
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 be-
hov än på länge att diskutera och förstå vad som ligger 
framför oss och hur det kommer att påverka vår om-
värld, våra vardagsliv och våra affärer. 

Nedan kommer jag att översiktligt beröra några av de frå-
gor som jag uppfattar som högaktuella inom samhälls- 

byggnadsområdet idag och som kommer att påverka 
affär och verksamhet för arkitektföretagen de närmas-
te 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. Sam-
tidigt 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 

Megatrender 
och en svart svan
Katarina Wallin summerar de angelägnaste frågorna inom samhällsbyggnadssektorn nu och 
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2020. Hushållens konsumtion påverkades till stor del 
på grund av sociala restriktioner och allmänhetens oro 
att smittas. Även exporten drabbades hårt då efterfrå-
gan från omvärlden samtidigt minskade kraftigt. Ned-
gången i Sverige blev trots allt lägre än i många andra 
europeiska länder. I euroländerna föll BNP med 11,8 
procent under samma period. En stor anledning var 
att de vidtagna åtgärderna i Sverige var mildare och att 
restriktionerna lättades på fortare än i många andra 
europeiska länder. 

Sverige är ett starkt exportberoende land och den just 
nu pågående återhämtningen av ekonomin är till stor 
del beroende av att även konjunkturen i omvärlden 
stärks. För närvarande finns som sagt tecken på att 
smittspridningen tagit fart igen i bland annat delar av 
Europa. Om läget förvärras ytterligare under hösten är 
risken således stor att även Sveriges ekonomi drabbas i 
och med en svagare export. 

Hela ekonomin påverkas 
Om vi jämför med den förra finanskrisen slog den fram-
för allt hårt mot industrin, medan den inhemska ekono-
min och tjänsteföretagen klarade sig bättre. Coronakris- 
en slår mot hela ekonomin och har i det första skedet 
drabbat tjänsteföretagen hårdast. Bland tjänsteföretagen 
är konsultbranschen den som ofta går i bräschen i såväl 
upp som nedgång i konjunkturen och många arkitekt-
företag kan vittna om en förändrad orderingång redan 
tidigt under 2020, där flera uppdrag sköts upp eller helt 
lades ner. Det ligger som sagt i statistikens natur att vi 
endast med säkerhet kan analysera den baklänges, men 
de siffror vi har om exempelvis bostadsmarknaden visar 
att det redan har skett en viss återhämtning. 

Bostadsrättspriserna föll med 4 procent mellan februari  
och april i år men har sedan mitten av sommaren stigit 
successivt och är nu på samma nivå som innan pande-
min bröt ut i Sverige. 
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Till de positiva signalerna hör även att trycket från 
utländska investerare på den svenska fastighetsmark-
naden är rekordstort. Ett enormt pensions- och spar-
kapital på den globala marknaden söker investering-
ar på framför allt hyresrättsmarknaden. Den främsta 
drivkraften är tron på att de låga styrräntorna världen 
över inte kommer att stiga nämnvärt under överskåd-
lig tid. Den nuvarande skillnaden (så kallat yield gap) 
mellan direktavkastningskraven och långsiktig stadso-
bligationsränta (10 år) är historiskt hög, och just fast-
ighetsinvesteringar framstår som ett alltmer attraktivt 
alternativ i ett lågränteklimat där flera av världens bör-
ser värderas nära rekordnivåer. 

Uppåt för logistikfastigheter
Även logistikfastigheter har fått ett uppsving på grund 
av detta samt i och med den ökande e-handeln, en ök-
ning som drivits på av coronapandemin men som san-

nolikt bidragit till att snarare påskynda och bredda ett 
konsumtionsmönster som kommer att hålla i sig och 
fortsätta utvecklas även efter att pandemin är över. 

Vad gäller offentliga investeringar i demografiskt driv-
na verksamheter som skolor och omsorgsboenden syns 
ett fortsatt starkt intresse bland fastighetsutvecklarna. 
Farhågan i början av året avseende kommunernas och 
regionernas ekonomi har visat sig vara – åtminstone 
utifrån de siffror vi känner just nu – helt obefogad. 
Tvärtom uppvisar kommunerna och regionerna just nu 
en stark ställning inte minst beroende av de statsstöd 
– samt näringsstöd – som tidigt sattes in under pande-
mins inledningsskede. 

Den demografiska utvecklingen med en allt högre an-
del åldrande befolkning brukar räknas som en av de 
stora megatrenderna. Den förväntade högre andelen 
äldre i Sverige beror dels på den demografiska struk-
turen (den ålder befolkningen har idag) och dels på att 
medellivslängden stadigt ökar. På så sätt förväntas vi 
inom bara en generation ha en tre gånger så hög andel 
äldre över 80 år som vi har idag.

2020 2050 2100

Befolkning  
(miljoner)   10   12   14

Förväntad  
livslängd (år)   83   87   92

Andel över  
80 år   5 %   10 %   15 %

Källa: Gapminder

Demografisk utveckling i Sverige



Ett varningens ord kan dock vara på sin plats om vi 
tillåter oss att spana några år in i framtiden vad gäller 
samhällsfastigheter. Digitaliseringen (en annan av de 
ofta citerade megatrenderna) kommer att sätta sitt av-
tryck även på våra skol-, vård- och verksamhetslokaler. 
Det känns inte orimligt att anta att den ekonomiskt 
fördelaktiga situationen för en kommun med att vårda 
äldre i hemmet (jämfört med att producera nya vård-
boenden) förstärks ytterligare i en framtid där digitala 
övervakningssystem och hjälpmedel kommer att göra 
det än lättare för våra äldre att bo kvar i sin ordina-
rie bostad. Evidens har nyligen – tillsammans med ett 
antal kommuner, regioner och bostadsutvecklare – ge-
nomfört en landsövergripande studie av framtidens 
boende för äldre. Den visar bland annat att den mycket 
låga rörligheten bland äldre idag till stor del beror på 
att man helt enkelt är nöjd med den bostad man har. 
En flytt bland personer som är över 70 år initieras sna-
rare av händelser utanför ens egen kontroll. 

Lokala centrum kan få uppsving 
Fysisk handel, slutligen, anses vara förlorare till följd 
av e-handelns framfart och det stämmer i stort fortfa-
rande. I och med pandemin kan vi dock observera att 
en viss efterfrågeförskjutning har skett både avseende 
såväl rese- som konsumtionsmönster. Med en högre 
andel hemarbete samt en lägre andel kulturutbud och 
andra evenemang som konkurrerar har det lokala ut-
budet av mat (såväl livsmedelshandel som restaurang 
och café) fått ett uppsving – något som även märks i 

den andra änden av logistiken med ett ökande bekym-
mer för många fastigheter om hur avfallshanteringen 
ska få det utrymme som krävs! 

Utvecklingen kan innebära försiktigt positiva nyheter 
för många mindre lokala centrum men parallellt behöver 
arbetet med att hitta nya vägar för att levandegöra våra 
städer och stadsrum fortsätta. Detta är också ett märk-
bart fokus hos alla de kommuner och fastighetsägare 
som står inför att genomföra större stadsutvecklings- 
projekt runt om i landet. Kundbranscherna omfattar 
främst medie- och kommunikationsbranschen, be-
söksnäringen, (hotell, restaurang, konferens etc.) och 
butikshandel. Viktigt att notera är dock att de flesta 
arkitektföretag verkar på en lokal marknad och statis-
tik avseende branschsnitt riskerar att leda fel i ett mer 
begränsat perspektiv. Flera enskilda företag inom till 
exempel den hårt drabbade besöksnäringen rappor-
terar rekordsiffror under de senaste kvartalen utifrån 
det som nämndes ovan om förskjutningar i efterfrågan 
och konsumtionsmönster. 

Andra starkt fastighetsanknutna delar av branschen 
såsom kursgårdar har däremot som regel haft det tufft 
men blir intressanta att bevaka utvecklingen för under 

”Det elnät vi byggde ut på 
främst 1960- och 70-talet 

räcker inte längre
till för att transportera energin 

dit den behövs.”



de närmaste åren. I och med en högre acceptans för 
hemarbete kan den sedan 40 år tillbaka observerade 
trenden med allt mindre kontorsyta per anställd (en 
minskning med cirka 2 procent per år i snitt) kom-
ma att accelereras och därmed kommer efterfrågan på 
flexibla och tillfälliga möteslokaler att öka. 

Sammanfattningsvis: det allmänna rådet om att hål-
la sig nära kunden, uppdatera sig om hur omvärlds-
förändringar påverkar just min marknad samt nyttja 
den styrka som finns i branschen avseende att tänka 
ut kreativa lösningar för de utmaningar som uppstår 
kommer att vara än mer avgörande under de närmaste 
ett till två åren. 

Vid sidan av coronapandemin finns naturligtvis andra 
framtidstrender att ta i beaktande. Nedan lyfter jag 
fram ett antal – ofta intimt sammankopplande – frågor 
som kommer att forma vår framtid. De behöver där-
med forma de produkter och tjänster som erbjuds av 
arkitektföretagen under de närmaste två till tre åren. 

Klimat och hållbarhet 
Det är ingen nyhet att den allt överskuggande framtids-
frågan handlar om klimatet. Klimatförändringarna 
lyfts fram som största hotet för global hälsa av WHO 
(World health organization) och när World economic 

forum presenterade sin årliga riskrapport tidigare i år 
var samtliga fem högst värderade risker relaterade till 
klimat och miljö. I Sverige har Finans-inspektionen 
under året fått i uppdrag av regeringen att följa och 
rapportera hur finansiella aktörer rapporterar både de 
klimatrisker och den klimatpåverkan som deras lån 
och investeringar innebär. Det återstår att se vilka yt-
terligare effekter detta kommer att ha på den starkt ka-
pitalberoende fastighetsmarknaden. Redan för ett par 
år sedan märktes en tydlig förändring i hur hållbar-
hetsfrågor på allvar påverkar affärer i det kommersiella 
segmentet (kontor och lokaler) och även om det hittills 
varit svårt att påvisa någon större priseffekt (efterfrå-
gan) på mer hållbara produkter bland konsumenter på 
bostadsmarknaden kommer ökade incitament och krav 
från finansmarknad, kommuner och andra myndig- 
heter att driva på en snabb utveckling även här. 

Ett bra exempel på goda idéer men med hittills allt för 
låg efterfrågan är den begynnande trenden med åter-
bruk av äldre byggnader. Ett fåtal företag har uppstått 
som specialiserar sig inom konsten att ta tillvara hela 
eller delar av rivningsfärdiga byggnader för att åter-
använda delarna i nya projekt. Återbrukstanken kom-
mer med säkerhet att ge upphov till en rad intressan-
ta forskningsprojekt de närmaste åren, men så länge 
kostnaden överstiger den för nyproduktion är bedöm-
ningen att återbrukstrenden tyvärr inte kommer att få 
något betydande genomslag på marknaden. 

Hållbarhetsbegreppet omfattar naturligtvis mer än 
klimat och miljö. Under de senaste åren har social håll-

”Trycket från utländska 
investerare på den svenska 

fastighetsmarknaden är 
rekordstort.”



barhet seglat upp som den kanske mest framträdande 
bland såväl offentliga som privata beställare. Till listan 
över kompetens inom olika miljöcertifieringar behöver 
kontoren nu lägga kunskapen om Well-certifieringar 
och andra liknande system som sätter människa, mo-
tion och hälsa i fokus. Well building standard är ett 
certifieringssystem vars syfte är att förbättra männi- 
skors hälsa och välmående på arbetsplatser för att på 
så sätt öka effektiviteten och prestationsförmågan hos 
arbetstagarna. Sweden green building council (SGBC) 
har tillsammans med Citylab även kompletterat med 
en certifiering av hållbara stadsdelar. 

Frågor om trygghet och säkerhet har fått en alltmer 
framskjutande roll i den allmänna samhällsdebatten 
och spänner över brett fält: från ökad efterfrågan på 
nya säkerhetslösningar i och runt byggnader till att 
mer målinriktat arbeta med hela stadsdelar och städer. 
Nära 900 miljoner kronor satsas i statsbudgeten för år 
2021 på det så kallade förortslyftet. Totalt avsätts 2,8 
miljarder kronor över tre år i en satsning med målet 
att Sverige inte ska ha några utsatta bostadsområden år 
2030. Vid sidan av investeringar i skola, brottsbekämp-

ning, ökad försörjning och demokratifrågor fokuserar 
en av de fem punkterna i programmet på själva boende- 
miljön: bostäderna och bostadsområdet där fastighets-
ägarna förväntas vara med och ta ett stort ansvar. 

Det finns även en allt starkare insikt om stadsplane-
ringens påverkan på människors hälsa i termer av att 
underlätta/uppmuntra fysisk aktivitet. I maj 2020 till-
sattes en ny nationell samordnare för fysisk aktivitet 
för att vända utvecklingen med övervikt och fetma. 

Digitalisering, automatisering …  
och elförsörjning
Ingen framtidsspaning är komplett utan att nämna di-
gitalisering och automatisering. Detta är frågorna som 
”alla talar om” – men vad det konkret betyder för de 
framtida affärsmodellerna eller för påverkan i fastig-
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Serverhallar – de moderna gruvorna där bland annat den digitala valutan bitcoin genereras.



hets- och stadsutveckling är inte alltid glasklart. Om 
vi startar i affärsmodellstänket och kopplar samman 
det med frågan som berördes under pandemiavsnittet 
ovan avseende det potentiellt ökande hemarbetet kan 
de närmaste åren innebära intressanta möjligheter  
– eller hot – för det traditionella arkitektkontoret. 

Flera enkätundersökningar under året har försökt ta 
reda på i vilken utsträckning en andel av de kontors-
arbetande kommer att vilja – och tillåtas – fortsätta 
arbeta hemifrån efter att nuvarande formella restrik-
tioner har hävts. Som exempel visar undersökningar 
från Evimetrix som under våren löpande stämt av ett 
antal återkommande frågor till kontorspersonal att 
trivseln hos de hemarbetande är fortsatt hög. Enligt en 
undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag 
av Blocket jobb hoppas tre av fyra att pandemin ska 
leda till en förändrad arbetssituation. Högst på önske-
listan står ökade möjligheter att jobba hemifrån även 
efter coronapandemin. 

Om detta i sin tur skulle leda till att det fysiska kontoret 
minskar i betydelse innebär det samtidigt en minskad 
tröskel för att företaget anställer personer helt på dis-
tans. Om du anställer på distans är du som företagare 
plötsligt inte längre bunden av det urval arbetssökande 
som befinner sig i en omedelbar geografisk närhet – 
eller ens i det egna landet. Resultatet i sin förlängning 
blir en kraftigt förstärkt global arbetsmarknad där det 
också kan erbjudas fördelar i olika tidszoner som inne- 
dygnet”, ökade möjlighet att möta knappa deadlines 
etc.) som billigare arbetskraft. 

Både den ökade möjligheten till automatisering, till 
visualisering och till att anställa eller anlita personer 
i andra länder talar för att ”enklare” arbetsuppgifter i 
stadig takt kommer att försvinna och att kärnan i ar-
kitektens uppdrag fokuseras till de bästa, mest kreativa 
lösningarna samt till ett ökat fokus på interaktion och 
relation. Det senare på grund av att det naturligtvis 
inte enbart är arbetsgivaren som kan välja att rekrytera 
personal från ett större omland, utan även att kunder 
till arkitektföretagen kommer att få en bredare bas att 
anlita ifrån. 

Arkitektens vardag och verksamhet innebär redan idag 
ett utökat inslag av process kontra produkt. Att kunna 
erbjuda en större palett av det kunden behöver – att 
förstå och kunna tolka hennes behov – samt att förmå 
bygga förtroendefulla och långsiktiga relationer kom-
mer att bli ännu viktigare i den alltmer digitaliserade 
framtiden för det framgångsrika arkitektkontoret. 

Trots de ovan citerade resultaten om viljan att fortsät-
ta arbeta hemifrån är det naturligtvis inte samma sak 
som att säga att alla som så önskar kommer att fortsät-
ta arbeta hemifrån när krisen har mattats av. Tvärtom 
märker vi redan av ett ökande antal trafikrörelser till-
lika konferensbokningar, vilket vittnar om att allt fler 
redan har börjat återgå till kontoret, om än kanske inte 

”Resultatet i sin förlängning 
blir en kraftigt förstärkt global 

arbetsmarknad.”



varje dag. Som när det gäller så många andra föränd-
ringar kommer pandemin inte nödvändigtvis att styra 
oss in i helt nya spår och processer, men väl driva på en 
acceleration av desamma. Detta gäller inte minst inom 
digitaliseringen av det fysiska rummet. 

Antagligen kommer flera av oss som har möjlighet 
att fortsätta jobba mycket mer hemifrån än vi gjorde 
innan pandemin. Några företag har redan kommit till 
slutsatsen att de kan minska sin kontorsyta. I och med 
att en växande andel åtminstone en del av tiden kom-
mer att jobba hemifrån följer behovet av att investera 
i teknik som minimerar skillnaderna i att ses fysiskt 
respektive digitalt. 

Allt från bättre uppkopplingsmöjligheter, snabba 
5G-nätverk, utökade molnlösningar för säker lagring 
av data till utvecklade konferenstjänster med hjälp av 
VR och AR kommer att efterfrågas. Vilken roll kan ar-
kitekten ta i att utforma dessa digitala rum och sam-
manhang? 

Stamnätets kapacitet ett hot 
Och sist men alls inte minst: Hur klarar vi förverk-
ligandet av ovan digitala lösningar tillika pågående 
stora infrastrukturprojekt med tillhörande bostads-
utveckling om vi inte har elenergin för att genomföra 

dem? Kapaciteten i stamnätet likaväl som i de lokala 
näten är en framtidsfråga som inte många talar om 
men som riskerar att bli ett reellt och allvarligt hot mot 
såväl tillväxten som stadsutveckling över hela landet. 

Varje år redovisar Svenska kraftnät i en rapport den så 
kallade effekttillräckligheten i Sverige under vintertid 
(”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden”). Årets 
kraftbalansrapport visar, liksom tidigare rapporter, att 
den svenska kraftbalansen fortsätter att försämras och 
importberoendet under topplasttimmen ökar. 

Men det är egentligen inte effektbristen (det vill säga 
att efterfrågan på el i Sverige vid en viss tidpunkt är 
större än utbudet) och det därmed eventuella import-
behovet som är det största problemet, utan det som går 
under namnet kapacitetsbrist. 

Det pågår en stark tillväxt i landets tre storstadsregi-
oner, samtidigt som det pågår en omfattande omställ-
ning av hur vi lever och producerar. Den tilltagande 
mängden elbilar, etableringen av datacenter och nya 

”Under de senaste åren 
har social hållbarhet seglat 
upp som den kanske mest 
framträdande bland såväl 

offentliga som privata 
beställare.”



sorters elintensiva företag kräver allt mer el, vilket i 
sin tur gör att det elnät vi byggde ut under helt andra 
förhållanden på främst 1960- och 70-talet inte längre 
räcker till för att transportera energin dit den behövs. 

Problemet handlar först och främst om stamnätet, men 
även om brister i region- och lokalnät. I Stockholm har 
stamnätsägaren Svenska kraftnät redan sagt stopp till 
utökade effektabonnemang i det regionala nätet, och 
brister i de regionala och lokala näten gör det tillika 
svårt att bemöta efterfrågan i enskilda stadsdelar, även 
om det finns tillräckligt med el på en övergripande nivå. 
Lösningen är varken snabb eller uppenbar. Tillstånden 
för att bygga nya stamnätsledningar tar lång tid att få 
till stånd. Enligt Svenska kraftnät räknar man med cirka 
tio år från planeringsstadiet till att en ny stamnätsled-
ning finns på plats och kan leverera elen ut till resten av 
systemet. Alternativa lösningar måste till. Här finns stor 
potential (läs behov!) att hitta nya smarta sätt att lokalt 
producera, lagra samt styra användningen av el i framti-
dens bostads- och företagsområden. 

Digitala tjänsters krav på energi 
Det sista exemplet får illustrera hur ett oväntat annal-
kande hot accentuerar behovet av nytänkande och kre-
ativa funktionella lösningar. Det är inte allt för många 
år sedan som serverhallar och elbilar dök upp som en 
dittills okänd ingrediens i samhällsplaneringen. Och det 
är få som än idag tar så kallade bitcoingruvors enorma 
energianvändning i beaktande som en påverkande fak-
tor i koppling till hur andra infrastruktur- och stadsut-
vecklingsprojekt ska vara möjliga att genomföra. 

Arkitektkåren samlar både arkitekter, planeringsarki-
tekter, landskapsarkitekter och inredningsarkitekter. I 
arkitektyrket ingår att tänka såväl detalj som helhet, 
nutid som framtid, människa och plats. Att finna nya 
lösningar och utforma hållbar funktion ligger i arki-
tektens dna. Få andra yrkesgrupper borde ha bättre 
möjligheter än arkitektkåren att i en tid som denna  
– där så mycket invant ställs på ända – finna möjlighe-
ter där andra riskerar att förblindas av hot. 


