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Tillsammans
skapar vi det goda
samhället genom
innovativ design
Hos oss föds idéer som blir
världsledande lösningar

Förord

Ett nytt sätt att
arbeta och en
stark framtidstro
2021 var ett år av omställning och flexibilitet.
Genom anpassningsbarhet och hårt arbete lyckades våra medlemsföretag vända föregående års
osäkerhet till en hoppfullhet om de möjligheter som
nu ligger framför oss.
Precis som under 2020 påverkades våra medlemmar i olika utsträckning av pandemin även under
2021. Trots årets utmaningar finns det nu en betydligt starkare optimism och många företag ser ljust
på utvecklingen det kommande halvåret.

Innovationsföretagen blickar framåt mot 2022 med
en stark framtidstro och optimism. Vi kommer som
bransch- och arbetsgivarorganisation fortsätta att
stötta våra medlemsföretag och verka för att skapa de
bästa förutsättningarna för en världsledande arkitektoch ingenjörssektor.
Magnus Höij
Förbundsdirektör
Innovationsföretagen

Trots årets utmaningar finns
det nu finns en betydligt
starkare optimism bland
våra medlemmar
Samhällsdebatten 2021 präglades bland annat av
diskussioner om elpriser, cementkris, kriminalitet,
digitalisering och klimatkris.
Det är viktiga samhällsfrågor där våra medlemmar
i Innovationsföretagen erbjuder lösningar på både
stora och små samhällsproblem. Och vi gör det med
teknik, kunnande, kreativitet och innovation som
verktyg. Vi tror på teknisk utveckling och att vi faktiskt har gott om verktyg och insikter som löser även
riktigt stora problem.
Hos våra medlemmar bubblar det av nya lösningar
och projekt. Innovationsföretagen vill vara en röst
och kanal för att föra ut alla dessa projekt, idéer och
visioner.
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2021

Innovationsföretagen deltar i och arrangerar en mängd olika
medlems- och opinionsbildande aktiviteter samt driver arbetsrättsliga frågor. Det här är några av de aktiviteter vi genomförde
under 2021.

Januari
21
jan
26
jan

28
jan

Rådsmöten

Remissvar/Inspel

Övriga möten

Utbildningar

Seminarier/webbinarier

Evenemang

Debattartiklar/media

Arbetsgivarfrågor

Sverige missar satsning på grön återhämtning

18
feb

Företagshemligheter

Debattartikel:

Webbinarie:

Kravställning i offentlig upphandling

Debattartikel:

Sverige behöver ett samhällbyggnadkliv – nu!

Juristnätverksträff

Möte med Styrgruppen i Anläggningsforum
Anläggningsforum är ett gemensamt utvecklingsarbete som bedrivs av Trafikverket, Byggföretagen
och Innovationsföretagen. Syftet med forumen, som
genomförs både nationellt och regionalt, är att på
ledningsnivå stärka dialogen i frågor som är centrala
för utvecklingen av anläggningsbranschen.

Webbinarie:

Mars
Offentlig upphandling:

Stor utvecklingspotential för att få ökat
fokus på kvalitet och innovation

En femtedel av arkitekt- och ingenjörsföretagen
avstår från att delta i offentliga upphandlingar. Det
visade en rapport från Innovationsföretagen i samarbete med Almega. Den främsta orsaken till det är
ett alltför ensidigt fokus på lägsta pris, något som får
konsekvenser både på kvalitet och innovationshöjd.

Februari

9
feb

Rapporter

17
feb

9
mar

4
feb

Styrelsemöten

9
mar
12
mar

Webbinarie:

Best value procurement

Debattartikel:

”Micko, du får vad du betalar för”

Arkitektrådet
Arkitektrådet inom Innovationsföretagen samlar idag
ett 30-tal medlemsföretag verksamma inom arkitektur. Stående ämnen på agendan är arbetsgivarnyheter, branschnyheter och marknadsläget i branschen.
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18
mar

Innovation för mobilitet
Rapporten lyfter innovativa
lösningar för såväl dagens som
morgondagens mobilitetsutmaningar. Sveriges första
kommunala elcykelpool och eldrivna varutransporter i
Brasilien, är bara några av de smarta, hållbara mobilitetslösningar som läsarna får ta del av.

25
mar
25
mar

CMB (Centrum för management inom
byggindustrin) - Strategidagen

17
maj

Möte med Anläggningsgruppen
Innovationsföretagen / Trafikverket

20
maj

Innovationsföretagen samtalar med Alice Bah
Kuhnke, europaparlamentariker (MP)
I Innovationsföretagens samtalsserie bjuder vi in
spännande gäster för att diskutera aktuella och
relevanta ämnen. Det här året har vi träffat alltifrån
politiker, så som Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson, och Alice Bah Kuhnke,
EU-parlamentariker från Miljöpartiet, till branschkollegor så som Lene Espersen, direktör för Danske
Arkitektvirksomheder (den danska branschorganisationen för arkitekter), och Anthony Barry, ordförande
för FIDIC. Totalt blev det tio innovationssamtal under
året. Det är personliga samtal som bjuder på allt från
kloka insikter, större kännedom om gästerna, deras
framtidsutsikter och reflektioner av vår samtid.

VD-träff för Innovationsföretagens medlemmar
Den 25 mars hölls en digital vd-träff för Innovationsföretagens medlemmar, med en summering av läget i
branschen just nu.

Möte med Strategiska gruppen Innovationsföretagen/Trafikverket

13
apr
24
apr

Industrisamtalen utgör en plattform för dialog
mellan regering och näringslivet med fokus på industrins och näringslivets strukturella utveckling och
förutsättningar.

18
maj

April
4
april

Industrisamtal - Näringsdepartementet

Webbinarie:

Framtidens mobilitet - hur ser den ut?

20
maj

Investeringssignalen maj 2021

27
maj

Innovationsföretagen lanserar ett nytt
diskussionsforum - Forum Arbetsliv

Webbinarie:

Tech och innovation för accelererad hållbar
omställning
IT&Telekomföretagen och Innovationsföretagen bjöd
in till ett webbinarium på tema hållbarhet för samtal
om branschernas viktiga arbete och fokus framåt. Vi
diskuterade förutsättningarna för konkurrenskraft
och för effektivare nyttjande av samhällets investeringar och hur vi arbetar gemensamt för att öka
takten i klimatomställningen.

Maj
5
maj

Expertsamtal - Näringsdepartementet

6
maj

Årsmöte Innovationsföretagen

Innovationsföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen
visade att branschen som helhet
tror på en positiv utveckling framöver. Hoppet om en återöppning
av samhället, kopplat till vaccinutrullningen, bidrog till den positiva
framtidsutsikten.

Under pandemin exploderade både förändringstakt
och förutsättningarna för arbetslivet, och inte minst
kontorslivet. Hybridarbete, distansledarskap och det
relationsbaserade kontoret - alla är de begrepp som
blivit vardagsuttryck under 2021. För att utbilda,
omvärldsspana och bevaka den snabba utvecklingen i frågan startades Forum Arbetsliv för Innovationsföretagens medlemmar. Samtidigt fick vi en
digital plats att nätverka med branschkollegor i frågorna. Forumet fick snabbt över hundra följare och
fortsätter nu på månatlig basis in i 2022. Fortsatt
med dagsaktuellt material kring arbetslivet i stort,
och i tät samverkan mellan bransch- och arbetsgivarsidan inom Innovationsföretagen och Almega.
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Juni
16
juni

Webbinarie:

Innovation för energi – hur genomför vi
en hållbar omställning?
Vilka innovationer krävs för att skapa framtidens
energi? Hur gör vi för att minska vår energianvändning och vilka innovativa lösningar finns? Det här
diskuterades på Innovationsföretagens webbinarium den 16 juni. Deltog i panelen gjorde Johan Dozzi,
Koncernchef Tyréns, Linda Pålsson, Head of BA
Hydro and Energy Nordics AFRY samt Åsa Pettersson, vd Energiföretagen.

Magnus Höij samtalar med Åsa Wikforss.

Foto: Roger Turesson

Augusti
16
aug

16
juni

Möte referensgrupp AB/ABT/ABK

17
juni

Insikt

23
juni

Insikt är en ny rapport
från Innovationsföretagen vars syfte är att
fördjupa kunskapen och förståelsen om medlemsföretagens värdeskapande och förändring i den pågående transformationen av sektorn. Insikt handlar
bland annat om nya affärsmodeller, kompetens,
digitalisering, F&U-investeringar, hållbarhetsarbete,
kvalitetsarbete och intäktsfördelning per kundtyp.

1
juli

23
aug

Artikel i DN:

Konsultmäklare - Offentliga
upphandlingar utan insyn ökar
kraftigt
Rapporten visade att fenomenet
mellanhänder eller så kallade konsultmäklare fortsätter öka dramatiskt inom offentliga upphandlingar.
Upplägget möjliggör ett kringgående av lagen om
offentlig upphandling och att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan insyn. Siffrorna
visar att det är ett par offentliga beställare som
dominerar som beställare.

24
aug
26
aug

Juli

Vad gör arbetsgivare och arbetstagare för att
öka kunskapen och engagemanget för inkluderande arbetsplatser?
Under Prideveckan deltog Magnus Höij i ett samtal
som Unionen arrangerade på temat inkluderande
arbetsplatser. Hur når vi ett arbetsliv där acceptans,
inkludering och öppenhet inte bara präglar arbetsmiljön – utan är en hygienfaktor för alla arbetsplatser?

Innovation för energi
Rapporten lyfter innovativa
lösningar för såväl dagens
som morgondagens mobilitetsutmaningar. Sveriges
första kommunala elcykelpool
och eldrivna varutransporter
i Brasilien, är bara några av de
smarta, hållbara mobilitetslösningar som läsarna får
ta del av.

Prideveckan:

Möte med Regionalt anläggningsforum Syd

Debatt i P1:

Bildas ett A och B-lag vid fortsatt distansarbete?
En ny undersökning från TCO och Novus visar att
7 av 10 svenska chefer befarar att medarbetare
som distansarbetar missgynnas när det gäller
arbetsuppgifter och delaktighet. Magnus Höij och
Therese Svanström, ordförande i TCO, diskuterade
frågan i Studio Ett i P1.

Okunskap blir lätt till en ond cirkel
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31
aug

Uppdragsledarutbildning i Göteborg HT
2021 – uppstart
Innovationsföretagens skräddarsydda
uppdragsledarutbildning erbjuds sedan flera år
i Stockholm (vårtermin) och i Göteborg (vår- och
hösttermin). Utbildningen startade i Göteborg
för cirka tjugo år sedan och har även genomförts i
Stockholm i drygt tio år. Utbildningens innehåll har
under årens lopp kontinuerligt utvecklats för att
täcka upp aktuella ämnen.

September
1
sep
9
sep

29
sept

5
okt

8
okt

Artikel i NyTeknik:

Räkna inte bort tjänsteinnovationerna –
ställ om politiken

Innovationsveckan:

Har vi en klimatpolitik som främjar innovativa
lösningar?

Som en del av Innovationsveckan arrangerade Innovationsföretagen ett webbinarie för att belysa frågan
om vi idag har en klimatpolitik som bidrar till att
främja innovation och ett aktivt klimatarbete. Finns
tillräckliga incitament för att uppnå klimatmål? Vilka
hinder finns i dagsläget? Vad skulle kunna göras mer?
Detta och många fler frågeställningar lyftes under
samtalet.

Regulatory Talks - Boverket

Industrikonsultrådet
Industrikonsultrådet, som består av representanter
från medlemsföretagen, arbetar för att synliggöra
industrikonsultföretagen och bidra på ett gemensamt plan till att branschen utvecklas positivt främst
när det gäller kompetens och lönsamhet. Syftet med
rådet är även att synliggöra konsultföretagens roll i
att omvandla forskning till innovationer, ökad produktivitet och hållbar utveckling.

11
okt

Artikel i Göteborgs-Posten:

12
okt

Möte Näringsdepartementet Betaltider

12
okt

Utbildning Återstart efter pandemin

Ställ klimatkrav på offentlig upphandling

Tjänstesektorn ritar om kartan över
framtidens forskning och innovation
För att den svenska tjänstesektorn fortsatt ska
vara konkurrenskraftig krävs ytterligare satsningar
på forskning och innovation. I rapporten Tjänstesektorn ritar vi om kartan över framtidens forskning och innovation, föreslår Almega fem reformer
som skapar bättre förutsättningar för tjänsteföretag att delta i forskningsprojekt.

30
sept

Oktober

Investeringssignalen
september 2021
Arkitekt- och ingenjörsföretagen
i Sverige såg en ökad ekonomisk
aktivitet sedan maj 2021. Det
visade Innovationsföretagens Investeringssignal i september. Trots att coronapandemin har drabbat även de innovativa branscherna
hårt, var medlemsföretagens förväntningar på en
ökad orderingång lika hög som under ”rekordåren”
2016–2018.

13
okt

När Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta
hemifrån tog bort och en successiv återgång till
arbetsplatserna inleddes fanns många praktiska
frågor att diskutera och jobba vidare med. Hanna
Byström, förhandlingschef, och Jacob Stenblom, arbetsrättsjurist, ledde en utbildning för att guida våra
medlemsföretag rätt.

Innovationsföretagen samtalar
med Anthony Barry, ordförande
för FIDIC
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27
okt

29
okt

Teknikkonsultrådet
Teknikkonsultrådet inom Innovationsföretagen samlar ett tiotal företag som arbetar med konsultuppdrag mot både privata och offentliga beställare inom
bygg- och anläggning. Rådet fokuserar framför allt
på teknikkonsultens roll inom branschen och relevant
marknad.

Inblick
Inblick är en sammanställning av den svenska
arkitekt-, teknikkonsult-, industrikonsult- och techkonsultbranschen.
I rapporten presenteras nyckeltal, nyheter kring
strukturaffärer, information om utvecklingen och
konjunkturen inom sektorn samt rankinglistor över
de största företagsgrupperna.

November
3
nov

Hållbarhetsrådet

9
nov

Hur kan innovationer bidra till en ökad
mångfald i samhället?
Mångfald innebär ökad lönsamhet, mer innovation
och attraktivare arbetsplatser. Det gäller i hela
näringslivet. Fler nyanser och fler perspektiv skapar
bättre lösningar. Men hur kan innovation också bidra
till att öka mångfalden i samhället? Det diskuterades
i ett webbinarium som hölls tisdagen den 9 november.

9
nov

9
nov

Innovation för mångfald
Nya lösningar kräver nya perspektiv
– det skapar både bättre lönsamhet, mer innovation och attraktivare
arbetsplatser. Därför lanserade
Innovationsföretagen rapporten
”Innovation för mångfald” för att rikta fokus mot
innovationssektorns ökade arbete för jämställdhet,
tillgänglighet och inkludering i samhället.

10
nov

Artikel i Dagens Industri:

Energieffektivisering avgörande för att nå
klimatmålen

16
nov

Nationell anläggningsdag

17
nov

Arkitektrådet Nätverksträff

25
nov

Teknikkonsultrådet Nätverksträff

26
nov

Referensgruppsmöte AB/ABT/ABK

Nationell Anläggningsdag genomförs en gång per år i
november. Trafikverkets generaldirektör bjuder in till detta
diskussionsforum för frågor av särskild aktualitet och stor
betydelse för anläggningsbranschen. Inbjudna är verkställande direktörer/Sverigechefer för Trafikverkets största
leverantörer samt verkställande direktörer för branschorganisationerna Byggföretagen, Innovationsföretagen och
Maskinentreprenörerna.

December
6
dec

Artikel i Upphandling24:

7
dec

Möte med arbetsgrupp offentlig upphandling

Dags för fler innovationer!

Möte med Regionalt anläggningsforum
Stockholm

7
dec

Webbinarie:

Regionalt anläggningsforum Syd
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9
dec

I Coronapandemins spår – Hur navigerar arkitektoch ingenjörsföretagen i det nya affärsklimatet?

10
dec

Grundkurs i ABK 09

16
dec

Möte Regionalt anläggningsforum Mitt

16
dec

2020 och delar av 2021 har varit en ytterst dramatisk
period där både företag och samhället i stort ställdes
inför stora prövningar. Men utmaningarna har på
många håll mötts med både kreativitet och innovation,
där arkitekt- och ingenjörsföretagen varit en viktig
drivande kraft. Pandemin har även påskyndat en omställning som redan innan var på väg. Vilken inverkan
har det här haft på affärsklimatet? Det här diskuterade vi på webbinariet ”I Coronapandemins spår”.

En halvdagskurs i standardavtalet Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och
ingenjörsverksamhet, ABK 09. Kursen utgår från
vad du som konsult bör känna till om ABK för att
hantera och förstå ditt uppdrag och din beställare.
Kursen hålls av vår förbundsjurist Helena Dahlberg.

Webbinarie:

Konsulträttslig årskrönika
Vår förbundsjurist Helena Dahlberg sammanfattade och analyserade de domstolsavgöranden med
anknytning till standardavtalet ABK som kommit
under året. Ett tillfälle för reflektion och erfarenhetsåterföring. Vad gick fel och hur hade tvisterna
kunnat förhindras?

20
dec

HR-rådet

2022
Innovationsföretagens verksamhetsberättelse 2021

8

Innovationsföretagen

Innovationsföretagens styrelse

Charlotte Bergman
ordförande, ELU Konsult

Håkan Danielsson
WSP Sverige

Johan Dozzi
Tyréns

Magnus Höij
Innovationsföretagen

Erik Landgren
KIWA Inspecta Sweden

Mårten Leringe
C.F. Møller Sverige

Anneli Liljemark
Liljemark Consulting

Sara Lindmark
i3tex

Ann-Louise Lökholm Klasson
Sweco Sverige

Daniel Nord
FOJAB Arkitekter

Ljot Strömseng*
Norconsult

Niklas Sörensen
Ramboll Sverige

Jens Wickström
Sigma Industry West

* Lämnade styrelsen i maj 2021.
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Innovationsföretagen

Vi på Innovationsföretagen

Ida Arnstedt
kommunikatör

Helena Arvidsson
förbundsassistent

Hanna Byström*
förhandlingschef

Helena Dahlberg
förbundsjurist

Kajsa Eldin**
förhandlingschef

Magnus Höij
förbundsdirektör

Jannice Johansson Steijner
konsult, arkitekt SAR/MSA

Linnea Kvist
kommunikationschef

Sophie Melin
arbetsrättsjurist (föräldrarledig)

Anders Modig
projektledare

Ander Persson
näringspolitisk chef

Eskil Sellgren
konsult, anläggningsforum

Jacob Stenblom
arbetsrättsjurist

* Slutade på Innovationsföretagen december 2021.
** Började på Innovationsföretagen januari 2022.
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Innovationsföretagen är en bransch och arbetsgivarorganisation som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Små och stora arkitektkontor,
teknikkonsulter, industrikonsulter, techbolag, företag inom
test-, inspektion och certifiering (TIC-företag) med flera. Vi
samlar cirka 780 medlemsföretag, som tillsammans har
40 000 anställda. Innovationsföretagens uppdrag är att
skapa bästa möjliga förutsättningar för en världsledande
arkitekt- och ingenjörsbransch. Det gör vi genom att erbjuda arbetsgivarservice och genom vårt påverkansarbete
med målet att optimera förutsättningarna för branschens
konkurrenskraft och innovationsförmåga.
Innovationsföretagen är ett av nio samverkande förbund
inom Almega. Våra medlemmar är också medlemmar i
Svenskt Näringsliv.

Foto: ©Aigal studio - Geneva (s. 6).

Produktion: Priority

Besök oss gärna på innovationsforetagen.se

