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Från kris 
till krig

2022 har varit ett år fyllt av utmaningar, inte 
bara för näringslivet utan för samhället och 
världen i stort. Precis när pandemin lagt sig 

följde andra kriser som skulle komma att prägla året. 
Kriget i Ukraina, energikrisen, den skenande inflatio-
nen och en alltmer påtaglig klimatkris. Vissa talar om 
att världen befinner sig i en permakris, det vill säga 
en serie av kriser utan någon slutpunkt i sikte. 

Vid den här tidpunkten förra året var det många av 
Innovationsföretagens medlemsföretag som blicka-
de fram emot 2022 med en stark optimism och fram-
tidstro. I media gick det att läsa om att 2022 skulle 
bli starten på ett nytt glatt 20-tal. Precis som efter 
första världskriget skulle det bli en blomstrande tid 
med hoppfullhet och optimism. Riktigt så blev det 
inte. I slutet av februari inleddes Rysslands anfallskrig 
mot Ukraina, något som orsakat ett enormt mänsk-
ligt lidande och skapat ytterligare utmaningar för nä-
ringslivet i form av höga råvaru- och energipriser samt 
störda leveranskedjor.  

När 2022 har gått mot sitt slut och när företag blickar 
fram emot 2023 är det inte längre med samma fram-
tidstro. En stor andel av våra medlemsföretag oroar 
sig för en eventuell lågkonjunktur med minskad efter-
frågan och lägre orderingång. Innovationsföretagen 
har som bransch- och arbetsgivarorganisation haft 
en mycket viktig roll i att stötta våra medlemmar un-
der den här turbulenta perioden, men även i att vara 
en tydlig röst mot politik och myndigheter för att ska-
pa bra förutsättningar och förståelse för våra med-
lemmars arbete. 

Samtidigt finns det också anledningar till att vara op-
timistisk. När vi går igenom året kan vi se att arbetet 
med flera av våra prioriterade frågor har gett resultat. 
I slutet av 2022 meddelade regeringen att de nu sat-

sar på högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Något 
som är av högsta vikt för våra företags konkurrens-
kraft och som också bidrar till att lösa klimatkrisen.  

Det gemensamma branschinitiativet för att realisera 
färdplanerna för ett fossilfritt Sverige, Innovation för 
klimatet, som startades upp under 2021 har börjat ge 
resultat. Initiativet har resulterat i en målvärdesmo-
dell för utsläppsminskning i varje enskilt projekt. Mo-
dellen bygger på befintliga gediget framtagna data, 
vilket ger en stabil grund att stå på.  

Kortare betaltider har varit en viktig pusselbit i att 
stärka Sveriges konkurrenskraft. Efter att ha arbetat 
med frågan i olika forum under flera år kom äntligen 
en lag på plats under 2022. Den nya lagen som riks-
dagen röstat igenom skapar transparens kring till-
lämpningen av betaltider. Det kommer ge möjlighet 
till granskning och debatt kring nyttjande av domine-
rande ställning, men även att lista vilka aktörer som 
främst bidrar till den negativa utvecklingen av betal-
tider. Innovationsföretagen kommer fortsätta bevaka 
utvecklingen under kommande år.  

Nu lägger vi 2022 bakom oss, men mycket tyder på att 
2023 kommer vara ett år med fler utmaningar. Kriget 
och klimatkrisen fortsätter in i 2023 och vi står in-
för en avtalsrörelse som kan bli en av de svåraste på 
länge. I tider av permakris känns det extra angeläget 
att stötta våra medlemsföretag och arbeta för ett 
starkare näringsliv. Efter en intensiv start som för-
bundsdirektör för Innovationsföretagen förra året 
ser jag framemot att ta mig an 2023 sida vid sida med 
våra medlemsföretag.  

Elin Lydahl 
förbundsdirektör Innovationsföretagen 

FÖRORD



2022
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 2022.

Januari
31

jan

Remissvar 
”En skyldighet att beakta vissa 
samhällsintressen vid offentlig 
upphandling”

Februari 
1

feb
Webbinarium
Forum Arbetsliv: 
Tema Företagskultur

4
feb

Möten
Referensgruppsmöte AB/ABT/ABK

Innovationsföretagen svarade på remissen 
och tillstyrker förslaget vad gäller att 
upphandlande myndighet ska beakta 
klimatet vid offentlig upphandling. Dock 
med reservation för hur implementeringen 
säkerställs. 

En digital mötesplats för 
Innovationsföretagens medlemmar, som 
behandlar aktuella frågeställningar inom 
det nya postpandemiska arbetslivet.

Förankring av revideringsarbetet AB/ABT 
samt förberedelser inför kommande ABK-
revidering.

8
feb

Webbinarium
Innovationsföretagen samtalar med 
Benjamin Dousa

Innovationsföretagen samtalade med 
Benjamin Dousa, vd Timbro, om effektiv 
miljöpolitik,  arbetsmarknadsreformer och 
Sveriges näringslivsklimat.

9
feb

Rapport
Investeringssignalen februari 2022: 
Kompetensbrist en växande utmaning 
för nya innovationer

Kompetensbrist är 
en stor och växande 
utmaning för arkitekt- 
och ingenjörsföretagen. 
Det här visade 
konjunkturrapporten 
Investeringssignalen 
i februari. Två av tre 
företag behövde ny-
anställa och totalt behövde branschen nyrekrytera 
nästan 6000 personer. 

16
feb

En halvdagskurs i standardavtalet 
ABK 09.

Utbildning
Grundkurs ABK 09

22
feb

Vår skräddarsydda uppdragsledar-
utbildning erbjuds i både Stockholm 
och i Göteborg. Utbildningens innehåll 
utvecklas kontinuerligt för att täcka upp 
aktuella ämnen. Den omfattar 36 timmar 
– fördelade på nio eftermiddagar.

Utbildning
Uppstart: Uppdrags-
ledarutbildning, Stockholm
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Efter Innovationsföretagens 
arbete – nu satsar 
regeringen på 
högkvalificerad 
arbetskrafts invandring

Varje år rekryterar kunskapsintensiva indu-
stri- och tjänsteföretag tusentals ingenjö-
rer, tekniker och programmerare från länder 

utanför EU. Inte för att det är bekvämt eller av 
kostnadsskäl, utan tvärtom. Företagen gör det för 
att få tillgång till den nyckelkompetens som krävs 
för att de ska kunna fortsätta utveckla världsle-
dande lösningar och morgondagens exportsuccé-
er.

När ett innovationsföretag rekryterat en medarbe-
tare utanför EU måste de ansöka om arbetstillstånd 
från Migrationsverket innan personen kan komma till 
Sverige. Men det senaste året har våra medlemsföre-
tag larmat om att processen tar allt längre tid.

– Våra tre sista ansökningar hade totala handlägg-
ningstider på mellan 60–80 dagar. Förseningarna på-
verkar vår verksamhet oerhört mycket i form av att 
vi inte kan bemanna våra projekt, berättade Fredrik 
Bromander, vd Condesign tidigare i år.

Innovationsföretagen har arbetat intensivt med att 
förbättra arbetskraftsinvandringen under hösten. 
BIand annat genom att uppvakta politiker och myn-
digheter med syfte att föreslå konstruktiva vägar 
framåt, flertalet debattartiklar och seminarier med 
företagare och politiker.

För att få en konstruktiv dialog hade Innovationsföre-
tagen även ett möte med Migrationsverkets general-
direktör Mikael Ribbenvik. Tillsammans med Almega 
och TechSverige lyfte vi fram den kunskapsintensiva 
tjänstesektorns behov av att Migrationsverket:

• Minskar handläggningstiderna för arbetstillstånd 
samt pressar ned handläggningstiderna särskilt 
för certifierade företag.

• Gör det enkelt att göra rätt genom tydliga regler, 
hög tillgänglighet och snabba svar till de individer 
och företag som ansöker om arbetstillstånd.

• Omprövar sin nya praxis om att arbetstillstånd 
för en tillsvidareanställning som inleds med prov-
anställning endast ska gälla i sex månader.

Nu har föreslagen delvis fått gehör i regeringen. Migra-

tionsminister Maria Mal-
mer Stenergard (M) har 
meddelat att regeringen 
styr om Migrationsverket 
så att myndigheten ska 
främja högkvalificerad 
arbetskraftsinvandring. 

Det här innebär bland 
annat att Migrations-
verket får i uppdrag att 
rikta särskilda informa-
tionsinsatser till företag 
och arbetstagare inom 
högkvalificerade yrkes-
sektorer så att deras an-
sökningar blir korrekta 
redan från början. 

Migrationsverkets gene-
raldirektör har även fått 
i uppdrag att påbörja ett arbete med att 
inrätta särskilda enheter för internationell rekryte-
ring av högkvalificerad arbetskraft.

Det ökade fokuset på högkvalificerade är välkommet, 
och Innovationsföretagen är positivt inställda till de 
förändringar som regeringen föreslagit. Men det finns 
mycket mer att göra för att pressa ned handlägg-
ningstiderna för arbetstillstånd och stärka Sveriges 
attraktivitet på globala talanger.

– Nu fokuserar vi på att värna certifieringssystemet 
så att det åter i praktiken blir till ett snabbspår och 
att driva på för en Talangexpress, för ännu snabbare 
hantering av yrkesgrupper med redan hög beviljande-
grad och företag som skött sina rekryteringar oklan-
derligt, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert 
på Innovationsföretagen.

Till våren kommer Innovationsföretagen fortsätta ar-
betet med att lyfta fram våra medlemsföretags per-
spektiv och de reformer som krävs för att Sverige ska 
vara fortsatt internationellt konkurrenskraftigt.

Joakim Bourelius, näringspolitisk expert



Mars
8

mar
Webbinarium 
Forum Arbetsliv: Omvärldsspaning med 
Kairos Future 

9
mar

Rapport
Innovativa lösningar visar vägen mot 
ett tryggare samhälle

22
mar

Utbildning
Företagsintern ABK-utbildning

På Forum Arbetsliv den 8 mars gästade Erik 
Herngren, senior partner på Kairos Future, 
och spanade om nutiden och framtiden. 
I samtalet berördes de stora samtida 
trenderna både i omvärlden och mer lokalt 
för Sverige.

Innovationsföretagens rapport 
”Innovation för trygghet” 

fokuserade på arkitekt- och 
ingenjörsföretagens arbete 

för trygghet, säkerhet och 
beredskap i samhället. 

Rapporten är en del av 
rapportserien ”Innovation 

för” som belyser 
nyskapande innovationer 

som lyfter Sverige.

Anpassad utbildning om ABK 09 i Luleå för 
ett av våra större medlemsföretag.

20
apr

Webbinarium
Innovationsföretagen samtalar med 
Martin Ådahl (C)

Ett spännande samtal där vi fick lära 
känna Martin Ådahl och Centerpartiet 
bättre. I samtalet diskuterades det 
aktuella politiska läget, samt hur 
näringsliv och politik kan arbeta 
tillsammans för att lösa de utmaningar 
världen står inför.

29
apr

Möten
Referensgruppsmöte AB/ABT/ABK

22
mar

Webbinarium
Hantering av klimatrisker i projekt

I samarbete med Willis Towers Watson 
och Länsförsäkringar anordades ett 
webbinarium om klimatrisker och hur de 
kan hanteras.

April

Förankring av revideringsarbetet AB/ABT 
samt förberedelser inför kommande ABK-
revidering.

Maj
2

maj
Möten
Innovations företagen träffar 
civilutskottet

Innovationsföretagen och representanter 
för Samhällsbyggandets Regelforum 
träffade civilutskottet för att diskutera 
ökat fokus på funktionskrav i regelverk. 



5
maj

Utbildning 
Företagsintern ABK-utbildning

11
maj

Webbinarium
Forum Arbetsliv: Ukrainakrisens 
påverkan på arbetslivet

12
maj

Årsmöte
Together Techs vd ny ordförande i 
Innovationsföretagens styrelse

Anpassad utbildning för 
medlemsföretag.

Forum Arbetsliv fick besök av två 
gäster som gav fördjupad kunskap 
om konsekvenserna kriget i Ukraina. 
David Wästberg, näringspolitisk expert 
hos Almega, gav en omvärldsanalys 
ur ett arbetsmarknadsperspektiv 
och Eskil Sellgren, sakkunnig hos 
Innovationsföretagen, gav en fördjupad 
branschinitierad bild från kansliets 
samarbete med Byggföretagen och 
trafikverket.

Vid Innovationsföretagens 
årsmöte valdes en delvis ny 
styrelse med Sara Lindmark, 
vd Together Tech, som ny 
ordförande.

19
maj

Seminarium
Riksdagsseminarium om 
energieffektivisering

På seminariet 
presenterades rapporten 
Grön Logik som belyser 
den stora outnyttjade 
potentialen av 
energieffektivisering 
i byggnader. 
Energieffektivisering 
är inte bara 
privatekonomiskt 
lönsamt utan skulle 
även frigöra energi för 
annan användning. 

24
maj

Utbildning 
Grundkurs ABK 09

16
maj

Webbinarium
Innovationsföretagen samtalar med 
Romina Pourmokhtari (L)

Innovationsföretagen samtalade med 
Romina Pourmokhtari, då ordförande för 
Liberala ungdomsförbundet och i dag 
klimat- och miljöminister. Med bara några 
månader kvar till valet diskuterades liberala 
lösningarna på Sveriges utmaningar.

Öppen grundkurs digitalt.

Juni
7-9
jun

Möten 
NPM Island

Nordiskt Praktikermöte (NPM) är ett 
nordiskt forum för arkitektföretagens 
branschorganisationer. Mötet 2022 
arrangerades på Island.

16-17
jun

Möten 
RiNord Stockholm

RiNord är ett nordiskt forum för 
ingenjörsorganisationernas bransch-
organisationer. I juni arrangerades RiNord 
i Stockholm.
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Våra råd
och arbetsgrupper
För att ytterligare stärka vår röst i angelägna frågor har vi inrättat råd och arbetsgrupper. 
Syftet är att samla kraften från hela den innovativa branschen i gemensamma utmaningar. 
Alla medlems företag är välkomna att engagera sig. Vi behöver stärka vår röst på många fron-
ter om vi ska kunna stärka vår ställning som bransch.

Anläggningsgruppen
Gruppen fokuserar på konsultaffären med syfte att 
föra en konstruktiv och utvecklande dialog med de 
stora anläggningskunderna.

Juristnätverket
Nätverket fokuserar på branschspecifikt informa-
tionsutbyte och uppdateringar om utvecklingen av re-
levanta standardavtal, lagar och domstolspraxis men 
kan vid behov även fungera som arbetsgrupp i syfte 
att driva branschfrågor framåt.

Hållbarhetsrådet
Rådet fokuserar på frågor om hur vår sektor kan ef-
fektivisera hållbarhetsarbetet och bidra till ett utökat 
värdeskapande i samhället.

Teknikkonsultrådet
Medlemmar som arbetar med konsultuppdrag mot 
både privata och offentliga beställare inom bygg- och 
anläggningssidan är välkomna att ansluta till rådet. 
Frågor om Boverkets byggregler, offentliga upphand-
lingar och digitaliseringens påverkan på de tidiga ske-
dena hör till frågor som berörs.

Arkitektrådet
Rådet fokuserar framför allt på arkitektkontorens 
marknad och unika roll. Ett stort antal frågor är aktu-
ella som rör landets arkitektkontor; forskningsfrågor-
na, kompetensförsörjning, är några av dessa. 

Kommunikationsrådet
Rådet fokuserar på nätverkande och branschspeci-
fikt informationsutbyte. Det är även ett forum för att 
lyfta företagsexempel och ge input till Innovations-
företagens kommunikationsaktiviteter.

HR-rådet
Rådet har tillsatts med syfte att utbyta erfarenheter 
kring allmänna och specifika HR-frågor inom bran-
schen, utveckling av kollektiv avtalet och användas 
som referensgrupp i avtalsförhandlingarna.

Offentlig upphandling – 
arbetsgrupp
Gruppen samlar de medlemmar som vill arbeta aktivt 
för att driva utveckling och förbättring inom offentlig 
upphandling. 

Industrikonsultrådet
För våra industriteknik företag är forsknings- och inn-
ovationsfrågorna extra viktiga. Rådet jobbar även 
med villkoren för konsult företagen på den privata 
marknaden. Industrikonsultrådet drivs i samverkan 
mellan Innovations företagen och TechSverige.



21
juni

Seminarium
Rapportering av betaltider

21
juni

Rapport
Från fruktkorg till fest, frihet och 
förnyelse!

Ett seminarium tillsammans med 
Bolagsverket kring den nya lagen om 
rapportering av betaltider. Lagen innebär 
bland annat att svenska företag som 
har fler än 250 anställda varje år ska 
rapportera uppgifter till Bolagsverket 
om betalningstider vid köp av varor och 
tjänster från företag som har färre än 250 
anställda.

Syftet med rapporten ”Från fruktkorg till 
fest, frihet och förnyelse! – Fem nycklar till 
framtidens arbetsliv” var att sätta fingret 
på några av de viktigaste trenderna som 
formar framtidens arbetsliv – med fokus 
på tjänstesektorn. I rapporten beskrivs sju 
trender som kan utgöra den övergripande 
riktningen för framtidens arbetsliv.

4
jul

Debatt
Bara varannan ingenjörs student tar 
examen

Trots regeringens satsningar på att öka 
antalet platser på ingenjörsutbildningarna 
är antalet som tar examen fortsatt 
alldeles för få. Om det här problemet skrev 
Ann Öberg, vd Almega, Åsa Zetterberg, 
förbundsdirektör TechSverige, och Anders 
Persson, näringspolitisk chef, i SvD Debatt.

3
aug

Pride 
Sätt färg på staden med 
inkluderande arkitektur

På ett webbinarium under Stockholm 
Pride diskuterades hur arkitekt- och 
ingenjörsbranschen kan sätta färg på 
staden och motarbeta de fördomar som 
håller tillbaka enskilda. Med oss i panelen 
hade vi Teresa Lindholm, specialist social 
hållbarhet White, Caroline Wrangsten, 
samhällsanalys och stadsutveckling Sweco, 
samt Anders Wärefors, vd Bjerking.Juli

4
jul

Almedalen 
Framtidens arbetsliv ställer nya krav 

Innovationsföretagen arrangerade 
ett seminarium på temat ”Framtidens 
arbetsliv - från  fruktkorg till fest, frihet 
och förnyelse” i Almedalen. På seminariet 
presenterades rapporten som tagits fram 
tillsammans med Kairos Future.

Augusti

19
aug

Seminarium 
Fler talanger med färre hinder

Varje gång en rekrytering misslyckas 
förlorar Sverige skatteintäkter, 
konkurrenskraft och fart i bland annat 
klimatomställningen. Sverige behöver fler 
talanger, inte fler hinder och längre väntan 
på arbetstillstånd. Detta var Anders 
Perssons, näringspolitisk chef, budskap på 
seminariet som anordnades tillsammans 
med Almega och TechSverige.
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Innovationsföretagen 
i Almedalen

Innovation 
för klimatet

Framtidens arbetsliv står inför skiften som påverkar arbets-
livets grunder. Men trots att arbetslivet förändrats, har 
regelverken och förutsättningarna för värdeskapande för-

blivit desamma. Under årets Almedalsvecka diskuterade vi med 
opinionsbildare och företag varför det är så viktigt att Sverige 
ligger i framkant i den här utvecklingen.

På seminariet ” Framtidens arbetsliv – Från fruktkorg till fest, fri-
het och förnyelse” presenterade Innovationsföretagen en rapport 
som belyser  hur vi formar regelverk som stärker individ och före-
tag och främjar individens och företagens möjligheter att skapa 
värde tillsammans. Hur bibehåller man innovationskraften i före-
tagen? En förändring behövs om Sverige ska fortsätta vara kon-
kurrenskraftigt och attrahera kompetens.

På seminariet deltog:

– Mats Lindgren, vd Kairos Future
– Sara Lindmark, vd Together Tech
– Håkan Danielsson, vd WSP Sverige
– Venke Osnes, vd Mer Arkitekter
– Ann-Therese Enarsson, vd Futurion
– Charlotta Stern, vd Ratio
– Anders Persson, näringspolitisk chef Innovations företagen.

Samtalet modererades av Magnus Höij, dåvarande förbunds-
direktör Innovations företagen.

Innovation för klimatet är ett gemensamt initiativ för att 
realisera färdplanerna för ett fossilfritt Sverige. Företa-
gen som är en del av initiativet skriver under på  att göra 

färdplanernas åtaganden till sina egna och se till att de 
projekt som företaget deltar i följer färdplanernas ambitio-
ner. Företagen ska även vara öppna med sitt klimatarbete 
och hur väl de lyckas. 

Ett intensivt arbete har bedrivits under våren för att sätta 
målvärden i varje enskilt uppdrag. Modellen kan kort sägas 
bygga på en minskning av CO2 på 16,4 procent per år som 
planeringsfasen av uppdragen pågår. Inledningsvis har fo-
kus lagts på husbyggande.

– Det är glädjande att vi lyckats komma fram till konkreta 
resultat men mycket arbete kvarstår fortfarande, säger 
Anders Modig, projektledare för Innovation för klimatet.

Nästa fas kommer även innehålla digitalisering, undvikna 
utsläpp genom ökat återbruk, digitala lösningar eller att 
inte bygga nytt alls.



20
aug

Debatt
Hinder för talangrekrytering hotar 
techsektorn

23
aug

Rapport
Användningen av konsultmäklare  - 
ett växande svart hål utan insyn

Sverige har de senaste decennierna 
transformerats från en utpräglad 
industrination till ett alltmer kunskaps-
intensivt tjänstesamhälle. Att begränsa 
arbetskraftsinvandringen skulle få 
negativa konsekvenser för svensk 
ekonomi. Om det här skrev Anders 
Persson, näringspolitisk chef, i Upsala Nya 
Tidning tillsammans med Åsa Zetterberg, 
förbundsdirektör TechSverige och Patrick 
Joyce, chefekonom Almega. 

Rapporten visade att 
fenomenet mellanhänder 
eller så kallade konsult-
mäklare fortsätter att 
öka. Upplägget möjliggör 
ett kringgående av lagen 
om offentlig upphandling 
och att miljardbelopp av 
offentliga medel spenderas 
helt utan insyn.

1
sep

Webbinarium
Uthyrningslagen

Den 1 oktober 2022 började 
uthyrningslagens 24-månadersregel 
att gälla. Information om detta och 
hanteringen kring den nya regeln 
presenterades.

1
sep

Media 
Innovationscase uppmärksammar 
branschens nytänkande

23
aug

Debatt
Konsultmäklare – ett svart hål

Våra medlemmar 
driver samhälls-
utvecklingen framåt 
genom innovativa 
projekt. De skapar 
nya innovationer,  
modern teknik för 
klimatet och bygger 
morgondagens städer. 

Med Innovationscase 
vill vi lyfta fram några 

av de nyskapande och spännande projekt 
som våra medlems företag arbetar med. På 
den nya sidan Innovationscase samlar vi 
projekt som visar hur våra medlemsföretag 
är med och gör skillnad. 

Anders Persson, 
näringspolitisk chef, 
och Helena Dahlberg, 
förbundsjurist skriver 
i Upphandling24.

September

2
sep

Seminarium
Sätt fokus på kvalitet i 
tjänsteupphandling

Monter och seminarium på 
upphandlingskonferensen Mötesplats 
offentliga affärer, i samarbete med 
Almega.

11-13
sep

Möte
FIDIC, Annual Global Infrastructure 
Conference

FIDICs, Internationell lobby- och 
serviceorganisation för rådgivande 
ingenjörer, årsmöte och konferens. 
Bland annat så var en av talarna  Helene 
Hasselskog, Chief Human Resources 
Officer, Sweco

31
aug

Vår skräddarsydda uppdragsledar-
utbildning erbjuds i både Stockholm 
och i Göteborg. Utbildningens innehåll 
utvecklas kontinuerligt för att täcka upp 
aktuella ämnen. Den omfattar 36 timmar 
– fördelade på nio eftermiddagar.

Utbildning
Uppstart: Uppdrags-
ledarutbildning, Göteborg



15
sep

Utbildning
Nya regler i LAS

20
sep

Möte
Avtalsupptakt 

En genomgång av de nya reglerna i LAS 
och den överenskommelse som ingåtts 
mellan Svenskt Näringsliv och PTK med 
flera, det så kallade ”Huvudavtalet”. 

4
okt

Webbinarium
Innovationsveckan: Hur ökar vi 
graden av hållbarhet och innovation i 
offentliga upphandlingar?

Som en del av Innovations-
veckan arrangerade vi 
ett webbinarie för att 
belysa betydelsen av 
innovation för att på ett 
hållbart sätt möta dagens 
och morgondagens 
samhällsutmaningar. 
Med ett större fokus 

på hållbarhet och en högre grad av nytänk 
i offentliga upphandlingar kan företagen 
leverera bättre tjänster och högre samhällsnytta 
– samtidigt som det främjar tillväxten av 
konkurrenskraftiga innovativa företag.

10
okt

Debatt 
Skapa snabbspår för att locka hit 
spetskompetens

22
sep

Debatt
Så kan Sveriges företag gå stärkta ur 
den ekonomiska krisen

Den nya regeringen måste se helheten med 
både utmaningar och möjligheter. Tre saker 
är helt avgörande för att nå framgång och 
stärka svensk konkurrenskraft. Det skriver 
Anders Persson, näringspolitisk chef, på 
Altingets debattsida.

Samtidigt som Sveriges konkurrentländer 
anstränger sig hårt för att locka till sig 
världens talanger gör Sverige tvärtom. 
Det duger inte. Vi måste få ordning 
på arbetstillstånden och det krävs 
en ambitiös och långsiktig strategi 
för talangattraktion, skriver bland 
andra Anders Persson, näringspolitisk chef 
i Göteborgs-Posten.

Oktober

11
okt

Utbildning
Kollektivavtalskurs

Avtalsupptakt med Sveriges Ingenjörer.

26
sep

Debatt
Handläggnings tider för arbets tillstånd 
skenar

I stället för de utlovade 
tio dagarna dröjer arbets-
tillstånd för arbets krafts-
invandrare nu tre–fyra 
månader. Så här kan det 
inte fortsätta, skriver Ander 
Persson, näringspolitisk 
chef, tillsammans med Åsa 
Zetterberg, förbundsdirek-
tör TechSverige, och Patrick 
Joyce, chefekonom, i SvD Debatt.

13
okt

Rapport
Investeringssignalen: Stort behov 
av nyanställning trots vikande 
konjunktur 

Trots vikande efterfrågan är kompetens-
brist en fortsatt stor utmaning för 
arkitekt- och ingenjörsföretagen. 
Det här visade vår konjunkturrapport 
Investeringssignalen. 



Innovationsföretagens verksamhetsberättelse  13

Ny bok bidrar till 
ökad förståelse för 
ABK 09
ABK är ett av byggbranschens standardavtal. 

I november 2022 släpptes en ny bok om hur 
det ska tolkas i praktiken.

Det är viktigt att både konsulter och be-
ställare är kunniga om avtalets ramar, 
samt att de är medvetna om hur avtalet 
påverkar den egna verksamheten och af-
fären. Boken vänder sig till alla som arbe-
tar i uppdrag där ABK 09 gäller.

– Standardavtalen är mycket viktiga för 
företag inom innovationssektorn. Hele-
na Dahlberg och Henrik Rosenqvists bok 
”ABK 09 i praktiken” är ett välkommet 
verktyg för att underlätta arbetet för 
medarbetare hos både konsulter och be-
ställare, säger Anders Persson, närings-
politisk chef. 

I boken belyser författarna Helena Dahlberg och Hen-
rik Rosenqvist ABK 09:s viktigaste regleringar och 
kopplar det till ett verksamhetsperspektiv. Där lyfter 

de vilka utmaningar parterna kan stöta på i samband 
med avtalet, samt hur man som konsult eller bestäl-
lare kan förhålla sig till, såväl som förbereda sig för 
eventuella konsekvenser.

– I dagsläget är det relativt svårt att få 
en överblick av vad det egentligen inne-
bär att arbeta i ett uppdrag enligt ABK 
09. Samtidigt förväntas de som jobbar 
i projekt där standardavtalet används 
vara insatta i och tillämpa reglerna. Vi 
hoppas att den här boken kan bidra till 
ökad förståelse för vad reglerna innebär 
i praktiken och hur de påverkar parternas 
agerande, säger författarna Henrik Ro-
senqvist och Helena Dahlberg.

Boken nominerades till Svensk Bygtjänsts 
tävling Årets Bok 2022. Syftet med täv-
lingen är att lyfta fram nya böcker som 

fyller en viktig kunskapslucka och har långsiktig bä-
ring för samhällsbyggnadssektorn.

Om författarna
Helena Dahlberg är förbunds-
jurist vid Innovationsföretagen 
med juristexamen från Stock-
holms universitet. Hon har över 
15 års erfarenhet inom juridik, 
förhandlingar och avtal inom 
byggbranschen.

Henrik Rosenqvist är bolags-
jurist vid Sweco Sverige, ut-
bildad på Handelshögskolan 
i Stockholm. Han har stor er-
farenhet inom avtal och juri-
diska frågor med över 20 års 
erfarenhet i branschen.



20
okt

Utbildning
Företagsintern ABK-utbildning

21
okt

Utbildning
Grundkurs ABK 09

Anpassad utbildning för medlemsföretag. 9
nov

Möte
Uppdatering av 
uppdragspublikationerna

Diskussionsmöte med Svensk Byggtjänst 
om utveckling av uppdragspublikationerna. 
Närvarande var deltagare från 
Arkitektrådet, Teknikkonsultrådet och 
Anläggningsgruppen.

10
nov

Rapport 
Bransch rapport – Innovations-
företag i Sverige

27
okt

Möte
Innovationsföretagen träffade 
Migrationsverket för att diskutera 
handläggningstider 

Vid ett möte med Migrationsverkets 
GD Mikael Ribbenvik förde 
Innovationsföretagen, tillsammans med 
bland andra Almega och TechSverige, fram 
vikten av att Migrationsverket minskar 
handläggningstiderna för arbetstillstånd 
och gör det enkelt att göra rätt. Det blev en 
konstruktiv dialog och det fanns både en 
förståelse för problemen och en genuin vilja 
hos Migrationsverket att lösa dem.

Branschrapporten  (fd Inblick/Bransch-
översikten) är en sammanställning av 
den svenska arkitekt-, teknikkonsult-, 

industri konsult- och 
techkonsultbranschen.  
I rapporten presenteras 
nyckeltal, nyheter 
kring strukturaffärer, 
information om ut-
vecklingen och konjunk-
turen inom sektorn 
samt rankinglistor över 
de störs ta företags-
grupperna.

November

10
nov

Bok
ABK 09 i praktiken

27
okt

Möte
HR-konferens

15
nov

Möte
Nationell anläggningsdag Stockholm

Öppen grundkurs digitalt.

I publikationen ABK 09 i praktiken 
belyser författarna Helena Dahlberg, 
förbundsjurist vid Innovationsföretagen, 
och Henrik Rosenqvist, bolagsjurist 
vid Sweco Sverige, ABK 09:s viktigaste 
regleringar och kopplar det till ett 
verksamhetsperspektiv.

Konferens för Innovationsföretagens 
HR-råd.



16
nov

Möte
EFCA 30 år

16
nov

Evenemang
Stora Ingenjörspriser i Innovation

EFCA, den europeiska lobbyorganisationen 
för rådgivande arkitekter, firade 30 år. 
Johan Dozzi, koncernchef Tyréns och 
ledamot i EFCAs styrelse, samt Anders 
Persson, Innovationsföretagen, deltog på 
plats i Bryssel. 

30
nov

Debatt
Låt offentlig upphandling bli motorn i 
klimatomställningen

En del åtgärder och lösningar kommer 
inte längre vara möjliga när vi passerat 
en uppvärmning på 1,5 grad, därför är det 

bråttom att ändra logiken 
i samhällsbyggandet. 
En lagrådsremiss om 
offentlig upphandling 
som nu ligger på 
Regeringskansliets bord 
innebär en möjlighet 
för regeringen att ha en 
ambitiös klimatpolitik och 
samtidigt värna svensk 
konkurrenskraft. 

Det skriver 
Innovationsföretagens 
Hållbarhetsråd i ett 
debattinlägg i Aktuell 
hållbarhet.

15
dec

Webbinarium 
Konsulträttslig Årskrönika 2022

20
nov

Möte
Avtalsupptakt Almega

Vår förbundsjurist Helena Dahlberg 
sammanfattade och analyserade de 
domstolsavgöranden med anknytning till 
standardavtalet ABK som kommit under 
året.

December

22
dec

Debatt
Tung byråkrati istället för snabbspår 
gör Sverige fattigare

Antonio Capezza för SaniSOLE vinner 
Stora Ingenjörspriset i Innovation 
för sitt arbete med återvinningsbara 
sanitetsprodukter. Juryarbetet leddes 
av Vattenfall, Women in Tech och 
Innovationsföretagen.

29
nov

Möte
Regional anläggningsdag Luleå

Trafikverket, Byggföretagen och 
Innovationsföretagen bedriver ett 
omfattande samarbete för att bidra 
till ökad produktivitet och innovation i 
anläggningsbranschen.

Därför genomför vi varje år regionala 
anläggningsdagar i Göteborg, Stockholm, 
Malmö, Sundsvall och Luleå.

Nästan 99 procent av alla kvalificerade 
IT-experter, ingenjörer och tekniker från 
tredjeland uppfyller kraven för arbets-
tillstånd. Men byråkratin och osäkerheten 
får dessa personer att söka sig till andra 
länder. Nu behövs ett express-spår för 
utländska talanger, skriver Elin Lydahl, 
förbundsdirektör Innovationsföretagen, 
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör 
TechSverige och Klas Wåhlberg, vd 
Teknikföretagen i Dagens Industri.

Under hösten bjöd Almega in medarbetare 
och avtalsansvariga till avtalsupptakt.
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Innovationsföretagens 
styrelse

Sara Lindmark, 
ordförande
Together Tech

Alexandra Hagen
White Arkitekter

Anders Persson*
Innovations företagen

Anders Wärefors
Bjerking

Anneli Liljemark
Liljemark Consulting 

Ann-Louise 
Lökholm Klasson 
Sweco Sverige

Daniel Nord
FOJAB Arkitekter

Elin Lydahl**
Innovations företagen

Erik Landgren
Kiwa Sweden

Jens Wickström
Sigma Industry West

Magnus Höij*** 
Innovations företagen

Mårten Leringe
C.F. Møller Sverige

Tore Strandgård
Incoord

* Tillförordnad förbundsdirektör mellan den 1 juni och den  
30 november 2022
** Tillträdde som förbundsdirektör den 1 december 2022
*** Slutade på Innovationsföretagen den 8 juli 2022



Innovationsföretagens verksamhetsberättelse  17

Vi på 
Innovationsföretagen

Elin Lydahl
Förbundsdirektör

Anders Persson
Näringspolitisk
chef

Helena Arvidsson
Projektkoordinator

Helena Dahlberg
Förbundsjurist

Ida Arnstedt
Kommunikatör

Jacob Stenblom
Arbetsrättsjurist

Joakim Bourelius
Näringspolitisk 
expert

Kajsa Eldin
Förhandlingschef

Linnea Kvist
Kommunikations-
chef

Jannice Johansson 
Steijner
Arkitekt SAR/MSA

Eskil Sellgren 
Anläggningsforum

Konsulter

Anders Modig 
Projektledare



Innovationsföretagen är en bransch och arbetsgivarorga-
nisation som representerar innovativa företag inom den 
kunskapsintensiva tjänstesektorn. Små och stora arkitekt-

kontor, teknikkonsulter, industrikonsulter, techbolag, före-
tag inom test-, inspektion och certifiering (TIC-företag) med 
flera. Vi samlar cirka 850 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 erbju-
da arbetsgivarservice och genom vårt påverkansarbete med 
målet att optimera förutsättningarna för branschens kon-
kurrenskraft och innovationsförmåga. 

Innovationsföretagen är ett av nio samverkande förbund 
inom Almega. Våra medlemmar är också medlemmar i 
Svenskt Näringsliv. 

Besök oss gärna på innovationsforetagen.se

Vi skapar möjligheterna


