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2020 – ett tufft år för många medlemsföretag

• Coronapandemin har drabbat medlemsföretagen i 
varierande grad

• Många planerade investeringar i utveckling och kompetens 
har under året lagts åt sidan

• Hård och tilltagande prispress

• Ökad optimism och framtidstro om återhämtning under 
2021



Marknaden har fortsatt stark tilltro till sektorn
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Projektengagemang B

AFRY B

Rejlers B

Etteplan Oyj

OMX Stockholm 30 

Aktieutvecklingen för svenska noterade teknikkonsulter är starkare än börsen som helhet
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SJÄLVSTÄNDIG 
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Frikopplad från 

exempelvis 

byggsektorns och 

industrins logikFYRA 

MÅLBILDER

1
SPJUTSPETSEN I 

DET NYA TJÄNSTE-

SAMHÄLLET

Innovation som 

drivkraft i en ständig 

förnyelse av tjänste- o 

varuproduktion

2
PROGRESSIV 

KRAFT FÖR ETT 

MODERNT 

ARBETSLIV

Ledarskap och 

arbetsmiljö i ny 

dynamik på 

arbetsmarknad i 

förändring

EN DEL AV 

LÖSNINGEN - INTE 

PROBLEMET

Hållbara lösningar för 

en bättre framtid med 

människan i centrum
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Fyra strategiska fokusområden 2020

1. 
Varumärke & 

berättelse

2. 
Erbjudande & 
Medlemskrets

3. 
Näringspolitisk 

agenda

4. 
Arbetsgivar-
organisation

+
Almega
Svenskt 

Näringsliv



”Innovation för…”

September 2020 December 2020 Mars 2021

Lanserade rapporter 
2020 - 2021

Varumärke & berättelse



Medlemsdialog

Digitala 
råd och utskott: 

ökat engagemang

Aktiv styrelse 
under året

Digitala 
medlemsmöten

Arbetsgivarfrågor 
löpande i flera råd 



Arbetsgivarrollen utmanar och 
skapar nya möjligheter
Kort också om Arbetsgivarservicens statistik för 2020

VD-träff 25 mars 2021

Hanna Byström, förhandlingschef Innovationsföretagen



Jourärenden alla förbund 2020
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Innovationsföretagens tvister

2020 2019

Lokala förhandlingar 116 (+63 %) 71

Centrala förhandlingar 16 (+100 %) 8

Domstolsprocesser 3 (-25 %) 4

Totalt 135 83

➢ De flesta lokala tvisteförhandlingar där Innovationsföretagen har biträtt har varit arbetsbristförhandlingar. 

➢ Flertalet centrala tvisteförhandlingar har varit centrala MBL-förhandlingar i arbetsbristfrågor.



www.arbetsgivarguiden.se 2020 

• Antalet användare +17 %  (39 818 till 46 7279)

• Antalet besök +36 % (163 798 till 222 596)

• Sidvisningar +22 % (1 129 811 till 1 379 715)

➢ Mest besökta sidor: Korttidsarbete – frågor och svar samt Corona – frågor och svar



Vanligaste rådgivningsfrågorna 
Q1 2021

1. Lönerevision

2. Arbetsbrist

3. Anställningens ingående

4. Arbetstid



Lönerevisionen

• Ovanlig lönerevisionstidpunkt

• Siffran i Unionens löneavtal

• Fackens och medarbetarnas 
förväntningar

Lönebildning för tillväxt  
och utveckling



Arbetsmiljö nu och 
på sikt

• Psykosocial arbetsmiljö

• Ansvar för arbetsmiljö hemma

• Medarbetarupplevelsen

• Ledarskap

Verksamhetsfokus och
medarbetare som mår bra



Hur ska vi arbeta 
efter pandemin?

• Hybridkontor?

• Företagskultur, engagemang och 
inspiration

• Högre krav på det fysiska mötet och 
på kontoret

• Arbetsledning och arbetstid

Behåll och attrahera den
bästa talangen



Facket

• Har vi gemensam syn på 
utmaningar och lösningar?

• Lokal facklig part finns inte

• Är facken representativa?

• Dialogen

Rätt villkor för bolagets
verksamhet



www.arbetsgivarguiden.se



Näringspolitiska 
prioriteringar

Anders Persson, näringspolitisk chef, Innovationsföretagen



Våra medlemmar är en motor i svensk samhällsbyggnad 
& näringsliv

Innovationer som bygger 
Sverige 

Ingenjörs- & teknik 
specialister

Arkitekter

Framtidens
Fastigheter

Framtidens
Infrastruktur

Framtidens
Produkter & 
Produktion

Byggnads 
arkitekter

Plan 
arkitekter

Inrednings 
arkitekter

Landskaps
arkitekter

Industri
konsulter 

& Tech
företag

Forskning &
Utveckling

Test,
Inspektion 

& Certifiering

Teknik
konsulter

Bygg &
Anläggning

Stads
planering

Industri 
byggnader

Bostäder

Miljö 
utredning

Kommersiella 
lokaler

Skolor &
sjukhus

Väg, broar
& tunnlar

Järnväg

Kraft
produktion 

elnät

Vatten & 
avlopp

Hamnar & 
flygplatser

Gruv & 
Stål

Cellulosa

Verkstad

Telecom & 
elektronik

Fordon &
transport

Energi 
kraft

Läkemedel

Livsmedel

500 MDR100 MDR
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Det här vill Innovationsföretagen
En näringspolitisk plan

1. Ökad flexibilitet
• mindre detaljstyrning och ökade möjligheter att testa nya lösningar för att kunna ställa om

2. Respekt för kunskap & lärande
• rätt förutsättningar för våra medlemmar, där talang och kunskap är den viktigaste råvaran

3. Ökat fokus på innovation i upphandling och investeringar
• där värdeskapande i form av kvalitet, hållbarhet och funktion tillmäts primär betydelse



Sju ställnings-
taganden

Bättre forsknings- & 
innovationsklimat

Vi vill främja ett aktivt och 
värdeskapande forsknings- och 
innovationsklimat i Sverige

1

Kompetensförsörjning & 
livslångt lärande

Vi vill stärka samverkan mellan 
näringsliv och akademi

2

Grön omställning & hållbar 
konkurrenskraft

Vi vill stärka incitamenten för att välja 
de mest hållbara lösningarna

3

Balanserade avtalsvillkor i 
affärsrelationer

Vi vill råda bot på dagens obalans 
mellan olika avtalsparter

4 Upphandlingar med fokus på 
kvalitet

Vi vill att  upphandlingen sker med ökat 
fokus på kvalitet i slutprodukten. 

5 Skattesystem som främjar 
samverkan, innovation och 
kompetensinvesteringar

Vi vill ha ett skattesystem som inte 
missgynnar den kunskapsintensiva 
tjänstesektorn

6

Förenkling av regelverk som 
öppnar upp för innovation och 
nya lösningar

Vi vill ha ett modernt, holistiskt och 
framåtblickande regelverk med färre 
och mer precisa föreskrifter
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Corona

• Utformning av 

stödåtgärder

• Uppvakning av politiker

• Veckovisa avstämningar 

med Tillväxtverket

• Kompetensutveckling 

under korttidsarbete



Hållbarhet

Ökat fokus på hållbarhetsfrågan under 2021



Modernare byggregler
Del av arbetet med - Förenkling av regelverk som öppnar 

upp för innovation och nya lösningar

• Dialog med Boverket och departement

• Möjligheternas byggregler

• Remisser kring BBR

• Bildandet av Samhällsbyggandets regelforum



Betaltider
• Dialog med näringsdepartement

• Regelbundna avstämningar med storföretagen

• Uppföljning av efterlevnad

• Proposition om rapporteringskrav i majDel av arbetet med 

balanserade avtalsvillkor i 

affärsrelationer 

www.betaltider.se



- Standardavtalen

- Offentlig upphandling

AB / ABT / ABK



INNOVATIONSFÖRETAGENS REFERENSGRUPP 

Bengt Dahlgren

White arkitekter

WSP

Ramboll

Tyréns

Sweco

Semcon

Sveriges arkitekter

ABK:s användningsområde

Erfarenheter från de danska 
standardavtalen ABR 18



OFFENTLIG UPPHANDLING

Arbetsgrupp bildad hösten 2020

Ökad dialog med offentliga beställare

Bidra med goda exempel

Handledning för konsulter på den offentliga 
marknaden:

https://www.innovationsforetagen.se/2020/09/handledning-for-
konsulter-pa-den-offentliga-marknaden/

https://www.innovationsforetagen.se/2020/09/handledning-for-konsulter-pa-den-offentliga-marknaden/


OFFENTLIG UPPHANDLING

Vad tycker medlemmarna? Rapport av enkäten: 
https://www.innovationsforetagen.se/2021/03/
offentlig-upphandling-stor-
utvecklingspotential-for-att-fa-okat-fokus-pa-
kvalitet-och-innovation/

https://www.innovationsforetagen.se/2021/03/offentlig-upphandling-stor-utvecklingspotential-for-att-fa-okat-fokus-pa-kvalitet-och-innovation/






Branschrapporter och analyser

1A: 
Huvudrapport för alla tre grupperingar - Teknikkonsulter, 
industrikonsulter och arkitekter

Lansering av Insikt i ett nytt format

Värdeskapande nyckeltal (INSIKT): baserad på 
enkätsvar från medlemsföretagen.

Lansering: juni 2021

Översikt av branschen i stort: 

Lansering: Q3 2021

Investeringssignalen: 2-3 tillfällen under året

1B: 
Delrapport med en utskärning för endast 
arkitektföretag



Tack!



Frågor


