
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  raketfart hände det. På bara ett halvår har vi fått ett 
nytt affärslandskap och förändringen fortsätter på 
ett sätt vi knappt kan överblicka. På arkitektkon-
toren 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.
 
Vår nya verklighet innebär givetvis en anpassning till 
den explosionsartade utvecklingen av tjänster som 
Zoom, Houseparty och liknande som skett de senaste 

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 kund-
nytta digitalt. Museer och konserthus ställde snabbt 
om till digitala visningar och föreställningar. Mäk-
larfirmorna var inte långt efter när de började erbju-
da husvärdering via video. Ytterligare ett exempel är  
begravningsbyråer som ordnar privata livesändningar 
för anhöriga som inte kan närvara på plats.

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

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. 

G
EN

RE
BI

LD
: P

EX
EL

S 
PI

XA
BA

Y



”Företagen har tynat bort 
på grund av en oförmåga 
att tolka och följa med i 

utvecklingen av sin omvärld.”

förvånat med sin förändringsförmåga. Här kan vi till-
låta oss att bli inspirerade. 

Ställa om eller packa ihop
Det skifte som nu sker, blixtsnabbt och i flera dimen-
sioner, utgör en vattendelare mellan de företag som 
kommer att klara omställningen och de som kom-
mer att gå under. Det går inte att uttrycka det på nå-
got annat sätt och det gäller dessutom de allra flesta 
branscher. Om vi blickar historiskt, och utanför vår 
bransch, ser vi att många stora drakar har fallit offer 
för kraftfulla omställningar. Facit kunde inte möta den 
elektroniska miniräknaren och Kodak lyckades aldrig 
ta någon större roll i den digitala fotovärlden. Under 
åren har många välkända varumärken och produkter 
försvunnit till följd av nya beteenden och tekniska 
möjligheter. Och vi kan konstatera att andra företag 
och entreprenörer inte varit sena att ta deras plats.

Det finns ett fönster för förändring, både på individ-, 
företags- och branschnivå, för nya arbetssätt och nya 
sätt att visa på vårt värde nu. Alltså just precis nu. 
Fönstret står vidöppet för nyheter, ändrat beteende 
och förflyttningar, men det kommer inte att stå öppet 
för evigt. 

Samtidigt är det djupt mänskligt att knappt kunna ta 
till sig de stora skiften som nu sker, trots att vi är mitt 
uppe i dem. Ju mer genomgripande omvärldsföränd-
ring, desto svårare förefaller det vara att hålla jämna 
steg i förändringstakten. När det inte räcker att skruva 
lite på ritningsförteckningen eller sänka priset för att 
hålla kvar kundernas intresse, när konkurrenterna ut-
vecklar helt nya affärsmodeller och digitala lösningar 
som förändrar kontexten för den lösning som är vår 
gemensamma affär — ja, då gör det ont. Kanske alltför 
ont för att mäkta med att svara upp mot de nya förut-
sättningarna.

Kännbara olikheter mellan företagen
Bilden som mött mig i olika nätverk för arkitektkon-
tor under våren var relativt samlad och i sak lika för 
alla. Den bilden är idag betydligt mer splittrad. Om-
världen likaså: ett mer komplext affärslandskap och 
en mer svårnavigerad marknadssituation har ingen 
av oss upplevt. Men trots denna splittrade omvärld 
är omställningen fullkomligt nödvändig. Inte sedan, 
när vi vet vad som kommer att hända, utan här och 
nu. Som en direkt konsekvens av detta märks allt stör-
re skillnad i kontorens situation – från de som idag  
rekryterar och är i tillväxt igen, till de som är nära att 



behöva stänga ner hela eller delar av sin verksamhet. 
Det är kännbara olikheter mellan stad och landsbygd, 
mellan de stora kontoren och de mindre samt mellan 
kontor med smalt utbud och de med bredare. 

Vi arkitekter behöver därför ställa om och haka på 
denna förändringstrend, inte bara som konsumenter 
av tjänster utan även i våra egna bolag. Våra kunders 
kunder byter beteende i realtid, och då behöver våra 
erbjudanden haka på. 

Faktum är att vår kår är särskilt väl lämpad att göra det. 
Vi är experter på att vara generalister, en ynnest som 
sällan inneburit så stora möjligheter att blomstra som 
nu. Förmågan att se helheter i komplexa sammanhang 
är en styrka som kan ge stöd till de smala experter som 
våra kunder ofta är, att navigera rätt i en svårtydd om-
värld. 

Faran med en ankdamm 
Många branscher beskrivs som en ankdamm, och för 
arkitekter finns det en hög sanningshalt i denna be-
skrivning. Det gäller inte minst arkitektkontoren där 
en övervägande majoritet kommer från i stort sett en 
och samma utbildningsbakgrund, med små variatio-
ner. Även den sociala bakgrunden är besvärande ho-
mogen. Därtill erbjuder denna grupp ett likartat ut-
bud av tjänster, med låg spridning på timpriset, till en 
och samma marknad. Ja, till och med våra löner ligger 
i ett trångt spann, vilket givet allt det andra inte är 
särskilt förvånande.  

För våra beställare innebär det att lojaliteten hamnar 
på individnivå, inte till ett visst kontor eller visst va-
rumärke. En styrka för individen, möjligen, men en 
risk för respektive kontor. Sett ur ett större bransch- 
ekonomiskt perspektiv riskerar det att ge oss minska-
de möjligheter till både högre löner och högre vinster. 
Det ökar också vår konjunkturkänslighet då vi förlitar 
oss på små marginaler och ett smalt tjänsteutbud.  

I högkonjunktur och den kraftigt växande marknad 
vi upplevt de senaste tio åren har vi inte behövt vara 
bekymrade över dessa risker. När fler och fler aktörer 
har beställt mer och mer har det inte varit nödvändigt 
att vare sig sälja aktivt eller differentiera sig, varken 
med pris eller innehåll. Då det nästan varit brist inom 
vissa sektorer har till och med aspekter som kvalitet 
kunnat stå tillbaka. 

Nackdelen med så många goda år är att det har gått 
alldeles för bra att vara passiv och bakåtlutad. När 
marknaden nu bromsar in finns få varumärken som 
sticker ut från mängden. Våra beställare, vars kund i 
sin tur nu är en rörlig konsument, har en utmanande 
situation i jakten på en unik leverantör. När alla har 
i stort sett samma bakgrund och erbjuder till synes 
samma tjänster, samma pris och samma leveranser – 

”Nackdelen med så många goda år 
är att det har gått alldeles för bra att 

vara passiv och bakåtlutad.”



hur ska en beställare då veta vilket arkitektkontor som 
är det rätta?

Skillnaden mellan kontoren ökar med tiden
Som kontor finns det (minst) två tydliga vägar framåt 
att välja på: att stanna kvar på en plats med hård kon-
kurrens där motståndaren har ett likvärdigt utbud och 
urval sker utifrån pris före särskiljande styrkor. Eller 
att höja blicken och hitta en mer unik plats att verka 
på. Skillnaden mellan dessa två är i marknadsteore-
tiska termer stor: att konkurrera med en existerande 
marknad, eller att skapa en obestridd marknad. Den 
första och välkända vägen kräver muskler för att i var-
je situation behöva slå konkurrenterna. Inte sällan är 
det i slutänden en strid om pris, en strid som vi alla 
vet saknar egentliga vinnare. Den andra vägen erbjud-
er också utmaningar, men med en belöning i form av 
att konkurrensen där är irrelevant.  

Vi är många som under våren bevittnat detta priskrig. 

Jag tänker till exempel på den förutsägbara prisdump-
ningen på offentliga anbud som skett. Coronarabatter 
eller jobb som går ut på räkning mellan varje ny fas är 
andra exempel. Det finns redan nog med bevis för att 
förstå att det inte kan vara vägen framåt i ett större och 
längre perspektiv. ”De bästa arkitekttjänsterna går inte 
på rea” som Elisabet Elfström skrev redan i maj i år. 

Min summering av nuläget är att konkurrensen om 
jobben har hårdnat sedan i våras och att denna situa-
tion sannolikt kommer att stanna en tid. Det är med 
sorg jag konstaterar att när vi äntligen hade nått upp 
till en fyrsiffrig snitt-timpeng rasar vi nu neråt igen.

Tricket nu är alltså inte att oförändrat jaga på i den 
trånga mittfåran med konstaterat hård konkurrens. För 
att undgå att som bransch glida ner i ett lågkostnads- 
träsk behöver vi skapa en större variation gentemot 
marknaden kring när, var och hur vi kan bidra. Helt 
enkelt differentiera oss mer. 

Bredda fältet och odla det unika
Likt de flesta förändringsprocesser är insikt om pro-
blemet ett viktigt första steg. Att våga rannsaka verk-
samheten och befintliga erbjudanden, liksom att 

öka hastigheten, 
öka takten, gasa på, 
axa, påskynda,  
forcera, tillta



identifiera de delar som faktiskt inte särskiljer sig till-
räckligt från uppsjön av konkurrenter för att sticka ut. 
Men att se och förstå vilka delar i ett tjänsteutbud som 
i nuvarande form är eller håller på att bli obsoleta är 
inte alltid självklart. Där behöver vi som bransch bli 
bättre på att nosa upp de strömningar av kompeten-
ser och tjänster som representerar något nytt. I den 
kontexten är det extra olyckligt att nu, när nytänkan-
det behövs som bäst, visar statistiken att arkitektföre-
tagen anställer färre nyexaminerade och tar in färre 
praktikanter än någonsin förut. 

Efter en analys och inventering är ett lämpligt andra 
steg att samla kontorets insikter i en tajt bruttolista. 
En sådan lista utgör en fantastisk utgångspunkt för 
verklig förändring och utveckling. Med utgångspunkt 
i bruttolistan kan ni sedan stryka och lägga till, och 
efter lite kreativt idéarbete mejsla fram ett unikt er-
bjudande. På så vis finns en möjlighet att urskilja sig 
från konkurrenterna och hitta en egen, unik nisch. 

Utifrån den position och det innehåll ett typiskt  
arkitektkontor har idag ser jag tre för tidpunkten både 

rimliga och relevanta sätt som ett företag kan arbe-
ta med att differentiera sig: produktdifferentiering,  
processdifferentiering och kompetensdifferentiering. 

• Produktdifferentiering – 
 nya lösningar utifrån nya behov 
 Produktutbudet från en majoritet av landets arkitekt-

kontor är så likriktat att det är svårt att utifrån sär-
skilja det ena kontoret från det andra. (Kanske bör-
jar den likriktningen redan på arkitektskolan, med 
inlämningskrav och uppgifter med väldigt likartade 
krav på presentationer och slutleverans.) Jag skulle 
verkligen vilja uppmuntra till en breddning här. Våra 
kompetenser och möjligheter sträcker sig bredare och 
inom ett större spann än vad våra tjänster – och tim-
priser –ger uttryck för. Här finns givna möjligheter 
till differentiering. Ett enkelt sätt att starta är att röra 
sig strax utanför det välkända. Våga erbjuda ett något 
större, bredare eller djupare ansvar inom till exem-
pel hållbarhet, stadsplanering eller andra välbekanta 
områden. Koppla på fler kompetenser, ta större grepp 
och lös tillsammans större utmaningar. Snegla på 
konkurrenterna och gör det som de inte gör. 

Acceleration är en fysikalisk 
storhet, som anger  förändring av 

hastighet per tidsenhet.
 

Förändringen kan vara såväl 
positiv som negativ eller innebära 

en ändrad riktning.



• Kompetensdifferentiering – 
 ny mix och sammansättning av team
 Nästa steg är att titta på själva lösningen och fram-

tagandet av tjänsten. Vilken kompetensmix möter 
behovet bäst, eller hur kan en ny typ av leverans 
från en ny kompetensgruppering se ut? Ritningen 
och andra traditionella leveranser lever säkerligen 
kvar en lång tid framöver, men vilka är de nya le-
veranserna? Digitaliserade, automatiserade, eller i 
helt andra former? Vi har kompetens kring mänsk-
liga beteenden och är snabba på att adaptera. Vi 
borde kunna leda vägen mot nya uttryck för att le-
verera det vi är bra på. 

• Processdifferentiering – 
 nytänkande kring hur lösningar tas fram
 Med relativt enkla medel kan vi vrida på våra be-

fintliga processer och landa i nya sätt att starta, nya 
sätt att lösa problemet och nya sätt att leverera. För 
detta kan vi använda befintlig erfarenhet och ad-
dera nya tankar, till exempel ny sammansättning 
av team, nya skissmetoder och nya programskriv-
ningar. Matar vi dessutom processerna med den in-
jektion som helt nya kompetenser ger, kommer vi 
också i mål på helt nya platser. Här sätter faktiskt 
bara fantasin gränserna eftersom vi äger processen 
helt själva. 

Under senare tid har jag noterat en ökande grad av 
delaktighet från fler externa parter i processen. Det är 
en utveckling jag skulle vilja fortsätta att uppmuntra 
till. Låt fler komma in tidigt, bjud in till samskapande 
och delaktighet kring fler frågor. Då tvingas vi tidigt 
ha det färdiga objektet och målet transparent mot alla 
aktörer och går inte själva vilse i ett arbete där proces-
sen i sig kan tendera att ta överhanden. 

Kanske kan detta tänk utvecklas en nivå till. Vi har 
alla upplevt hur svårt det är med riktig delaktighet 
och innovativ kreativitet i digitala forum över skär-
men. Har ni knäckt den nöten? Går i så fall den me-
toden att utveckla vidare, kanske skala upp? Här finns 
en affärsmöjlighet kring nya samarbetsmetoder att 
fånga för den som är snabb! 

Tre nycklar till förändring 
Vad behövs för att vi ska nå dessa former av differen-
tiering, det som av vissa kallas affärsmässig transfor-
mation? Här är tre nycklar till att lyckas få igång en 
förändring, som dessutom har möjlighet att bli var-
aktig: 

• Pilotprojekt. Börja i en mindre, greppbar skala. Alla 
arkitektkontor kan ha minst ett tjänsteutvecklings- 
projekt att använda som intern testbädd och kun-
skapsbas. Jobba med learning by doing, börja ex-
perimentera och sälj det mot marknaden. Befint-
liga kunder som litar på era tankebanor har lägre 
trösklar än helt okända. Återkoppla, utvärdera och 
utveckla. Ge projekten en chans, men var inte rädda 
för att skrota och prova nya idéer. De som lyfter och 
har potential kan ni sedan skala upp. 

• Genuin förändringsvilja. För att komma förbi even-
tuell intern tröghet i organisationen behövs med-
arbetare som engagerar sig praktiskt i förändrings- 
resan. De kan sedan få med sig övriga. Utgå från de 

”Ge projekten en chans, men var inte rädda 
för att skrota och prova nya idéer.” 



observationer ni ser i omgivningen och spåna och 
spana tillsammans i gruppen. Bygg gärna en arbets-
grupp som spänner över generationsgränser och in-
kludera medarbetare som står för uthållighet, upp-
finningsrikedom och affärsmässighet. 

• Förebilder. Vi behöver se fler från branschen som 
visar upp vad vi gör och hur, både framsteg och bak-
slag. I tillägg behöver vi visa upp de fördelar sam-
hället får del av – staden, vårdapparaten, bostadsbe-
ståndet. Det nya affärslandskapet behöver förebilder 
som kontinuerligt försöker förstå samtiden och 
framtiden, och som har förmågan att leda i ständig 
förändring. 

Jag vill också poängtera att syftet med differentiering 
inte är att slänga ut barnet med badvattnet. Eller att 
överge vår yrkesidentitet rotad i de klassiska uppdra-
gen. Självklart behöver fastighetsmarknaden även fort-
sättningsvis våra typiska leveranser med bygghandling-
ar för nyproduktion eller tidiga detaljplaneutredningar. 
Till synes små förändringar i erbjudandet räcker långt. 
Därför hoppas jag att många företagare tar de chanser 
och möjligheter som nu ligger framför oss. 

Personligen tror jag att det kommande året kommer 
präglas av ett visst mått av normalisering, samtidigt 
som vi alla behöver fortsätta tänka nytt. Och för att 
orka göra det behöver vi också få den genuina arbets-
glädjen tillbaka efter ett intensivt och för många utma-
nande år. I glädjen till yrket kan vi hitta glöden att våga 
tänka större tankar med ett längre tidsperspektiv. Där 
finns modet att våga ta plats och leda förändringen, 
inte tillbakalutat se på. 

Vi har nu denna möjlighet. Låt oss ta den. 

Arkitektvänner, nu accelererar vi!


