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Svenska Teknik & Designföretagen är en
bransch- och arbetsgivarorganisation för
rådgivande arkitekt- och ingenjörsföretag.
Våra medlemmar kombinerar ett djupt kunnande i vitt skilda områden med ett engagemang för
kundens situation och utmaningar. De skapar
lösningar, innovationer, visioner och analyser som
hjälper både företag och samhälle att utvecklas.
Samhället utvecklas just nu snabbt och kräver allt
mer kunnande och bred förståelse av både teknik,
människor och kultur. Medlemmarna i Svenska
Teknik & Designföretagen erbjuder ett kunnande
med en bredd och ett djup som få andra branscher kan matcha.
Den kunskapsintensiva delen av tjänstesektorn
har vuxit starkt under lång tid och är idag en spjutspets som bidrar till att både industrin, offentlig
sektor och samhället i stort utvecklas och moderniseras. Det syns allt mer i debatten, både genom
branschorganisationen men även genom företagens ökade synlighet.
Den ökade betydelsen får allt fler att söka sig
till branschen som medarbetare, men det får även
allt fler att efterfråga våra företags tjänster.
Svenska arkitekt- och ingenjörsföretag är idag en
helt central del av näringslivet, på arbetsmarknaden och för Sverige.


MAGNUS HÖIJ

VD SVENSKA
TEKNIK&DESIGNFÖRETAGEN

Förutsättningar
för forskning
och innovation

En tillväxtbransch


Det investeras för lite


Arkitekt- och

ingenjörsbranschen
behövde anställa 7 500
medarbetare fram till
årsskiftet 2017, visade
vår konjunkturbarometer, Investeringssignal, som publi
cerades i juni 2017.
Branschens möjlighet
att växa är av stor
betydelse för näringslivet och samhället i
stort. Vi har under året
drivit arbetet för att
frågan ska få större
utrymme i samhällsdebatten och för att
rätt förutsättningar
ska finnas för branschen. Regeringen har
lyssnat och vidtagit
åtgärder; regeringen
kommer tillsätta 1 600
nya utbildningsplatser
fram till 2023. Detta
är ett bra första steg,
men vi arbetar vidare
med frågan.

Regeringen
har lyssnat
och vidtagit
åtgärder.

Branschrapport
och konjunktur
barometer 
visar vägen

Branschöversikten

2017 visar tydligt på
branschens snabba
utvecklingstakt och
expansion. Den visar
även på branschens
ökande betydelse för
samhällsutvecklingen, utvecklingen av
moderna och hållbara
städer och infrastruktur. Rapporten visar
också på den internationalisering som
pågår och hur tillgång
till kunskap har blivit
en drivande faktor där
Sverige och Norden
leder, men där Europa
och den internationella marknaden
följer efter. Sverige
kännetecknas av stark
omsättningstillväxt
(8 %) och ökad lönsamhet (rörelsemarginal 7,2 %).

Branschöversikten
2017 visar på
branschens
ökande betydelse
för samhällsutvecklingen.

forskningsmedel på
tjänsteutvecklingen
och på att bidra till att
utveckla tjänstesektorn. Det visar vår Investeringssignal, som
publicerades i oktober
2017. Detta drabbar
hela näringslivet som
just nu genomgår en
transformering. Vi
fortsätter arbetet med
att bearbeta politiker
och för att öka kunskapen om kunskaps
intensiva tjänsteföretag och hur de
interagerar och bidrar
i forskningssystemet.
Frågan debatterades
även i Almedalen. Regeringen har kraftfullt
ökat forskningsmedel, framförallt inom
samhällsbyggnadssektorn, men mycket
arbete återstår i att
omforma utlysningar och satsningar
för att bättre passa
kunskapsintensiva
tjänsteverksamheter.

Vi fortsätter
arbetet
med att bearbeta
politiker och
för att öka
kunskapen
om kunskaps
intensiva
tjänsteföretag.

Den goda
affären

Upphandling av

tekniska konsulttjänster är en självklar
och viktig del inom
offentlig verksamhet.
Trots att det är något
som används brett så
kan det innebära stora
utmaningar, särskilt
när det handlar om
upphandling som inte
genomförs så ofta.
Tillsammans med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har vi
tagit fram handboken
Upphandling av tekniska konsulttjänster
med syfte att förbättra
kunskapen om hur
tekniska konsulttjänster handlas upp och på
så sätt höja kvalitén
av upphandlingar. Vi
hoppas att handboken
ska vara ett stöd för
inköpare och ge bästa
förutsättningar för
våra medlemmar att
leverera rätt kunskap
och värde som leder
till den goda affären.

Handboken
ska vara ett
stöd för inköpare
och ge bästa
förutsättningar
för våra
medlemmar.

Svenska Teknik&Designföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som
representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Vårt uppdrag är
att skapa förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch. Det gör vi dels
genom opinionsbildning, dels genom att erbjuda medlemsservice.

Läs mer på

www.std.se
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Regional och
internationell
närvaro

Vi har fyra aktiva

regionala avdelningar:
Väst(Göteborg), Kronoberg(Växjö), Kalmar
och Norrbotten(Luleå)
som bland annat genomför lokalt styrelsearbete, årsmöten och
driver branschfrågor
mot lokala politiker
och myndigheter.
Dessutom arrangerar
de medlemsmöten,
seminarier samt till
viss del kurser och
utbildningar.
Vi var under 2017
medlemmar i den
internationella ingenjörsorganisationen
FIDIC, den europeiska organisationen
för teknikkonsulter,
EFCA, samt den europeiska organisationen
för arkitektföretag,
ACE, där vi bland annat
företräder FIDIC i ett
antal sammanhang
inom FN och i arbetet
med the New Urban
Agenda. Det inter
nationella arbetet
består även av nordisk
samverkan inom
RiNord, för ingenjörsorganisationerna och
Nordiskt Praktikermöte, NPM, för arkitekter.

Vi företräder
FIDIC i ett
antal samman
hang inom FN
och i arbetet
med the New
Urban Agenda.

Svenska Teknik&Designföretagen deltar i och
arrangerar en mängd olika opinionsbildande och
näringspolitiska aktiviteter. Det här är några av
de aktiviteter vi genomförde under 2017.

Industrikonsultrådet
Industrisamtal Näringsdepartementet – Omställning och
kompetensförsörjning

Under året arrangerade vi
olika utbildningar. Här är
deltagare från Uppdragsledarutbildningen.

 ebattartikel NyTeknik:
D
Holmquist missar
poängen i vår kritik
Uppdragsledarutbildning
i Stockholm VT 2017,
uppstart
 eminarium i samarbete
S
med KVIST (Kvinnliga
arkitekt- och ingenjörssällskapet): Hur säkerstäl
ler vi jämställdhet och
kompetens i våra företag?

Årsmöte i Region Norrbotten

STD-företagen årsmöte

Rundabordssamtal med
Peter Eriksson om digitalisering av byggbranschen

Arkitektrådet

 I: Långa betaltider stort hot
D
mot små och medelstora
företag

Årsmöte i Region Kronoberg

Industrikonsultrådet

Kommunikationsrådet

Kunskapsfrukost: Internatio
nalisering av högskolan

Kompetensförsörjningsrådet
 eminarium: Almegas
S
upphandlingsdag – Den goda
affären
Almegas Upphandlingsdag

Seminariet Den goda
affären under Almegas
Upphandlingsdag.

MAJ

Industrikonsultrådet

APRIL

Arkitektrådet

 ebattartikel NyTeknik:
D
Sverige skriker efter ingenjö
rer – förnya högskolan
MARS

FEBRUARI

JANUARI

Årsmöte i Region Kalmar

Hållbarhetsnätverket

Styrelsemöte

I ndustrisamtal – investeringsfrämjande

Styrelsekonferens

Styrelsemöte

Dialogmöte exportstrategin

ABK 09-utbildning, Göteborg

 BK 09-utbildning,
A
Stockholm

Årsmöte i Region Väst

Hållbarhetsnätverket

 vD Debatt: Viktig reform för
S
forskningen är nu hotad

 I: Het marknad för
D
teknikkonsulter

Kunskapsfrukost: Hur får
vi fler arkitektutbildnings
platser?

 konomiekot: Magnus Höij
E
om den rekordstora
kompetensbristen

ABK 09-utbildning, Luleå

Investeringssignalen juni

 eminarium/Riksdagsmöte:
S
lansering av rapporten En
forskningsreform för framti
den

 N Ekonomi: Strålande
D
jobbchanser med risk för
överhettning

 n forskningsreform
E
för framtiden
NyTeknik: Höj avdraget för
att stärka svensk forskning

 BK 09-utbildning,
A
Stockholm

 onsultmäklare – ett snabbt
K
växande fenomen
Almedalsseminarium: Sverige
skriker efter ingenjörer – vad
kan högskolan göra?

 unchmöte i Almedalen: Vad
L
behöver Sverige för att bli
världsledande inom tjänste
innovation?
 rkitekturvandring i AlmedaA
len Hur bevarar och utvecklar
vi våra historiska stadskärnor?
SvD Näringsliv: Utvisningarna
är en mkt dyr affär för Sverige
Årsmötesseminarium på
temat ”Internet of Things,
big data, och artificiell
intelligens skapar nya
strukturer i näringslivet”.

FIDIC White Book 2017

Hållbarhetsnätverket
 BK 09-utbildning,
A
Göteborg
Investeringssignalen
februari

Kunskapsfrukost Hur kan
vi internationalisera högskolan? som gästades av
Agneta Bladh, regeringens
utredare för internationaliseringen av högskolan.

 I: Miljarder spenderas på
D
mellanhänder vid upphand
ling

 iNord-möte, Illulissat,
R
Grönland

HABITAT-
seminarium
i Nairobi.

 vD Debatt: Näringslivet
S
skriker efter fler ingenjörer
– fler utbildningsplatser
behövs
 vD Debatt: Brist på ingenjö
S
rer löses enbart om fler
utbildas

Kompetensförsörjningsrådet
Uppdragsledarutbildning i
Göteborg HT2017, uppstart
Industrikonsultrådet

ABK 09-utbildning, Växjö
Stand-down

Arkitektsrådet
 ebattartikel i NSD: Smart
D
tänkt av Luleå tekniska
universitet
Hållbarhetsnätverket
Kunskapsfrukost:
FIDIC-kontrakt en översikt

 ebattartikel i SvD: För
D
få påbörjar en ingenjörs
utbildning
 ebattartikel i NyTeknik:
D
Långt ifrån tillräcklig
satsning på ingenjörerna
 pphandling av tekniska
U
konsulttjänster

Jan Mattsson, vd
Sweco Architects.
Invald i styrelsen
7 December.

 IDIC årsmöte Jakarta,
F
Indonesien

 eminarium: Innovationslan
S
det Sverige – Vilken roll spelar
tjänsteföretagen för att hålla
oss kvar i världstoppen?
 BK 09-utbildning,
A
Stockholm
Styrelsemöte

Industrikonsultrådet

Industrisamtal Närings
departementet – Cyber
säkerhet och industrins
processutsläpp
 rtikel i Dagens Industri:
A
Miljarder till mellanhänder
Hållbarhetsnätverket

ABK 09-utbildning, Kalmar

 eminarium i samarbete
S
med KVIST (Kvinnliga
arkitekt och ingenjörssällskapet): Frukostseminarium
med Googles Sverigechef
Anna Wikland

Kommunikationsrådet

Arkitektsrådet

Investeringssignalen oktober

 rtikel i VVS-Forum:
A
Kraftig minskning av FoU
i konsultbranschen

 eminarium: En forsknings
S
reform för framtiden,
Göteborg

Svenska Teknik&
Designföretagens
styrelse på styrelsekonferens 2017.
Från vänster:
Magnus Meyer,
Pär Hammarberg,
Johan Dozzi, Mikael Vatn, Ulla Bergström, Markus
Granlund, Tomas
Alsmarker, Birgitta Olofsson, Niklas
Sörensen och Ljot
Strömseng.

 BK 09-utbildning,
A
Göteborg
Industrikonsultrådet
Vi publicerar årligen en
detaljerad kartläggning
och marknadsöversikt
av den s
 venska arkitekt- och ingenjörsbranschen med en
internationell utblick.

Styrelsemöte
Extrastämma
DECEMBER

 eminarium: Teknik och
S
samhälle växer samman

Hållbarhetsnätverket
Debattartikel Upphandling24:
Konsultmäklare hotar
kvaliteten i offentliga
upphandlingar

EFCA-barometern

Hållbarhetsnätverket

Styrelsemöte
 ebattartikel NyTeknik:
D
Stockholms stad
uppmanar till att välja bort
natur och ingenjörs
utbildningar

EFCA årsmöte, Köpenhamn

 IDIC-möte New Urban
F
Agenda

NOVEMBER

Industrisamtal Näringsdepartementet – Investeringsfrämjande

 rsmöte ACE – STD-
Å
företagen blir medlemmar

OKTOBER

Utbildningar

Debattartiklar/media

SEPTEMBER

Seminarier

AUGUSTI

Opinionsbildande möten och projekt

JULI

Rapporter

Rådsmöten

Upphandling av tekniska konsulttjänster som publicerades tillsammans med
Sveriges Kommuner
och Landsting.

Vi arrangerade under
Almedalsveckan seminariet Sverige skriker efter
ingenjörer – vad kan högskolan göra? Vi deltog
även i en mängd andra
seminarier och opinionsbildande aktiviteter.

n 2017
le
a
d
e
lm
A

Regionalavdelning i Norrbotten instiftade 2007
två priser för att främja utvecklingen av branschen i länet, beställarpriset Fyren och konsultpriset Kompassen. På bilden: 2017 års vinnare av
Fyren, Emma Breheim,
Luleå kommun, Magnus
Lindqvist, ordförande för
Svenska Teknik&Designföretagen Norrbotten och
Ulrica Keisu, WSP, vinnare
av Kompassen.

JUNI

Styrelsemöten

Debattartikel om FoU-
avdraget Forskningsreform
hotas i utredning publicerad
i Svenska Dagbladet.

Kompetensförsörjningsrådet
Branschöversikten 2017
 rtikel i Fastighetsnytt:
A
20 procent upp för
arkitektföretagen

