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Den branschspecifika informationen bygger på branschfakta från Bisnis analys AB och på Sveriges Arkitekters årliga
arvodes- och sysselsättningsenkät. Branschdata från Bisnis
analys består av årsredovisningar från aktiebolag med
huvudsaklig verksamhet inom arkitektur. Arkitektverksamhet
som ingår i samhällsbyggnadskonsultkoncerner finns endast
med här om denna verksamhet finns i eget dotterbolag
med arkitektur som huvudinriktning. I rapporten redovisar
vi trender och nyckeltal för cirka 1300 företag med en
eller flera anställda. Arvodes- och sysselsättningsenkäten
besvarades under september–oktober 2020 av 225
företag. Informationen om arkitekternas marknad bygger
på Byggföretagens konjunkturrapport oktober 2020.

Storleksfördelning urval från Bisnis analys
21–50 anställda: 3 %

> 50 anställda: 2 %

6–20
anställda:
13 %
1 anställd:
54 %
2–5 anställda:
27 %

Storleksfördelning svarande arvodesenkäten
21–50 anställda: 9 %

> 50 anställda: 5 %

6–20 anställda:
20 %

1 anställd:
39 %
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2–5 anställda:
27 %
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Rapporten i korthet
har dykt under året. Majoriteten av arkitektföretagen
ser små möjligheter att få uppdrag att rita exempelvis
hotell, handel och industri liksom även skolor och andra
samhällsfastigheter. Fler företag ger positiva svar i fråga
om bostäder. Bostadsbyggandet har varit relativt stabilt
– och ökade faktiskt under de första sex månaderna – där
investeringsstöd till hyres- och studentbostäder bidrar till
det ökade byggandet av hyresrätter.

Sveriges Arkitekters branschrapport har publicerats varje
år sedan 2015. I år är den annorlunda utformad än
tidigare: ett tidsdokument som speglar den osäkra tillvaro
vi alla lever i på grund av coronapandemin.
Rapportens första del visar att den brist på visshet som
präglat 2020 har gett negativt avtryck i arkitektbranschen.
Såväl omsättning som rörelsemarginal minskar, arvodena
är pressade, projekt skjuts upp eller ställs in. Arbetslösheten
för Sveriges Arkitekters medlemmar har ökat rejält
– förvisso från ytterst låga nivåer – och är nu den högsta
på 15 år.

Bostadsbyggandet beräknas dock minska 2021.
Tillsammans med övriga nedåtgående siffror står det
klart att arkitektföretagen behöver rusta sig. I mening
att stötta våra företagande medlemmar har vi bjudit in
branschföreträdare som tar sig an varsitt ämne med
bäring på arkitektföretagens framtid. Deras sammanlagt
13 kapitel är branschrapportens andra del.

Samtidigt är inte läget nattsvart i hela branschen.
Mindre företag är generellt mer optimistiska i vår
sysselsättnings- och arvodesenkät. De svarar i högre
grad att beläggningsgraden är tillfredsställande och
vissa planerar att anställa nya medarbetare inom det
närmaste halvåret. Större företag (fler än 50 anställda)
har varslat eller sagt upp i större utsträckning och flera
svarar också att de har sänkt sina arvoden. Orsakerna till
de mindre företagens ljusare syn är dels att de har låga
overheadkostnader och mindre projekt som inte är lika
konjunkturkänsliga, dels att fler privatpersoner har anlitat
arkitekter – och då i första hand små arkitektföretag.

Flera av författarna återkommer till resiliens, alltså
motståndskraft genom förändringsförmåga, som en nyckel
till framgångsrikt företagande. Alltså att noga hålla koll
på de globala megatrenderna liksom på de mindre
lokala och snabbt ställa om utifrån omvärldsförändringar.
Utveckla yrkesrollen genom att lägga till förslagsvis digitala
kunskaper och förståelse för affären, men behåll kärnvärdet
i arkitektens kompetens – den visionära förmågan att
gestalta rum i olika skalor.

Marknaden för lokaler, både kommersiella och offentliga,

NYCKELTAL FÖR ARKITEKTFÖRETAG
Prognos omsättning
miljarder kr 2020:

10,2

Omsättning
miljarder kr 2019:

10,8

Prognos rörelsemarginal
före avskrivningar 2020:

Arbetslöshet
oktober 2020:

Rörelsemarginal före
avskrivningar 2019:

Arbetslöshet
augusti 2019:

8,6 % 3,8 %

Omsättning mkr
per anställd 2019

1,2

11,7 %
3
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Förord

En studie i motståndskraft

Detta är bärande teman i årets branschrapport. När förra årets rapport presenterades
hösten 2019 var nedgången i konjunkturen ett faktum. Beläggningsgraden och marginalen
hos arkitektföretagen sjönk medan arbetslösheten steg. Detta skedde efter en lång tid i
en bransch som växte och utvecklades, men där företagen också haft utmaningar som
förhållandevis låga arvoden och höga ohälsotal hos anställda.
När detta skrivs, i november 2020, är arbetslösheten för arkitekter den högsta på 15 år.
Arkitektbranschen genomgår en svår tid och även om situationen för företag kan skilja sig
åt är det sammantagna läget allvarligt. Tillväxten fortsätter sjunka, bygginvesteringarna
minskar och beläggningsgraden sjunker.
Även om läget är dystert vill jag påminna om att kriser alltid utgjort katalysatorer för
förändring. I årets branschrapport vill Sveriges Arkitekter inte fastna i de nedåtgående
kurvorna utan även diskutera förutsättningarna för utveckling och omdaning. Pandemin
har på rekordtid omformulerat våra idéer om arbetsuppgifternas utförande, var våra
arbetsplatser är och vilka former för ledarskap som krävs. Arkitektens roll i omställningen
till ett klimatneutralt samhälle har förstärkts även utanför arkitektkåren, till exempel i det
linjetal EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll i oktober.
Utifrån denna omdaning har Sveriges Arkitekter bjudit in en rad branschföreträdare som
medförfattare av årets branschrapport. Uppdraget har varit att utifrån ett eget perspektiv
resonera kring omstöpning och utveckling. Det är skribentens åsikter som framförs, som
inte nödvändigtvis går i linje med Sveriges Arkitekters uppfattning. Perspektiven berör
företagande, integration och hållbarhet. Stadsplanering, affärsmodeller och digitalisering.
Samverkan, bostadspolitik och regional utveckling. Den röda tråden kan vara svår att
finna, men det var också ett grundantagande. Den utveckling som är nödvändig berör
inte ett enskilt verksamhetsområde eller enskild disciplin utan inbegriper hela arkitektens
verksamhetsfält. Tillsammans, och i samarbete med politiska beslutsfattare, beställare
och andra aktörer, kan arkitekten vara pådrivare i att utveckla omställningsförmåga och
resiliens.
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Årets utgåva av Sveriges Arkitekters branschrapport behandlar olika aspekter av resiliens.
Uttrycket definieras som kapaciteten hos ett system, vare sig det är en skog, en stad eller
en ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Det handlar alltså om
både motståndskraft och anpassningsförmåga samt om förmågan att vända chocker
och störningar – som en pandemi, finanskris eller klimatförändringar – till möjligheter till
utveckling och innovativt tänkande.

Tobias Olsson,
förbundsdirektör,
Sveriges Arkitekter

GENREBILD: INA FLYGARE

Vi har bjudit in kvalificerade branschföreträdare för att skriva varsitt kapitel,
med bäring på arkitektföretagens
framtid.

Arkitekt
SAR/MSA, KKH
CHRISTER LARSSON
Grundare av
AB HELASTADEN.
Tidigare stadsbyggnadsdirektör i
Malmö, adjungerad
professor vid
Arkitektskolan i
Lund. Regeringens
utredare av
politiken för
gestaltad livsmiljö.

Vår tid att påverka är nu
Politiska beslut har gett en ny nationell riktning som stärker arkitektens uppdrag. Låt oss kliva
fram och ta ledningen i omställningsarbetet för ett hållbart samhälle, skriver arkitekt SAR/MSA
Christer Larsson.

V

i befinner oss i ett nytt läge med en global
pandemi som påverkar oss alla. Som arkitekter verkar vi i en ny verklighet och arkitekturen ska lösa andra frågor än för bara ett
drygt halvår sedan. Hela världen ska startas om och
då gärna i nya hjulspår – spår som är mer hållbara
och prioriterar nya frågor. Vi kommer därför att under lång tid verka i en kontext som i många delar inte
är helt känd. Detta ger oss en ny möjlighet att stärka
yrkesrollen och visa arkitekturens kraft, förutsatt att vi
vill och att vi tar spjärn i de positiva riktningar vi ser.
Globalt, nationellt och lokalt.

GENREBILD: UNSPLASH/GERAN DE KLERK

Klicka på bilden så kan du läsa pdf:en.

Christer Larsson om hur politiska
beslut stärker arkitektens uppdrag
– ”vår tid är nu”.

Människan i centrum

När jag skrev betänkandet Gestaltad livsmiljö var mitt
perspektiv dels att människan ska vara i centrum,
dels att arbetet med arkitektur ska stå i relation till
de samhällsutmaningar som ska lösas. Därmed ska
alltså arkitektur vara ett av flera relevanta verktyg för
att hantera dem. Politiken för gestaltad livsmiljö tar
ett helhetsgrepp och utgör även en samlad nationell
arkitekturpolicy. Den är styrande för statens myndigheter samt vägledande för kommuner och landsting
respektive regioner. Efter att riksdagen godkänt propositionen Gestaltad livsmiljö 2018 är nu politiken under

Arkitekt MSA
ANIA ÖST

Hanna Erixon Aalto och Ania Öst
frågar sig om tiden är mogen för ett
resilient samhälle i samklang med
naturen.

Arkitekt PhD
HANNA ERIXON AALTO
Är arkitekt,
forskare och
lärare vid KTH.
Sedan 2005
driver hon sitt
eget kontor.

Arkitekt SAR/MSA
KAYROKH MOATTAR

Är arkitekt på Gaia
arkitektur samt
forskare och
lärare på KTH
arkitekturskolan.

Kayrokh Moattar om hur branschen
kan skapa företag som präglas av
jämlikhet och mångfald.

Deras pågående
forskning handlar
bland annat
om gröna kilar,
arkitekturstrategier och hantering
av massor kopplat till blå
landskapsrum.

Falsk motsättning
mellan stad och natur
Det finns en ny medvetenhet, som tillsammans med de återkommande kriserna stöper om
stadsutvecklingen. Är tiden äntligen mogen för ett mer resilient samhälle? frågar arkitekterna
Hanna Erixon Aalto och Ania Öst.

N

Integrera för
en lönsammare bransch
De allra flesta vet att jämlika och jämställda företag lönar sig – men har ändå svårt att nå ända
fram. Arkitekt SAR/MSA Kayrokh Moattar diskuterar orsaker och ger åtgärdsförslag.

Å

r 2017 publicerades undersökningar som visade 13 gånger större arbetslöshet bland
utrikesfödda arkitekter och 12 procent lägre
lön för utrikesfödda akademiker. Samma
år, efter ett regeringsuppdrag och med målet att bota
arbetslösheten för nyanlända arkitekter, lanserades
en tvåårig kompletterande utbildning för arkitekter
med utländsk examen. När jag läste kursplanen lade
jag märke till en skev syn på vad som ansågs saknas i
ekvationen för att dessa arkitekter skulle få jobb. Där
började en resa för mig som innebär att jag nu skriver
ett kapitel om integration i denna branschrapport. Jag
bestämde mig då för att skriva en debattartikel i tid-

I tidskriften Arkitektur beskriver Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, hur kriser alltid utgjort
katalysatorer för förändring. Sjukdomar, pandemier,
men även allvarliga ekonomiska kriser har historiskt
drivit på städers utveckling och initierat paradigmskiften i hur vi ser på, och organiserar, våra livsmiljöer. I mitten av 1800-talet utvecklades omfattande
avloppssystem och grönare stadsmiljöer som ett svar
på bristande hygieniska förhållanden och omfattande
koleraepidemier. Under 1930-talets ekonomiska kris

GENREBILD: UNSPLASH/CHANG QING

är vi talar med människor upplevs en enighet. Vi vet. Vi känner det och oron växer
sig starkare. Vi är trötta på tomma ord och
styrdokument utan kraft. Vi vill vara stolta över oss själva. Vi vill inte längre enbart göra så lite
skada som möjligt, vi vill på riktigt bidra till förbättring.
Med denna kollektiva medvetenhet och beslutsamhet
som växer sig starkare för varje dag som går kommer
hoppet. Det har redan börjat hända. Rådande kris skyndar på förändringen.

Är medgrundare
och vd för
Arkemi i
Stockholm.
Med studier
från Teheran
och Stockholm
har han varit
verksam i Sverige
inom praktik,
undervisning och
forskning.

ningen Arkitekten som kritiserade utbildningen för att
vara influerad av, och bidra till, strukturell diskriminering.
Två år senare fick programmet stark kritik av första
kullen av studenter. De ansåg att det inte mötte deras
förväntningar och hade förlorat hoppet om att programmet skulle leda till jobb. Utbildningen blev sedan
anmäld till Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Idag
befinner vi oss i en kombinerad lågkonjunktur och
pandemi, samtidigt som Black lives matter-rörelsen
och diskussioner om rasism och diskriminering – med
rätta – har tagit fart i olika delar av världen. Arbetslös-

Landskapsarkitekt LAR/MSA
HELENA PAULSSON

Nytt tänk
för att nå
hållbarhetsmålen

Att hejda klimatförändringarna är en global rörelse som tagit sig upp på högsta politiska
nivå och som påverkar arkitekterna i grunden. Mattias Goldmann listar fem fundamentala
förändringar för arkitektbranschen.

Lagom är bäst
– regional utveckling
bortom covid-19
Betydelsen av det lokala och nära kommer kvarstå efter coronapandemin, skriver
landskapsarkitekt Helena Paulsson. Hon spår en renässans för den mellanstora staden,
som attraherar inte minst unga.

P

å senare år har samspelet mellan stad och land
debatterats flitigt. Hela Sverige ska leva. Sedan mars 2020 har fokus istället flyttats till att
nästan uteslutande koncentrera sig på staden
– dess vara eller icke vara har blivit allas angelägenhet.
Kommer covid-19 att förändra våra städer? Den frågan ställde sig Norman Foster när han talade på FN:s
forum för borgmästare i Genève den 6 oktober 2020.
Foster menar att så inte är fallet, att även om det ser ut
så just nu, mitt i pandemin, så visar historien en annan utveckling. Istället för förändring menar han att
covid-19 har ”skyndat på, accelererat de förändringar
som var uppenbara redan före pandemin”.

Byggnaden är den nya banken

Dagens byggnader är morgondagens bank, en materialbank med lättillgängliga råvaror, redo att åter brukas
i en cirkulär och lokal process som ersätter den nuvarande linjära, globala, resursslösande och sårbara. Om-

GENREBILD: SHUTTERSTOCK

Att det inte bara är en snygg alliteration märks i de
statsbudgetar som läggs fram, i EU:s gröna giv, och i

hur allt fler av de som skrivit under Parisavtalet skärper
sina klimatåtaganden i linje med att 2020 ska vara året
för ”enhanced action”. Det är en global rörelse för att
klara vår tids stora uppgift: att hejda de skenande klimatförändringarna och klara de hållbara utvecklingsmålen. I det här kapitlet tar jag upp fem centrala nytänk att anamma, i linje med build back better-approachen!

Mattias Goldmann listar fem
fundamentala klimatförändringar
för arkitektbranschen.

Vad är en stad?

Hälften av jordens befolkning bor idag i städer och enligt FN väntas cirka 70 procent globalt bo i städer inom
30 år. Sverige ligger långt fram i den här utvecklingen.
Idag bor 85 procent av Sveriges befolkning i städer. Urbaniseringen gör att städernas betydelse som plats för
bostad, arbete, möten, utbildning etc. växer.

Arkitekt
ALEXANDRA HAGEN
Partner och vd på White arkitekter.
Styrelseledamot i SGBC,
Sweden green building
council, och i Malmö
universitet. Ingår i
styrgrupp för Digital
Twin citties centre
(DTCC).

Jannice Johansson Steijner ser att
branschen behöver förändringsvilja
på djupet, kombinerad med
affärsmässighet och innovation.

Arkitektyrket i en
digitaliserad värld
Ta ledningen genom att utnyttja arkitektens position i gränslandet mellan teknik och humaniora.
Använd arkitektens förmåga till situationsanpassad problemlösning och utvidga rollen in i nya
fält, skriver arkitekt Alexandra Hagen.

D

etta år har för många inneburit en eskalerad
takt i digitalisering som underlättar samarbeten på distans. Digitala plattformar för
samverkan och möten har spelat en kritisk
roll under hela coronapandemin. Men det är bara början av en betydligt större förändring. Arkitekten besitter kunskap som bidrar till att skapa långsiktiga värden
i den byggda miljön. Digitaliseringen ger nya möjligheter – rätt hanterad kan ny teknik bidra till en hållbar
omställning och vackra livsmiljöer som främjar människors hälsa och välbefinnande. Men digitaliseringen
kommer också att förändra hur byggbranschen fungerar. Den kommer att påverka arkitektens yrkesroll,
arbetsprocess och affärsmodell.

Så påverkas yrkesrollen ...

Arkitekten är tränad i situationsanpassad problemlösning som kan tillämpas brett, det är en underutnyttjad
tillgång. Den pågående digitaliseringen driver på sammanslagning av och kopplingen mellan traditionella
silos i byggprocessen i syfte att förenkla och skapa nya
värden. Det ger en möjlighet för arkitekten utveckla
yrkesrollen in i nya fält. Arkitekten behöver gå från att
vara en användare av ny teknik till att vara delaktig i
utvecklingen av den.

Arkitekt SAR/MSA
JANNICE JOHANSSON STEIJNER
Grundare av företaget
Steijner Co Create.
Tidigare vice vd och
partner på Tengbom
och vd för mindre
bolag. Ordförande i
Sveriges Arkitekters
företagarråd.

Arkitekter,
accelerera!
Arkitektföretagen måste vända blicken utåt och växla upp för att hinna ifatt omvärlden. Vi
behöver förändringsvilja kombinerad med uthållighet, affärsmässighet och innovation, skriver
arkitekt SAR/MSA Jannice Johansson Steijner.

I

… i byggprocessen

Redan på 1500-talet skriver Andrea Palladio att ”idén
om en byggnad är skild från genomförandet av en

raketfart hände det. På bara ett halvår har vi fått ett
nytt affärslandskap och förändringen fortsätter på
ett sätt vi knappt kan överblicka. På arkitektkontoren har mycket fokus under 2020 hamnat inåt
organisationen. Men nu måste även vi vända blicken
utåt och växla upp för att hinna ifatt omvärlden. Inse
att de skiften i beteenden som krisen har katalyserat
är här för att stanna och hitta våra vägar framåt när
kartan ritats om.

månaderna. Men det stannar inte där – vi kan också
dra nytta av en uppsjö av andra tjänster, utformade av
organisationer som varit snabba på att erbjuda kundnytta digitalt. Museer och konserthus ställde snabbt
om till digitala visningar och föreställningar. Mäklarfirmorna var inte långt efter när de började erbjuda husvärdering via video. Ytterligare ett exempel är
begravningsbyråer som ordnar privata livesändningar
för anhöriga som inte kan närvara på plats.

Vår nya verklighet innebär givetvis en anpassning till
den explosionsartade utvecklingen av tjänster som
Zoom, Houseparty och liknande som skett de senaste

Jag konstaterar att det inte bara är snabbfotade entreprenörer som varit tidiga på förändringsbollen. Utan
det är även traditionstyngda verksamheter som har

VERONICA HEJDELIND
Är verksamhetschef på
Arwidssonstiftelsen.
Hon arbetar även
som skribent och
moderator.
Tidigare var hon
publikchef på Arkdes
och under en tid
projektledare på
Utopia.

Lös bostadskrisens
fastlåsning
Bostadskrisen visar att Sverige måste överge den generella bostadspolitiken, skriver Veronica
Hejdelind. Det är dags för en genomgripande och långsiktig nationell social bostadspolitik som
möter det här århundradets problem och utmaningar istället för det förra århundradets.

Arkitekternas arbetsplatser ryms inte längre inom fyra väggar. När vi ritar kontor ska vi skapa
möjlighet till flexibla nätverk, skriver arkitekt SAR/MSA Mikael Stenqvist.

”J

ag flyttar till Gotland ett år”, proklamerade odramatiskt en vän som är landskapsarkitekt häromdagen. Som om han pratade
om en weekendresa och inte det faktum att
han ska flytta halva sitt kontor till en annan stad under
en längre period. Flytten är ett av många resultat av
coronapandemins roll som katalysator i samhället liksom branschens digitalisering och arbetsmetoder. Jag
ser hur våra egna och våra kunders arbetsplatser, som
tidigare kunde sammanfattas inom fyra väggar, istället

Arkitekt SAR/MSA
CECILIA HOLMSTRÖM

Nya strategier
för ledarskapet
Att leda på distans och under genomgripande förändringar – det är kraven på
arkitektbranschens ledare. Megatrenderna har satt branschen under hårt tryck och till dem
kommer coronapandemin som på flera sätt utmanar ledarskapet, skriver arkitekt SAR/MSA
Cecilia Holmström.

S

om organisation med någon form av höjd blick
2020 ligger inte det svåra i att säga att man ska
vara innovativ eller utmana sin affärsmodell.
Men att bygga en kultur som kan klara av att
göra detta, i organisationer som funnits i decennier,
med affärsmodeller som härrör från efterkrigstiden
och där bolag är optimerade utifrån den traditionella
affären, där ligger utmaningen. Att skapa rum för förändring i takt med omvärlden kräver ett ledarskap som
förstår att företag och organisationer idag är optimera-

de för gårdagens affär – ett ledarskap med mod att visa
en annan väg framåt. Men det kräver också arkitekter
som har en vilja att ta plats i något nytt.

Förståelse för affären
viktigare än prismodell
Hur bryter vi den negativa prisbilden när marknaden dippar? Framgångsfaktorn ligger inte
självklart i val av affärsmodell, skriver Gustav Källén.

U

nder våren har arkitekternas marknad präglats av oro. En oro som handlar om pandemins framtida utveckling men också om
framtida beteendemönster och långsiktig efterfrågan. Denna osäkerhet har pausat flera projekt och
investeringar och fått direkt konsekvens för uppdragsvolymen för arkitektföretagen. Inbromsningen av konjunkturen hade påbörjats för arkitektföretagen redan
tidigare och 2019 minskade bygginvesteringarna med 2
procent. Inledande prognoser efter pandemins utbrott
visade på dramatiska fall men i skrivande stund, oktober 2020, har viss återhämtning skett och dramatiska
fall har snarare ersatts av fortsatt inbromsning. Arki-

tektföretagen har vidtagit stabiliseringsåtgärder som
en följd och permitteringsstödet har nyttjats på bred
front. I flera fall har bolag tvingats gå ett steg längre
med varsel och efterföljande uppsägningar.

Arkitekt
SIR/MSA MFA
MARIKA STRÖMBERG
Är projektledare
för utveckling av
miljöer på KTH
och har tidigare
erfarenhet från
Regeringskansliet,
Domstolsverket
och Tengbom.

Fysiskt, digitalt, cirkulärt
– framtidens arbetsmiljöer
Inredningsarkitekturen har en nyckelroll i cirkulära och digitala samhällsförändringar. Att
förvalta hållbart ökar i värde, liksom att gestalta digitaliserade arbetsmiljöer, skriver arkitekt
SIR/MSA/MFA Marika Strömberg.

I

nredningsarkitektur är en komplex del av vår fysiska
omgivning och många av oss vistas mer på hemmakontoret under coronapandemin. Inredningen spelar då en väsentligare del i vårt vardagliga välmående och attitydförändringar gör att vår närmaste omgivning blir värdefull.
Närma dig vardagens mysterier… Att betrakta det
alldagliga med häpnad är vishet. Ett citat som känns
relevant i pandemitider nedtecknades av Lao-Tzu,
ämbetsman vid det kejserliga hovet i Kina. Hans bok
skrevs för över 2 300 år sedan och bygger på det taoistiska idealet om ödmjukhet och att låta naturen ha
sin gång.

Entreprenörer, fastighetsutvecklare, politiker och aktörer som inte är arkitekter dikterar mer och mer hur vår
byggda miljö ska se ut. Utvecklingen att andra tar för
sig av vår roll fortsätter och uppdrag som vi arkitekter
borde ha går till andra. Kanske för att vi som egentligen har rollen inte förstått att leva den på ett anpassat

GUSTAV KÄLLÉN
Nytillträdd koncernchef på Archus.
Kommer närmast från
fastighetsrådgivningsföretaget
Svefa, under de
senaste åren som
vice vd och affärsområdeschef för
Svefas transaktionsrådgivning.

geografiskt breder ut sig och formar flexibla nätverk.
En annan katalysator som numera är helt integrerad
i vårt dagliga arbete är hållbarhet. Många av de större
beställarna går i frontlinjen. Vasakronan med flera utgår från att vara helt klimatneutrala i hela värdekedjan
år 2030. Bravo! På Link arkitektur i Stockholm driver
vi ett projekt om vårt framtida kontor, kontoret ska
flytta in i nya lokaler. I denna process söker vi vägar
och lösningar till att framtidssäkra oss i en omvärld
som vi upplever vara i en accelererande förändring.

Mikael Stenqvist visar var
arkitekternas arbetsplatser är när
de inte längre ryms inom fyra
väggar.

Marika Strömberg pekar på
nya uppdrag i form av hållbar
förvaltning och gestaltning av
digitaliserade arbetsmiljöer.

Vd på ÅWL arkitekter
och ordförande i
Sveriges Arkitekters
hållbarhetsråd.
Senast verksam
på Tengbom som
strategisk rådgivare
inom hållbarhet.

GENREBILD: UNSPLASH/DAVID DVORACEK

Cecilia Holmström om hur
ledarskapet utmanas under
coronapandemin och av de stora
samhällsförändringarna.

GENREBILD: PEXELS PIXABAY

Tankar om framtidens
arkitektkontor

Också inför detta läsår slår landets studentföreningar
larm om att studenter tvingas tacka nej till studieplatser för att de saknar bostad. Unga människor som inte
kan starta sina vuxenliv för att de inte har råd att flytta
hemifrån blir allt fler, liksom äldre som av ekonomiska
skäl bor kvar i villan istället för att flytta till nyproducerade och för deras livssituation bättre anpassade
lägenheter. Par som vill gå skilda vägar tvingas att bo

GENREBILD: MOST PHOTOS/VOLODYMYR MELNYK

D

en svenska bostadskrisen börjar likna filmen
Måndag hela veckan, där huvudkaraktären
Phil, spelad av Bill Murray, fastnar i tiden
och tvingas återuppleva samma trista dag
om och om igen. För även i år rapporterar Boverket
om fortsatt bostadsbrist i majoriteten av landets kommuner. Bostadspriserna fortsätter att öka i samma takt
som de svenska hushållens bolåneskuld till bankerna.

Veronica Hejdelind om att vi
behöver en genomgripande och
långsiktig social bostadspolitik.

Arkitekt SAR/MSA
MIKAEL STENQVIST
Tävlings- och
marknadschef på
Link arkitektur.
Tidigare
kontorschef
på Tham &
Videgård
arkitekter
och partner
på White
arkitekter.

GENREBILD: SHUTTERSTOCK

GENREBILD: INA FLYGARE

GENREBILD: UNSPLASH/MAXIMILLIAN CONACHER

Alexandra Hagen vill att arkitekten
tar täten genom att utnyttja sin
position i gränslandet mellan teknik
och humaniora.

Även om jag håller med Norman Foster om att covid-19
inte nödvändigtvis kommer att omforma staden som
koncept, så är jag övertygad om att den acceleration av
förändring som han nämner kommer att få stor inverkan på hur städer förhåller sig till varandra, och vi till
dem. Följaktligen påverkas även den regionala utvecklingen.

Helena Paulsson spår en renässans
för den medelstora staden, där inte
minst de unga vill bo.

GENREBILD: PEXELS PIXABAY

”B

uild back better” har blivit parollen
för hur vi ska återstarta samhället
och ekonomin när vi lämnar pandemins värsta fas bakom oss. Det är
FN:s paroll, Joe Bidens vallöfte, rubriken för brittiska regeringens satsning, Europeiska Investeringsbankens och OECD:s inriktning ... Alla är vi ense om
att vi inte ska återgå till det gamla, utan göra något nytt
och bättre när vi fick en kraftfull paus för omtanke och
ett omfattande behov av att stimulera ekonomin för att
undvika långvarig massarbetslöshet.

Är chef för
stadsutveckling
på Afry.

GENREBILD: MOST PHOTOS

MATTIAS GOLDMANN
Hållbarhetschef på
Sweco. Tidigare vd
för tankesmedjan
Fores, vd för 2050
med Hagainitiativet
och talesperson
för Gröna bilister.
Bokaktuell med
”Klimatsynda”.

Gustav Källén skriver om att
förståelsen för affären är viktigare
än prismodellen.

Katarina Wallin summerar de angelägnaste frågorna inom samhällsbyggnadssektorn nu och
framåt – och varnar för en inbromsning som drabbar våra två hål i väggen.

Å

ret 2020 illustrerar med all önskvärd tydlighet
Kierkegaards berömda konstaterande om hur
vi endast kan förstå livet baklänges – men
måste leva det framlänges. Vi befinner oss
mitt i en pandemi och har ett kanske ännu större behov än på länge att diskutera och förstå vad som ligger
framför oss och hur det kommer att påverka vår omvärld, våra vardagsliv och våra affärer.

Våra volatila volymer

Nedan kommer jag att översiktligt beröra några av de frågor som jag uppfattar som högaktuella inom samhälls-
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I den intervjuade jag inredningsarkitekter med lång erfarenhet från både beställarsidan (riksdagen, Regeringskansliets fastighetsavdelningar) och på konsultsidan (Spectrum och Murmans inredningsarkitekter).
Delar av den undersökningen delas i min text.

KATARINA WALLIN
En av grundarna till och
seniorkonsult med
inriktning mot strategi
och organisation i
Evidensgruppen. Är
”don” alltså livslång
mentor på KTH och har
styrelseuppdrag inom
samhällsbyggnadsbranschen.

Megatrender
och en svart svan

Återigen har det visat sig att arkitekternas uppdragsvolym är volatil och reagerar snabbt på marknadens
underliggande utveckling. På nytt väcks debatten om
hur arkitektföretagen kan utveckla sina affärsmodeller för att över tid vara mer stabila. Vilka affärsmodeller
finns att tillgå? Hur kan den negativa prisbilden brytas
för vår yrkeskår? Kåren representerar en stor del av den

Med stor erfarenhet från statliga, offentliga och privata uppdrag på Tengbom arkitekter, Regeringskansliet, Domstolsverket och Kungliga tekniska högskolan skrev jag en c-uppsats på Stockholms universitet,
konstvetenskapliga institutionen under 2019/20. (”Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin - Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig
miljö”, finns på Diva.)

byggnadsområdet idag och som kommer att påverka
affär och verksamhet för arkitektföretagen de närmaste åren. Låt oss ta vår utgångspunkt i nuläge och en
kort tillbakablick över året som varit.
I mitten av oktober när detta skrivs rapporteras från
flera europeiska länder ett högre antal konstaterat
smittade än under den tidigare toppen i april i år. Samtidigt konstateras att Sverige på ett ekonomiskt plan
har klarat sig jämförelsevis väl. Till följd av pandemin
föll BNP med 8,3 procent i Sverige under kvartal två

Katarina Wallin summerar
branschens angelägnaste frågor
och ser en svart svan.

Konjunkturprognos och marknadsanalys

Arkitekternas
marknad
Både omsättning och rörelsemarginal sjunker i år. Osäkerhet om vart
pandemin tar vägen ger inställda projekt och pressar arvodena. Bästa
delmarknaden är bostäder – som förväntas minska 2021.
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Överhettningen har bytts mot svalka
vägar och järnvägar både i år och nästa år. Det handlar
bland annat om tunnelbanebyggen i Stockholm, Västlänken i Göteborg och Varbergstunneln.

Redan i fjol bromsade arkitektbranschens mångåriga tillväxt in när bostadsbyggandet minskade. I år bromsas tillväxten ytterligare. Coronapandemin som bröt ut i våras
påverkar marknadsförutsättningarna och fortsätter sätta
press på omsättningar och lönsamhet i år. Byggkonjunkturen förblir sval även nästa år.

Ingen kris för bostäder

Trots pandemin och nedgången i den svenska ekonomin
utvecklades bostadsbyggandet relativt bra det första halvåret 2020. Byggföretagens uppräkning av preliminära
siffror från SCB visar att 27 200 bostäder påbörjades
under årets första sex månader. Det är en ökning med 6
procent jämfört med samma period
förra året. Det marknadsstyrda byggandet av småhus och bostadsrätter
minskade, medan hyresrätterna ökade. Investeringsstöd till hyres- och
studentbostäder bidrar till ökningen
av byggandet av hyresrätter.

Ekonomin internationellt och i Sverige började återhämta
sig under sommaren när många länder lättade på restriktionerna som införts. Men pandemin pågår alltjämt
och smittspridningen har ökat igen
i Sverige och internationellt, vilket
fortsätter att skapa osäkerhet för
människor och företag.

”Minskande investeringar
i lokaler, både privata
och offentliga, bidrar
till årets negativa
utveckling.”

Bygginvesteringarna minskar med
1 procent i år och blir oförändrade
nästa år, bedömer Byggföretagen.
Minskande investeringar i lokaler,
både privata och offentliga, bidrar till årets negativa utveckling. Till följd av pandemin minskar investeringar i
kontorslokaler, hotell och restauranger. Efter ett par år
med kraftiga ökningar minskar kommunsektorn nu sina
investeringar, trots kommunernas fortsatta behov av investeringar i exempelvis förskolor, skolor och anpassade
bostäder. Positivt är de ökade offentliga satsningarna på

Ekonomins återhämtning och fortsatt
låga räntor bidrar till att det marknadsstyrda byggandet
ökar igen nästa år, medan hyresrätterna minskar. Sammantaget är prognosen 47 700 påbörjade bostäder i år
och 45 500 nästa år. Ombyggnadsinvesteringarna har
ökat under första halvåret 2020 jämfört med förra året.
Störst var ökningstakten för flerbostadshus, men även på
småhussidan skedde en ökning.
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Fler privatpersoner blir byggherrar
ningen har blivit kortare för drygt hälften av företagen
som svarat på enkäten.

Från en dag till en annan blev det mesta annorlunda när
coronapandemin bröt ut. Många arkitektföretag har fått
projekt skjutna på framtiden och för en del har pågående
projekt stoppats, visar Sveriges Arkitekters arvodes- och
sysselsättningsenkät. Ett positivt inslag som framkommer
av kommentarerna från företagarna är fler uppdrag från
privatpersoner när andra kunders uppdrag blev färre.
Under sommaren ökade aktiviteten hos kunderna igen,
men för många arkitektföretag har inflödet av nya uppdrag ändå minskat i spåren av covid-19. Konkurrensen
om uppdragen har ökat, liksom osäkerheten. Framförhåll-

Företagen gör en försiktig bedömning av sina möjligheter
att få in nya uppdrag under hösten 2020. Flest företag ser
goda möjligheter till nya uppdrag inom segmentet bostäder. För kontor, handel, hotell, restaurang och industri ser
en övervägande del av företagen få möjligheter till nya
uppdrag, och samma sak gäller för samhällsfastigheter.
En mindre andel företag ser goda möjligheter till uppdrag
både för kommersiella lokaler och samhällsfastigheter.

Omsättning

Omsättning
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Källa: Bisnis analys, urval arkitektföretag, bearbetning Serofia AB
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Risk för pressade arvoden
Närmare hälften av företagen som svarat på enkäten
bedömer att deras omsättning kommer att minska under
2020 jämfört med i fjol. Lägre inflöde av nya projekt och
lägre beläggningsgrader är viktiga orsaker. Ungefär en
fjärdedel tror på oförändrad omsättning och ytterligare
en fjärdedel tror att omsättningen kommer att öka. Det är
framför allt mindre företag i storleken 1–20 anställda som
tror på en ökning.

samheten kommer att minska 2020 och drygt 30 procent
bedömer att lönsamheten blir oförändrad. I likhet med
prognosen för omsättning finns en del, drygt 20 procent,
som tror på ökad lönsamhet. Även här är det framför allt
företag i storleken 1–20 anställda som tror på en ökning.
Både den sammanlagda omsättningen för arkitektföretagen och deras lönsamhet bedöms minska 2020 jämfört
med 2019. Omsättningen bedöms landa på cirka 10,2
miljarder kronor och rörelsemarginalen bedöms bli 8,6
procent. Utvecklingen i omvärlden utgör en osäkerhet för
prognosen.

Den ökade konkurrensen medför risk för ökad prispress,
något som påverkar företagens lönsamhet negativt. Drygt
40 procent av de svarande företagen bedömer att lön-

Rörelsemarginal
14 %

12 %

10 %

8%

6%

4%

2%

0%
2018

2019

2020 prognos
Källa: Bisnis analys, urval arkitektföretag, bearbetning Serofia AB
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Beläggningsgraden sjunker
Kommentarer i enkäten visar att anpassningar av personalstyrkan ibland ligger bakom en tillfredsställande beläggningsgrad. Företagen har gjort permitteringar och även
uppsägningar av personal. De flesta av företagen med
fler än 50 anställda svarade däremot att de bedömde att
beläggningsgraden var för låg, trots att flera av dem permitterat eller sagt upp personal. Prognosen för december
visar att många företag tror att beläggningsgraden ska
minska ytterligare.

Arkitektföretagens beläggningsgrader (debiterad tid i förhållande till total arbetstid) har sjunkit sedan pandemin
bröt ut i våras. I februari 2020 hade 57 procent av företagen en beläggningsgrad på minst 81 procent. Motsvarande siffra i september var 43 procent. Drygt hälften, 53
procent, bedömde sin beläggningsgrad som tillfredsställande. 36 procent tyckte däremot att den var för låg. En
mindre andel, 11 procent, tyckte att beläggningsgraden
var för hög. Bland företagen med 1–50 anställda tyckte
en övervägande del att beläggningsgraden var tillfredsställande.

Beläggningsgrad 2020
februari 2020

Andel
företag

september 2020

prognos december 2020
I februari 2020 hade
57 % av företagen en
beläggningsgrad på
minst 81 %

60 %

50 %

I september 2020
hade 43 % en
beläggningsgrad på
minst 81 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0%

0–20 %

21–41 %

41–60 %

61–80 %

81–100 %
Beläggningsgrad

KÄLLA: SVERIGES ARKITEKTERS ARVODES- OCH SYSSELSÄTTNINGSENKÄT 2020
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Personalens storlek är en osäker faktor
I år har osäkerheten kring behovet av att ändra personalstyrkans storlek ökat jämfört med i fjol – 15 procent svarar
att de inte vet, jämfört med 5 procent förra året. En del
företag har redan gjort anpassningar i form av permitteringar och ibland uppsägningar. Marknadsutsikterna är
osäkra och därför kan det vara svårbedömt om ytterligare
anpassningar behöver göras. 4 procent av de svarande
bedömer att de kommer att minska antalet anställda de
kommande månaderna.

De flesta (63 procent) räknar med att låta antalet anställda vara oförändrat. Bland företagen med en anställd
har majoriteten inga planer på att anställa fler. En del av
dessa väljer istället att jobba i nätverk för att kunna ta
större uppdrag och erbjuda bredare kompetens. Läget till
trots finns en andel företag, 17 procent, som planerar att
öka antalet anställda det närmaste halvåret. De flesta av
dessa finns bland företag med 6–50 anställda.

Bedömda förändringar av personalstyrka
Ja, öka

Ja, minska

1

2–5

Nej, ingen förändring

Vet ej

Andel företag
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> 50

Antal anställda

KÄLLA: SVERIGES ARKITEKTERS ARVODES- OCH SYSSELSÄTTNINGSENKÄT 2020
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En undersökning som Sveriges Arkitekter gjorde under
april i år visar att behov av kompetensutveckling finns
inom områdena projektekonomi, miljöcertifiering och livscykelanalys, hållbarhet, projektledning och digital samordning.

Även om det inte längre är brist på arkitekter så har fortfarande många företag svårt att hitta rätt kompetens vid
rekrytering. Bland dem som har insyn i rekrytering svarar 41 procent att de inte har några problem att hitta
rätt kompetens. En större andel, 52 procent, tycker att det
finns arkitekter, men de har svårt att hitta rätt kompetens.
Endast 6 procent svarar att det inte finns arkitekter vid
rekrytering.

Tillgång till arkitekter vid rekrytering
Andel företag
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30 %
20 %
10 %
0%

Ja, vi har inga problem att
rekrytera arkitekter med
den kompetens vi söker

Ja, det finns arkitekter, men
det är svårt att hitta rätt
kompetens

Nej

KÄLLA: SVERIGES ARKITEKTERS ARVODES- OCH SYSSELSÄTTNINGSENKÄT 2020
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Arvodena är oförändrade eller minskar
kade medianarvodet med 1 procent för grupperna 21–50
anställda och 51 eller fler anställda tillsammans. För de
mindre företagen med 1–20 anställda ökade medianarvodet för uppdrag åt privata företag med 1 procent.

Trenden med långsamt stigande arvoden är bruten. En
svagare marknad med ökad konkurrens bidrar till den tråkiga utvecklingen. Ser vi till samtliga svarande företag i
enkäten är arvodena oförändrade i år jämfört med förra
året för uppdrag åt privat företag, offentlig beställare och
privatpersoner. Snittarvodet för uppdrag åt privat företag
är 940 kronor per timme och snittarvodet för uppdrag åt
offentlig beställare är 850 kronor per timme. Vid uppdrag
åt privatpersoner är snittarvodet 850
kronor per timme. För underkonsultuppdrag åt annat arkitektföretag har
snittarvodet sjunkit till 818 kronor per
timme, en sänkning med cirka 5 procent.

Den största andelen av de svarande företagen, 77 procent,
svarar att de inte kommer att göra några förändringar av
arvodet de närmaste månaderna. Några kommenterade
att de redan gjort årets prishöjning.
17 procent planerar att höja arvodet.
Det är få företag, 6 procent, som bedömer att de kommer att sänka arvodet. Men av enkätsvaren framgår
också att några företag redan sänkt
sina arvoden på grund av covid-19.
Bland de svarande företagen med fler
än 50 anställda är det fler som svarar
att de kommer att sänka än höja arvodet. Arkitektföretagen med fler än 50 anställda är få till antalet jämfört med
de mindre, men en stor del av branschens omsättning och
anställda finns hos dem. Om de sänker arvodet riskerar
det att påverka fler företag i branschen.

”Av enkätsvaren
framgår att några
företag redan sänkt
sina arvoden på grund
av covid-19.”

Det finns dock skillnader mellan de
olika företagsstorlekarna. De större företagen, grupperna 21–50 anställda och 51 eller fler anställda tillsammans, har minskat medianarvodet för uppdrag åt offentlig beställare med 5 procent
i år jämför med i fjol. För de mindre företagen, 1–20
anställda, var medianarvodet oförändrat för uppdrag åt
offentlig beställare. För uppdrag åt privata företag mins-
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Snittarvode september 2020
Uppdrag åt privat företag		
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Bedömd förändring av arvodesnivå kommande månaderna
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Arbetslösheten ökar
Under hösten har Sveriges Arkitekters juristgrupp sett att
antal förhandlingar om arbetsbrist ökat igen efter att de
gick ner under sommaren. Det är både stora och mindre
kontor som behöver säga upp och det sker i hela landet.
Det är inte riktigt lika många anställda som drabbas nu
jämfört med i våras.

ar i slutet av oktober jämfört med september. Det juristerna hör från företagen är att det råder stor osäkerhet
om hur beläggningen ser ut på andra sidan årsskiftet.
Samtidigt ser vi att flera uppsagda medlemmar hittar nya
jobb och att flera företag går bra och anställer.
Arbetslösheten under oktober 2020 var 3,8 procent, att
jämföra med 1,8 procent i förra branschrapporten (augusti 2019).

Det verkar också mattas av ju längre in på hösten vi kommer och det var betydligt färre förhandlingsframställning-
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Arkitektbranschens
struktur
Konsolideringen i branschen fortsätter – arkitektföretag både köper och
köps upp. Det vanligaste uppdraget är att rita bostäder och den typiska
kunden är en privat beställare.
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Många små, några få stora
Den svenska arkitektbranschen består av ett stort antal
små företag och ett fåtal större. Under de senaste åren har
branschen konsoliderats. De största företagen har vuxit
kraftigt både organiskt och genom förvärv. Samtidigt har
konsulter inom samhällsbyggnad stärkt sin kompetens
inom arkitektur genom företagsförvärv och nyrekrytering
av arkitekter. Tyréns och PE teknik & arkitektur är två exempel på samhällsbyggnadskonsulter som har betydande
arkitektverksamhet. Konsolideringen har även skett över
landsgränser. Utländska koncerner som Norconsult och
Niras har köpt svenska arkitektföretag. Förvärven har
även skett i motsatt riktning, såsom Swecos förvärv av
företag utomlands. Marknaden för arkitekttjänster är nu
svagare än tidigare och osäkerheten har ökat. Sannolikt
kommer det att påverka branschens konsolidering.

inom arkitektur. Utöver aktiebolagen finns ytterligare arkitektföretag som drivs som enskilda firmor och även några
handelsbolag och ekonomiska föreningar. En stor del av
företagens sammanlagda omsättning och de anställda
finns hos de största företagen. Arkitektverksamhet som
ingår i samhällsbyggnadskonsultkoncerner finns endast
med här om denna verksamhet finns i eget dotterbolag
med arkitektur som huvudinriktning. Sweco architects AB,
som ingår i Sweco-koncernen, är ett dotterbolag med arkitektur som huvudinriktning och finns därför med. Koncept arkitektur och design ÅF AB och ÅF sandellsandberg
arkitekter aktiebolag, som ingår i ÅF-koncernen numera
Afry, är dotterbolag med arkitektur som huvudinriktning.
Samhällsbyggnadskonsulter vars arkitektverksamhet inte
finns i separata bolag finns inte med här.

Det finns för närvarande cirka 1300 aktiebolag med en
eller fler anställda som har sin huvudsakliga verksamhet

Arvodes- och sysselsättningsenkäten besvarades under
september–oktober 2020 av 225 företag.

Arkitektföretag, aktiebolag 2019

Antal företag

Omsättning, mdr kr

Antal anställda

1 300

10,8

9 000

Företagsstorlek

Andel av antal företag

Andel av omsättningen

Andel av antal anställda

> 50 anställda

2   %

47 %

45 %

21-50 anställda

3%

16 %

15 %

6-20 anställda

13 %

21 %

21 %

2-5 anställda

27 %

10 %

11 %

1 anställd

54 %

6%

8%

100 %

100 %

100 %
Källa: Bisnis analys, bearbetad av Serofia AB

18

Arkitektbranschens struktur

De största arkitektföretagen 2019 (fler än 50 anställda)
Största koncerner 2019, arkitektföretag

Omsättning, tkr

Medelantal anställda

White intressenter AB

812 779

624

Sweco architects AB

740 139

564

Tengbomgruppen aktiebolag

619 189

605

Krook & Tjäder holding AB

267 477

228

Wingårdh ägande AB

226 271

181

Liljewall arkitekter aktiebolag

213 251

186

Semrén & Månsson koncernen (Arkitekt Magnus Månsson AB)

237 087

201

Link arkitektur AB

195 835

164

Fojab arkitekter AB

170 462

131

Arkitema AB

143 186

124

Arkvision AB

134 957

102

Archus AB

125 825

67

A & P arkitektkontor AB

123 670

54

AIX arkitekter AB

119 755

92

ÅWL arkitekter aktiebolag

112 282

92

Byrån för arkitektur och urbanism, BAU, AB

104 215

74

Cedervall arkitekter AB

99 046

90

Brunnberg & Forshed arkitektkontor aktiebolag

96 017

60

Strategisk arkitektur Fries & Ekeroth aktiebolag

94 879

58

Carlstedt arkitekter aktiebolag

90 907

64

Nyréns arkitektkontor aktiebolag

83 820

69

Reflex arkitekter AB

81 739

56

Kanozi arkitekter AB

79 231

67

Koncept arkitektur och design ÅF AB

74 260

62

BSK arkitekter aktiebolag

73 158

62

ÅF sandellsandberg arkitekter aktiebolag

66 149

52
Källa: Bisnis analys, bearbetad av Serofia AB
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varit verksamma i minst 11 år och ytterligare 20 procent
i 6–10 år. 22 procent svarar att de varit verksamma 1–5
år och 3 procent är nystartade och har varit verksamma
mindre än ett år.

Arvodes- och sysselsättningsenkäten besvarades under
september–oktober 2020 av 225 företag. 86 procent av
dessa är aktiebolag ,12 procent är enskilda firmor och 2
procent är handelsbolag. Över hälften, 54 procent, har

Storleksfördelning svarande i arvodes- och sysselsättningsenkäten

21–50
anställda
8%

> 50
anställda
5%

1 anställd
39 %
6–20 anställda
20 %

2–5 anställda
27 %

Källa: Sveriges Arkitekters arvodes- och sysselsättningsenkät 2020
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På flera marknader
Bland samhällsfastigheterna är kulturbyggnader, anpassat
boende och utbildning och barnomsorg största delmarknaderna för företagen i enkäten. Kommunsektorn minskar sina
satsningar i år och nästa år även om investeringsbehovet
fortfarande är stort enligt Byggföretagen. Kommunernas lägre investeringstakt påverkar sannolikt många arkitektföretag.

De flesta företag är verksamma inom delmarknaden bostäder. Därefter kommer kontor. Bostadsbyggandet och investeringar i kommersiella lokaler, liksom i offentliga lokaler,
förväntas minska nästa år enligt Byggföretagen. Många
arkitektföretag kommer sannolikt att påverkas av svagare
marknad.

Delmarknader, antal verksamma företag
I mycket hög utsträckning		

I viss utsträckning

Antal företag
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0

Källa: Sveriges Arkitekters arvodes- och sysselsättningsenkät 2020
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kommer Västra Götaland och Skåne. 14 procent har internationell verksamhet. Vanligaste marknaderna är Norden
och övriga Europa.

En övervägande del, 67 procent, av arkitektföretagen
som svarat på enkäten är verksamma på två eller flera
geografiska delmarknader (län) i Sverige. I Stockholms län
har flest företag en del eller hela sin verksamhet, därefter

Huvudmarknad (minst 50 % av omsättningen)
Antal företag
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tektur. Det område som är minst representerat är landskapsarkitektur. De flesta kombinerar sin huvudinriktning
med verksamhet i viss utsträckning inom ett eller två andra
områden.

De flesta företag angav att verksamheten i stor utsträckning är inriktad på arkitektur. Näst största område, i både
hög och viss utsträckning, är utredning och planering.
Nästan lika många är verksamma inom inredningsarki-

Verksamhetsinriktning, antal företag
I mycket hög utsträckning		

I viss utsträckning
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I fråga om kundkategorier får majoriteten av företagen
minst hälften av sin omsättning från privata företag. Betyd-

ligt färre får minst hälften av sin omsättning från offentliga
kunder.

Företag med minst 50 % av omsättningen per kundkategori

Antal företag
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Under 2020 har antalet anlitade underkonsulter minskat i
alla storlekskategorierna, men främst bland de största företagen. En svagare marknad med lägre uppdragsvolym
har bidragit till minskat behov av underkonsulter.

Att anlita underkonsulter motsvarande 1–3 heltidstjänster
är vanligast hos företagen med 6–20 och 21–50 anställda, medan företagen med fler än 50 anställda oftare har
underkonsulter motsvarande 4–10 anställda.

Tar företaget uppdrag som underkonsult?
Ja

Nej

Andel företag
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Anlitar företaget underkonsulter?
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Förändring i antalet anlitade konsulter 2019–2020
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