Debattartikel i NSD: Bättre nytta av

Nationellt Anläggningsforum

Remissvar: Trafikverkets

Möte: Anläggningsgruppen

STD-företagen tar regelbundet temperaturen på branschens
marknadsläge uttryckt i termer
som orderstock, beläggning i
företagen, förväntat orderläge,
med mera. Resultatet presenteras tre gånger per år i rapporten ”Investeringssignalen”, där vi
också ger löpande prognoser för
utvecklingen av bygg- och industriinvesteringarna.

Panelsamtal ang regeringens utredning

Seminarium: Ansvarsförsäkringar och

Industrisamtal: Infrastruktur och
hållbara transporter

Möte: Anläggningsgruppen

i riksdagen – Det svenska innovationssystemet

Rådsmöte: Kommunikationsrådet

AUGUSTI

Möte: Anläggningsgruppen

Ministermöte angående

JUNI

Möte: Hållbarhetsnätverket

Rådsmöte: Arkitektrådet

i byggbranschen

Innovationsseminarium i riksdagen

Innovationsseminarium i riksdagen

MAJ

Rådsmöte: Teknikkonsultrådet

propositionen

Inspel till utredning om arbetskapacitet

Rådsmöte: Arkitektrådet

Publicering EFCA Barometer

– Finansiering av goda idéer

APRIL

politiken, Stockholm

Styrelsemöte

konsulttjänster

EFCA årsmöte, Sofia

Innovationsseminarium i riksdagen

Utfrågning utbildningsutskottet ang FoU
MARS

JANUARI

Seminarium: Fem fel med bostads

FEBRUARI

– Hinder & möjligheter för företag

Remissvar: Upphandling tekniska

Rådsmöte: Industrikonsultrådet

JULI

Innovationsseminarium i riksdagen

Seminarium: Ansvarsförsäkringar och

DECEMBER

Regional Anläggningsdag, Luleå

tillvara på kompetensen hos nyanlända
arkitekter och ingenjörer?, Stockholm

risker, Göteborg

OKTOBER

Remissvar/inspel

STD-företagen arrangerade ett seminarium i
Almedalen ”Hur skapar innovation bostadslösningar för unga och nyanlända?” Vi deltog
även i en mängd andra seminarier och opinionsbildande aktiviteter.

Rådsmöte: Teknikkonsultrådet

NOVEMBER

Rapporter

Frukostseminarium: Hur tar vi bättre

STD-företagen deltog
under året i flertalet industrisamtal. Bland annat
det som handlade om
infrastruktur och hållbara
transporter.

Seminarium på temat
”Har nyutexaminerade
ingenjörer och arkitekter den kompetens som
krävs i näringslivet?”
Här Bengt Christensson, vd CMB (Centrum
för management i byggsektorn)

Debattartikel i
GP om konsul
ternas betydelse
för Göteborgs tillväxt och sysselsättning.

STD-företagen publicerar årligen en
detaljerad kartläggning och marknadsöversikt av den svenska arkitekt- och ingenjörsbranschen med
en internationell utblick.
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VI SKAPAR DET SMARTA
SAMHÄLLET GENOM
INNOVATIV DESIGN.
HOS OSS FÖDS IDÉER
SOM BLIR VÄRLDSLEDANDE
LÖSNINGAR.”
SVENSKA TEKNIK&DESIGNFÖRETAGENS VISION

VI PÅ SVENSKA
TEKNIK&DESIGNFÖRETAGEN
Styrelse (vald på stämman 2016)
Markus Granlund, Semcon (ordförande)
Pär Hammarberg, COWI
Ulla Bergström, White arkitekter
Johan Dozzi, Sweco
Ljot Strömseng, Norconsult
Magnus Meyer, WSP
Jannice Johansson Steijner, Tengbom
Mikael Vatn, Etteplan Sweden
Tomas Alsmarker, Nyréns Arkitektkontor

Medarbetare
Magnus Höij, vd
Anders Persson, näringspolitisk chef
Linnea Kvist, kommunikationschef
David Cramér, marknadsanalytiker
Helena Arvidsson, assistent, kommunikatör
Eskil Sellgren, konsult infrastrukturfrågor
Anders Bergqvist, förhandlare/rådgivare
Joakim Josefsson, förhandlare/rådgivare

