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Bostadsbyggandet tappar fart, framför allt för 
bostadsrätter. Om det blir en tillfällig svacka i 
byggkonjunkturen eller en djupare nedgång går ännu 
inte att säkerställa. För arkitektföretagen betyder den 
svalare konjunkturen en återgång till normalläge 
efter en period på nära fem år av överhettning. Den 
dämpade bostadskonjunkturen kompenseras till viss 
del av ökade uppdrag inom det offentliga lokal- och 
anläggningsbyggandet. Tillämpningen av nya LOU, 
lagen om offentlig upphandling, kommer därför att få 
ökad betydelse för arkitektbranschen. 

Dämpningen ser inte likadan ut i hela Sverige. Vi gör 
därför nedslag på arkitektmarknaderna i regionerna 
Norrbotten, Västra Götaland, Kronoberg och Skåne. 

De senaste årens heta konjunktur har inte gett lika stark 
löneutveckling för företagens medarbetare. Arkitekter 
har genomgående lägre lönenivåer än många andra. 
Arkitektyrket har dock de mest jämställda lönerna inom 
Saco-området.

Att exportera sina tjänster är ett alternativ för 
arkitektföretagen när hemmamarknaden blir 
svagare. Rapporten beskriver arkitekternas viktigaste 
exportmarknader och innehåller en intervju med 
Ann Linde, EU- och handelsminister 2014–2018, 
om tjänsteexport och arkitekternas betydelse för 
Sverigebilden.

Rapporten 
i korthet

Branschrapport 2018

Nyckeltal för arkitektbranschen

Omsättning 2016: 10,4 miljarder kronor; 
Prognos 2018: 11,4 miljarder kronor

Omsättning per anställd 2016:1,2 miljoner kronor; 
Prognos 2018: 1,25 miljoner kronor

Rörelsemarginal (före avskrivningar) 2016:13 %; 
Prognos 2018: 13,5 %

Antal anställda 2016: 8 700 

Arbetslöshet juli 2018: 0,9 %
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Arkitektbranschen har många goda år bakom sig men nu vänder det 
neråt. 2017 blev brytpunkten med rekordhöga siffror. Nedgången 
ger branschen respit från överbeläggning till mer normala nivåer och 
därmed tid för eftertanke och scenarioanalys. 

Med ett nyligen genomfört val i Sverige och stundande Brexit har 
arkitekterna, liksom alla svenska tjänsteföretag, en utmaning i att inte 
veta hur spelplanen ser ut framöver på Europas inre marknad. Vi kan 
konstatera att konkurrensen och protektionismen har ökat och att det 
finns en tydlig motkraft till globaliseringen. I vår intervju med Ann 
Linde, EU- och handelsminister 2014–2018, påtalar hon vikten av att 
fundera på alternativa vägar framåt för våra svenska tjänsteföretag. 
Sedan 2008 består hela exportökningen i Sverige av tjänsteexport, där 
svenska arkitekter bidrar med en mindre men konstant ökande andel. 
Samtidigt ökar företag med arkitektkompetens från andra länder sin 
närvaro på svenska marknaden. 

En därmed digital och globaliserad värld innebär att tillit till medier 
och digitala kanaler blir än viktigare. Det ökar behovet av den kreativa 
kompetens arkitekterna står för. Varför då kan man undra? Jo, för 
att det blir ännu viktigare att förmå se och hålla många parametrar i 
minne. Utmaningar som har bäring på samhällsbyggnadsprocessen, till 
exempel bostadsbrist, extremväder och migration kräver hantering av 
komplexa frågor och innovativa lösningar där bidrag från både lokal 
och internationell expertis blir värdefull. Det blir viktigare att lyssna 
och leda rätt, liksom att navigera processer när vi bygger ett socialt 
starkt och hållbart samhälle för framtiden. Det är ingen slump att social 
hållbarhet var ett buzzword under Almedalsveckan. När världen blir 
krass och hård, behövs advokater för de mänskliga rättigheterna till ett 
hållbart dagligt liv. 

Arkitekterna kan inte göra allt. Det vi kan bidra till är att den 
samhällsbyggande processen förs framåt med hög kompetens och 
därmed tillit, i demokrati och i en inkluderande lagstiftning. Vi arkitekter 
har lärt oss att hantera det. Så låt oss.
 

Förord

Förbundsdirektör 
Tobias Olsson

Branschchef
Charlotta Holm Hildebrand 
Planeringsarkitekt FPR/MSA

Foton: Joel Nilsson



Under 2017 ökade de totala bygginvesteringarna med nio procent. I år 
blir ökningen cirka två procent för att nästa år minska med tre procent. 
Byggkonjunkturen börjar vända neråt efter flera goda år och vi ser en återgång 
till ett normalare läge. Den kraftiga tillväxt som arkitektbranschen upplevt under 
flera år bromsar nu in. Frågan är hur stor inbromsningen blir och hur länge 
den varar.

Tillbaka till
normalläge

Konjukturprognos och marknadsanalys
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Bostadsbyggandet minskar efter de senaste årens 
uppgångar. Förra året nådde antalet påbörjade bostäder 
en toppnivå på 65 000 enligt Sveriges Byggindustriers 
(BI) uppräkning av SCB:s preliminära siffror. I år 
förväntas antalet sjunka till 55 000 och under 2019 till 
46 000.
 
Under första halvåret minskade antalet påbörjade 
bostäder med cirka tio procent, jämfört med första 
halvåret 2017. I år påbörjades 30 950 bostäder jämfört 
med 34 231 ifjol. Nedgången har skett på de flesta 
håll i landet men några län går mot strömmen och har 
istället sett en ökning under första halvåret. Göteborg 
ökade medan Stockholm och Malmö minskade. Vi ser 
också en ökning i Gävleborg och i Dalarna. Nedgången 
i bostadsbyggandet balanseras delvis av ökade offentliga 
lokal- och anläggningsinvesteringar. Offentliga sektorn 
bygger nya verksamhetslokaler och rustar även upp 
gamla, men tillväxttakten är lägre än i fjol. Både privata 
och offentliga anläggningsinvesteringar utvecklas positivt 
2018–19. Offentliga investeringar i såväl vägar och 
järnvägar växer. Exempel på vägprojekt är E20 genom 

Västergötland och utbyggnad av E4:an mellan Ljungby 
och Toftanäs. Bland järnvägsprojekten märks tunnelbanan 
i Stockholm och Västlänken i Göteborg.

Osäkerheten på bostadsmarknaden blev kännbar redan 
under förra året då priserna sjönk. Sett i ett bredare 
perspektiv verkar behovet dock inte vara mättat. Trots 
att efterfrågan på nybyggda bostäder, framför allt de 
dyrare, har mattats av finns behovet kvar. 243 kommuner 
svarar i Boverkets bostadsmarknadsenkät att de har 
ett underskott på bostäder. På tre års sikt bedömer 
196 kommuner att de kommer att ha underskott på 
bostäder. Grupper som är nya på bostadsmarknaden har 
fortfarande särskilt svårt att komma in på marknaden. 
Det gäller unga personer och nyanlända. Det råder 
brist på studentbostäder i högskolekommunerna och 
särskilda boendeformer i synnerhet för personer med 
funktionsnedsättning men även för äldre.

Den svenska arkitektbranschen består av ett stort 
antal små företag och ett fåtal större företag. De stora 
företagen står för största delen av branschens omsättning 

Arkitekternas marknad
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”Nedgången i bostadsbyggandet 
balanseras delvis av en positiv 

utveckling av offentliga lokal- och 
anläggningsinvesteringar.”



och anställda. Enligt UC fanns 2016 knappt ett tusen 
arkitektföretag med minst en anställd. Av dessa hade 
70 stycken fler än 20 anställda. Dessa sju procent stod 
för 67 procent av arkitektföretagens totala omsättning 
och 65 procent av de anställda. Mellan 2013 och 2016 
minskade antalet bolag med 1–20 anställda med tio 
procent. Samtidigt ökade de med 21 eller fler anställda, 
både i antal och storlek. Utveckling skedde genom förvärv 
och på organisk väg. 

Gränser suddas ut
Den pågående konsolideringen har inneburit att 
de största arkitektföretagen blivit ännu större, både 
inom sin kärnkompetens och inom kompletterande 
kompetenser. Samtidigt förstärker konsultföretag i 
samhällsbyggnadsbranschen sin arkitektkompetens 
genom förvärv av företag och genom rekrytering. 
Gränsen mellan arkitektföretag och teknikkonsultföretag 
blir otydligare. Många företag är snarare att beteckna 
som samhällsbyggnadskonsulter. Konsultföretag inom 
samhällsbyggnad såsom Tyréns, Projektengagemang och 
ÅF har blivit stora och viktiga arbetsgivare för arkitekter.
Branschens konsolidering märks även genom att större 

samhällsbyggnadskonsulter gör förvärv på internationella 
marknader. Några exempel i år är ÅF:s köp av Gottlieb 
Paludan Architects i Köpenhamn och Arcad Architechts 
i Schweiz samt Projektengagemangs köp av Roof 
Arkitekter. Samhällsbyggnadskonsulter från andra länder 
såsom danska Niras och norska Norconsult köper upp 
svenska arkitektföretag för att stärka sin närvaro och 
kompetens i Sverige. 

De flesta svenska företag har fortfarande största delen av 
sin verksamhet här i landet, men vi ser en tydlig ökning 
inom exporten. I årets arvodes- och sysselsättningsenkät 
svarade 15 procent att de arbetar internationellt. Av de 
företag som inte arbetar internationellt idag planerar nio 
procent att börja göra det. Företagarna ser juridik och 
avtalsfrågor, finansiering, byggstandard och praxis som 
de största hindren för internationalisering. 

“Den pågående 
konsolideringen har inneburit 
att de största arkitektföretagen 

blivit ännu större.”
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Omsättning i arkitektföretagen
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När bostadsbyggandet bromsar in och byggkonjunkturen 
svalnar blir följden att de senaste årens starka tillväxt 
i arkitektbranschen saktar in. Omsättningen för 
2017 bedöms ha nått upp till elva miljarder kronor. 
I år förväntas branschens omsättning ha en svagt 
positiv tillväxt. Sveriges Arkitekters arvodes- och 
sysselsättningsenkät visar hur drygt 300 företag bedömer 
att deras omsättning utvecklas under 2018. Bilden är 
ett år med stabil omsättningsnivå och lönsamhet. Men i 
år är det färre företag som tror på ökad omsättning än 
ifjol, då siffran var 57 procent. I år svarar 42 procent 
att de tror på ökad omsättning. Ytterligare 42 procent 
tror på oförändrad omsättning och 16 procent tror 
på en minskning. Ifjol trodde nio procent på minskad 
omsättning. 

De stora företagen är mest positiva
Bland de minsta företagen prognostiserar 46 procent 
oförändrad omsättning för i år. 36 procent räknar med 
en ökning och 18 procent tror på minskad omsättning. 
Av företag med 6–20 anställda bedömer 36 procent 
att omsättningen är oförändrad i år, 52 procent 
prognostiserar ökad omsättning och tolv procent tror på 
en minskning. 

De större företagen, med fler än 20 anställda, är mest 
positiva. Här bedömer 28 procent att omsättningen är 
oförändrad, 56 procent tror på ökning och 16 procent 

på minskning. Bland de mindre företagen som tror 
på minskad omsättning finns några som kommenterat 
att de medvetet dragit ner på beläggningen då deras 
arbetsbelastning varit för hög. 

Beläggningen är fortsatt hög 
Beläggningsgraden i de allra flesta företag är fortfarande 
hög. I år ligger dock en något lägre andel av företagen 
på en beläggningsgrad på minst 80 procent jämfört 
med ifjol. Den minskning vi ser pekar i dagsläget på en 
återgång till mer normala nivåer. I april hade 63 procent 
av de svarande en beläggningsgrad på minst 80 procent 
och en fjärdedel mellan 60 och 80 procent. Många 
företag var under förra året uppe på toppnivåer och 
arbetsbelastningen var extremt hög. 

Företagens prognos för september indikerar något 
lägre nivåer. 47 procent bedömer att de har en 
beläggningsgrad på minst 80 procent, 36 procent tror 
att de hamnar på 60–80 procent. En tänkbar orsak är att 
företagen tillämpar försiktighetsprincipen i prognosen. 
Företrädare för en del mindre företag kommenterade 
i enkäten att de vanligtvis jobbar med korta uppdrag. 
Framförhållningen är kort, men det brukar fyllas på 
efterhand. En annan orsak kan vara att vissa företagare 
bedömer marknaden som osäker på grund av den 
kyligare bostadsmarknaden Även om orderstockarna 
fortfarande är späckade, fylls de inte på lika snabbt 

1 anställd       2–5 anställda        6–20 anställda      21–50 anställda    >50 anställda
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“I år är det färre företag som tror på 
ökad omsättning än ifjol.”

Tillväxten planar ut
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VATTNETS HUS I ÄNGELHOLM. ARKITEKT: ÅWL.
FOTO: FELIX GERLACH



längre. I år svarar 25 procent att deras framförhållning 
blivit kortare jämfört med för ett år sedan – siffran var då 
tio procent. 21 procent svarar att framförhållningen blivit 
längre, jämfört med 37 procent 2017. 55 procent svarar 
även i år att framförhållningen är oförändrad. 

Bristen på arkitekter fortsätter
Det har under några år varit extremt stor efterfrågan och 
brist på arkitekter, med närmast obefintlig arbetslöshet. 
Den är fortfarande låg, under en procent, men under 
första halvåret 2018 har en förändring börjat märkas. 
Antalet personer som beviljats inkomstförsäkring har ökat 
i antal – förvisso från mycket låga nivåer, men ökningen 
indikerar ett trendbrott från tidigare år. 

Efterfrågan på arkitekter är god även i år, men färre 
företag planerar att öka antalet anställda jämfört 
med ifjol. En större andel planerar istället att låta 
antalet anställda vara oförändrat. Det är fortfarande 
en betydande andel av företagen som planerar 
en ökning och mycket få som avser att minska sin 
personal. Bland de företag som svarat på arvodes- och 
sysselsättningsenkäten planerar 22 procent att öka antalet 
anställda inom sex månader, mot 33 procent 2017. 
Istället vill en större andel låta antalet anställda vara 
oförändrat. Skillnaden är framför allt synbar bland de 
största företagen. I år planerar 44 procent att öka antalet 
anställda inom det kommande halvåret, jämfört med 87 
procent ifjol. 

Arkitektföretagens rekryteringsplaner 2018
Öka antalet anställda        Oförändrat antal anställda        Minska antalet anställda        Vet ej 
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Att hitta rätt kompetens verkar fortfarande vara en 
utmaning, även om trycket lättat lite. Den största 
skillnaden från ifjol är att andelen som svarar att det inte 
finns tillgång till arkitekter när de rekryterar har minskat 
från 26 procent till 13 procent. Istället svarar 68 procent 
i år att det finns arkitekter, men är svårt att hitta rätt 
kompetens. Siffran för 2017 var 56 procent. 

De större företagen har lättare att rekrytera: 29 procent 
har inga problem att hitta arkitekter med rätt kompetens. 
Motsvarande siffra 2017 var 21 procent. Av företagen 
med en anställd är det i år liksom förra året 90 procent 
av företagen som inte har några planer på att nyanställa. 
Bland dessa finns företagare som vill ha möjligheten att 
jobba med uppdrag som passar just dem. Istället för att 
anställa eller bli anställd väljer många att samarbeta med 
andra småföretagare i nätverk för att kunna ta större 
uppdrag som kräver olika typer av kompetenser. En del 
jobbar också som underkonsulter. Mindre företag tar i 
större utsträckning underkonsultuppdrag än större. Bland 
företagen med 1–20 anställda svarar 46 procent att de 
tar uppdrag som underkonsult. Motsvarande siffra 2017 
för företag med 21 eller fler anställda var 16 procent.

Arvodena följer inte konjunkturen
Under de senaste årens goda byggkonjunktur har 
arkitekternas arvoden endast ökat långsamt, trots 
mycket stor efterfrågan på arkitektkompetens och 
kraftiga omsättningsökningar i företagen. Arvodes- och 
sysselsättningsenkäten visar att medelarvodet för företag 
som har privata beställare ökade med 3,5 procent sedan 
ifjol och nådde 911 kronor per timme. 22 procent har 
ett genomsnittligt arvode på 1 000 kronor per timme.
Medelarvodet för företag som har offentliga beställare 
ökade med 3,3 procent och landade på 876 kronor 
per timme. I denna grupp har endast 15 procent ett 
snittarvode på 1 000 kronor eller mer. Medelvärdet för 
underkonsultuppdrag var 800 kronor per timme. Långa 
ramavtal med låga arvodesnivåer upphandlade enligt 
LOU är en anledning till den långsammare ökningstakten. 

Två tredjedelar av företagen bedömer att arvodet kommer 
att vara oförändrat närmaste halvåret medan 32 procent 
planerar att höja arvodet inom sex månader. Några 
företagare kommenterade i enkäten att de genomfört 
höjningar i början av året och att nästa höjning kommer 
nästa år. 

”Under de senaste årens goda 
byggkonjunktur har arkitekternas 
arvoden endast ökat långsamt.”
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Dippen är ett faktum
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Sveriges Arkitekter har gjort en genomgång av upp-
handlingar under 2017 och första kvartalet 2018. Den 
bekräftar att det förekommer att upphandlande myndig-
heter anger nivåer för fasta timpriser som kan vara väl-
digt låga, liksom att lägsta pris kan vara avgörande vid 
val av arkitekt. Fasta timpriser har både en upp- och en 
nedsida. Är de höga är de förstås ett mindre problem för 
arkitekterna, men som regel är det ett sätt för den upp-
handlande myndigheten att få kontroll över marknaden.  
I vissa upphandlingar är det ett sätt att pressa priserna. 

Vid en upphandling vill varje myndighet försäkra sig om 
att få den bästa kvaliteten i förhållande till priset. Varken 
pris eller kvalitet är oviktiga kriterier vid en upphandling, 
men i vissa fall kan de värden som en viss kvalitet eller 
kompetens innebär ha betydligt större betydelse än priset 
i sig. Vid upphandling av varor och vissa standardtjänster 
som det entydigt går att definiera kvaliteten på kan priset 
få en större betydelse vid tilldelning. I de flesta fall både 
bör och kan den upphandlande myndigheten väga pris 
mot kvalitet för att få bästa möjliga resultat. I synnerhet 
när det gäller tjänsteupphandlingar är kvaliteten på tjäns-
ten eller kompetensen och erfarenheten hos dem som ska 
leverera tjänsten avgörande för resultatet. 

Kompetens och erfarenhet utvärderas i många fall 
snarare kvantitativt än kvalitativt, det vill säga man tittar 
på om arkitekten har utfört ett visst antal referensprojekt 
av liknande art. Bedömning av projektorganisation, 
arbetsmetod, kompetens och liknande utvärderas mer 
sällan. I dessa fall ställer den upphandlande myndigheten 
upp höga kvalificeringskrav och väljer den som erbjuder 
lägst pris bland de företag som uppfyller kraven. När 
pris får störst vikt bidrar det till pristransparens och 

försvårar för enskilda företag att avvika prismässigt från 
sina konkurrenter. För att kunna motivera ett högre pris 
än konkurrenterna behöver arkitektföretaget särskilja sitt 
erbjudande tydligt och kunna argumentera för kundvärdet 
det kan leverera. Även om det finns ambitioner att låta 
kompetens och erfarenhet få stor betydelse i dessa 
upphandlingar är metoden trubbig och risken att missa 
målen är hög.

Tacka ja till dialog och marknadskontrakt
Det finns många olika sätt att handla upp arkitekter på 
och det är viktigt att de upphandlande myndigheterna 
väljer den metod som passar just det specifika projektet. 
Den vanligt förekommande metoden öppen upphandling 
är som regel oprecis och administrativt betungande. 
Att försöka begränsa antalet anbudsgivare genom 
höga kvalificeringskrav leder snarare till ett smalt urval 
av kompetenser som gjort samma sak tidigare än till 
kontor som visar på kreativitet och utvecklingsförmåga. 
Sveriges Arkitekter rekommenderar upphandlande 
myndigheter att i större utsträckning använda sig av 
selektiva upphandlingsförfaranden, mer intervjuer under 
upphandlingarna, utnyttja möjligheterna med de nya 
upphandlingsförfarandena som är bättre anpassade 
för till exempel arkitektupphandlingar, använda sig av 
arkitektkompetens vid bedömningen av anbud och ge 
priset det värde det förtjänar i upphandlingarna. 
Nya LOU inbjuder till mer dialog och marknadskontakt 
både före och under upphandlingarna. Konsulter 
och upphandlande myndigheter bör utnyttja 
dessa möjligheter. Det finns större möjligheter för 
myndigheterna att föra en dialog om vilka möjligheter det 
finns på marknaden. Det är givet att konsulter också kan 
ta initiativ till sådana dialoger. 

ASKGRAVLUNDEN VID ASKIMS KYRKA. 
ARKITEKT: SWECO ARCHITECTS.
FOTO: ÅKE E:SON LINDMAN

Nya LOU ökar möjligheten  
till kvalitetsupphandlingar 
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Risk för prispress ökar
I en svalare konjunktur ökar konkurrensen och risken 
för prispress både för offentliga och privata uppdrag. 
För att vara lönsam behöver företagare kontinuerligt 
se över prissättning och sitt erbjudande oavsett 
vilken uppdragsgivare man vänder sig till. Många 
arkitektföretag prissätter sina tjänster på likartat sätt, 
vilket bidrar till pristransparens. Av de svarande 
företagen i arvodes- och sysselsättningsenkäten tillämpar 
90 procent huvudalternativen fast eller rörligt pris. Den 
vanligaste prismodellen är rörligt pris mot budget. På 

andra plats kommer fast pris. Bland de mindre företagen 
tillämpar drygt hälften av företagen endast en prismodell. 
I de större företagen kombinerar drygt hälften två eller 
fler modeller. Att prissätta sina tjänster baserat på 
kundvärde har blivit allt vanligare bland arkitekter, men 
i en konkurrenssituation får ofta prislappen stor tyngd. 
När högkonjunkturen går mot sitt slut och marknaden blir 
svagare ökar risken. För att behålla konkurrenskraft och 
lönsamhet måste arkitektföretaget ha ett unikt erbjudande 
och kunna argumentera för vilken kompetens och 
kundnytta det kan leverera. 

Prissättningsmodell, andel företag som tillämpar

Rörligt pris mot budget

Fast pris

Fast pris med
indexreglering

Annat

Totalpris

Rörligt pris 
med tak

51 %

24 %

10 %

8 %

4 %
3 %

Många arkitektföretag tar betalt genom 
rörligt pris mot budget, vilket bidrar till 
pristransparens och prispress. I en svalare 
korrektur ökar risken för prissänkningar 
ytterligare.

Källa: Sverigers Arkitekters arvodes- och sysselsättningsenkät maj 2018



Lönsamheten har ökat stadigt de senaste åren. Från ett 
rörelseresultatet före avskrivningar på 13 procent 2016 
bedöms nivån ha ökat ytterligare för att landa på 13,5 
procent 2017 och 2018. Den inbromsade tillväxten 
är orsak till att årets rörelseresultat lär bli oförändrat 
jämfört med ifjol. Ökade beläggningsgrader och högre 
arvoden har bidragit till förbättrad intjäningsförmåga hos 
företagen. 

Ökade kostnader i samband med tillväxt och ökade 
löner har satt press på lönsamheten. Många företag 

har vuxit kraftigt både organiskt och genom förvärv, 
något som ofta innebär högre kostnader. Lönsamheten 
skiljer sig mellan de minsta och största företagen, där 
de förra generellt sett har högst marginal. I små företag 
kan ägaren välja att ta ut en låg lön till sig själv och 
ha kontoret i hemmet. De största företagen har ökat sin 
lönsamhet under högkonjunkturen. Många har vuxit fort, 
vilket bidragit till högre kostnader. I de större företagen 
finns också stödfunktioner och många högavlönade 
experter. Båda bidrar till en större kostnadsmassa. En del 
större företag satsar på forskning och utveckling. Det är 

Marginal, rörelseresultat före avskrivningar

1 anställd 

2–5 anställda 

6–20 anställda 

21–50 anställda     

>50 anställda  

Totalt alla företag 
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Stadig ökning av lönsamheten
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”Digitaliseringen gör 
avstånd mindre viktiga 
vilket kan underlätta 

strategiska samarbeten.”

en investering för framtida konkurrenskraft och lönsamhet, 
men kostar pengar i det korta perspektivet.

Hur möter arkitektföretagen framtiden?
När omvärlden förändras kommer krav på utveckling 
av nya kompetenser och flexibilitet. Kunder efterfrågar 
såväl spetskompetens som bredd, lokalkännedom 
och internationella erfarenheter. Företagen möter 
efterfrågan genom konsolidering och internationalisering. 
Arkitektföretag har ofta kompletterande kompetenser i 
sina organisationer, såsom ingenjörer, beteendevetare och 
ekonomer. Fåmansföretag nätverkar med andra företag 
för att erbjuda bredare kompetens i projektteamet. Vissa 
kunder väljer att anlita större företag där den enskilda 
konsulten har en stor organisations kompetens bakom sig. 
Offentliga upphandlare tenderar att premiera många och 
färska referenser av liknande uppdrag, vilket ofta gynnar 
större företag. Andra kunder vill ha en flexibel leverantör 
med ett nischat erbjudande. Här finns potential för 
strategiska samarbeten mellan mindre specialistaktörer 

som utmanar de större företagen. Digitaliseringen gör 
avstånd mindre viktiga vilket kan underlätta strategiska 
samarbeten. 

Digitaliseringen påverkar arkitekternas uppdrag på 
många sätt. Samtidigt som delningsekonomin och 
samnyttjande ger nya affärer, påverkar dessa i sin tur 
den fysiska miljön. Näthandeln är en utmaning för 
arkitekter inriktade på handel, med bilpooler uppstår 
möjligheter för en ny stadsplanering. Samtidigt som vissa 
traditionella affärsområden minskar uppstår nya och en 
konjunkturnedgång snabbar enligt erfarenhet på den 
utvecklingen. Arkitekternas arbete fokuserar alltmer på de 
kreativa och värdeskapande delarna. Utvecklingen gör 
att det inte längre är relevant att endast ha ett timpris på 
sina tjänster. Digitaliseringen påverkar genomgripande 
hur vi lever, möts, reser och umgås. Det gör att arkitektens 
analys påverkas och på sikt arbetsmetod och ökad 
konkurrens inom delar av den traditionellt projekterande 
arkitektens arbete.
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Hur arkitekters lön ser ut är relevant ur flera aspekter. 
Genom att studera lönestrukturen för kvinnor och män ges 
en indikator på jämställdheten inom arkitektbranschen. 
Lönestrukturen är också relevant för personer som ska 
påbörja en akademisk utbildning. Hur arkitekters löner 
står sig gentemot jämförbara akademiska utbildningar är 
intressant både ur ett individ- och ett branschperspektiv. 
Lön är en av flera variabler människor värderar inför 
valet av utbildning och yrke. Företagen behöver därför 
fundera över branschens lönestruktur och hur den 
påverkar ungas vilja att utbilda sig till arkitekter. 

Livslön för arkitekter, civilingenjörer och jurister
Akademikerorganisationen Saco har sedan 1960-talet 
analyserat livslönerna för olika högskoleutbildningar 
och jämfört dem med lönerna för gymnasieutbildade. 
Studien tar hänsyn till faktorer som arbetslöshet, skatter, 
studielån, etc. Enligt Sacos beräkningar har en person 
med arkitektutbildning en livslön på 18,6 miljoner kronor, 
13 procent mer än genomsnittet för en gymnasieutbildad. 

Jämfört med andra jämförbara utbildningsgrupper 
beräknas arkitekterna ha en avsevärt lägre livslön. 
En person med civilingenjörsutbildning har en livslön 
på 23,1 miljoner kronor, vilket är 41 procent mer än 
genomsnittet för en gymnasieutbildad. Juristerna kan se 

fram emot en livslön på 23,6 miljoner kronor, vilket är 44 
procent mer än genomsnittet för en gymnasieutbildad. 

Jämställda ingångslöner
Arkitekter är en av endast två grupper där lönerna på 
första jobbet efter examen är jämställda mellan män 
och kvinnor. Sett till samtliga akademikergrupper tjänar 
akademikermän 16 procent mer efter skatt än kvinnliga 
akademiker under livet. För arkitekter och veterinärer är 
livslönen i princip jämställd. I Sveriges Arkitekters lönesta-
tistik från de senaste fem åren uppvisar ingångs-
lönerna mycket små skillnader mellan kvinnor och män. 
För arkitekter med examensår 2017 är medianlönen hö-
gre för kvinnor än män; 31 800 kr mot 31 500 kr, något 
som i det närmaste är unikt på svensk arbetsmarknad. 

Lönestatistiken för samtliga yrkesverksamma arkitekter 
visar på förhållandevis jämställda löner fram till 
åldersgruppen arkitekter födda 1970–74. För arkitekter 
födda på 1960-talet och tidigare är löneskillnaderna 
som högst. En förklaring kan vara att kvinnor i den något 
äldre delen av arkitektkåren inte nått chefspositioner 
i samma utsträckning. Kvinnor arbetar deltid och har 
tagit föräldraledigt i större utsträckning och drabbas 
av ”frånvarostraff” genom sämre löneutveckling och 
karriärmöjligheter.  

Arkitekternas lön  
är låg men jämställd
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Arkitekternas lön  
är låg men jämställd

Ingångslön per examensår, uppdelat på kön
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Kvinnor Män
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Svalare i 
hela Sverige
Efter flera starka år svalnar tillväxten i Sverige i år och nästa. Det beror på 
att bostadsbyggandet, som tidigare givit rejäla bidrag till tillväxten, dämpas 
kraftigt. Vi talar alltså inte om en recession utan en mer normal trendmässig 
tillväxt strax under två procent.

Förra hösten blev det tydligt att någonting hände med 
köpintresset för bostäder. Ett ökat utbud av bostadsrätter 
till försäljning pressade priserna nedåt. Prisdynamiken i 
marknaden ändrades tvärt och istället för att du tidigare 
kunde köpa en bostad på ritning (som steg i värde under 
tiden) och samtidigt ha en värdetillväxt på den bostad 
du sålde, blev det nu tvärtom. Sedan december ifjol har 
priserna på existerande bostäder stabiliserats. Det betyder 
dock inte att det inte kan komma nya prisfall.

Svensk bostadsmarknad har ett mycket speciellt problem: 
det råder bostadsbrist samtidigt som det finns ett 
överutbud. Och det är koncentrerat till flerfamiljsbostäder, 

till bostadsrätter. Problemet är att det byggts för många 
dyra bostadsrätter de senaste åren som få hushåll har 
råd med. Det har varit ett Klondyke för bostadsutvecklare, 
men den tiden är förbi. En tydlig indikation på detta är 
bostadsutvecklarnas försäljning, som störtdykt under den 
första halvan av 2018. Vi ser nu de första tecknen på att de 
försöker ”rea” ut bostäder genom kraftiga prissänkningar. 
Det betyder förluster eller sämre lönsamhet i många projekt 
som därmed kommer att skrinläggas. 

Blickar vi bakåt så brukar ett fall i bostadspriserna med tio 
procent medföra att bostadsbyggandet faller med 30–40 
procent under en tvåårsperiod. I Sverige började nyproduk-

Makroperspektiv
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Guldlocksekonomin – stark tillväxt och god sysselsättning, men fortsatt svag inflation
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tionen av bostäder att falla under det första kvartalet och 
det betyder att vi antagligen ska räkna med en utförsbacke 
i år och nästa år. Det gäller troligtvis både bostads- och 
hyresrätter. Villamarknaden däremot förefaller mer normal, 
men även den kan förstås påverkas av de andra.

Räkna med ytterligare prisfall
Prissänkningarna i nyproduktionen har nog bara börjat 
och det förefaller troligt att det kommer att smitta av 
sig på andrahandsmarknaden igen under hösten. Vi 
räknar med att priserna kan falla med ytterligare fem–
tio procent. Det är dock tydligt att utbudet är mycket 
högre än ifjol, samtidigt som avsluten är betydligt färre. 
De bakomliggande skälen är det ”uppdämda utbudet” 
av bostadsrätter, tuffare amorteringskrav, mer restriktiv 
kreditgivning från bankerna och att både Riksbanken 
och Finansinspektionen är nöjda med att hushållens 
skuldtillväxt dämpas. Det finns stora regionala skillnader 
i utvecklingen; priserna är som högst i storstäderna med 
Stockholm i täten. Och där är fallhöjden rimligtvis större.

Konsumenternas spendervilja kan påverkas negativt av 
de fallande huspriserna – de känner sig fattigare då 
husförmögenheten faller i värde. Hushållen har ett högt 
sparande – drygt 17 procent av inkomster efter skatt – men 
tyvärr brukar inte sparandet användas som buffert i sämre 
tider. Just nu ökar dock konsumtionen i god takt, vilket 
antagligen beror på den rekordstarka arbetsmarknaden, 
där sysselsättnings- och deltagandegraden är de högsta 
på flera decennier. Så länge folk har ett jobb och inkomster 
så är risken för en större sättning i bostadspriserna 
begränsad.

De lägre bostadspriserna och den lägre omsättningen 
börjar nu synas, i och med att tillväxten i hushållens bolån 
tydligare försvagas. Det är också troligt att boinstitutens 
lån till bostadsrättsföreningar snart dämpas. Föreningarnas 
ekonomi och i synnerhet deras skuldsättning blir en allt 
viktigare faktor i köpet av nya bostadsrätter, eftersom 

stigande räntor då även kan påverka avgiften till 
föreningen – något som många köpare hittills betraktat mer 
eller mindre som en ”hyra”. Banksystemets exponering mot 
bostadsmarknaden är förstås stor men det ska understrykas 
att bankerna är väl kapitaliserade och att boinstituten har 
säkerheter i tillgångar som väl överstiger deras upplåning i 
bostadsobligationer.

Andra sektorer som påverkas är bland annat 
trävaruindustrin och transportnäringen. Den förstnämnda 
verkar dock klara sig bra på grund av stark efterfrågan 
på exportmarknaderna från sågverken. Den svaga kronan 
bör ha stor betydelse i det fallet. Transportkonjunkturen 
ser också ut att ha lugnat ner sig i linje med signalerna i 
bostads- och byggsektorerna.

För den svenska exportindustrin är det fortfarande 
goda tider. Men även här kan man i många indikatorer 
skönja att toppen är nådd. Orderingången är på väg 
ner. Internationellt visar Euro-området och i synnerhet 
Tyskland tecken på att industrikonjunkturen nu utvecklas 
i mer normal takt. I USA är konjunkturen stark på 
grund av den förtroendeinjektion som president Trumps 
ekonomiska utspel trots allt resulterat i. Vinsterna i de 
största amerikanska företagen växer så det knakar. Den 
globala konjunkturen ser okej ut. Riskerna handlar om att 
USA, Kina och EU snart kan vara indragna i ett fullskaligt 
handelskrig.  Europa ser sårbart ut med instabila politiska 
lägen i Italien och Tyskland, dessutom vill Trump att 
Natoländerna ska betala in mer än tidigare, vilket kommer 
att belasta statsutgifterna i EU ytterligare.

Risk att konsumtionen knockas
I Sverige riskerar konsumtionen att bli knockad av 
penningpolitiken om Riksbanken dessutom bestämmer 
sig för att höja styrräntan i höst. Enligt våra beräkningar 
skulle det räcka med tre räntehöjningar från Riksbanken 
(det vill säga med sammantaget 0,75 procentenheter) 
för att dra in köpkraft hos hushållen motsvarande ett års 

Makroperspektiv



Branschrapport 2017Branschrapport 2018

15,0

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0

Bostadsbyggandet faller

45

40

35

30

25

20

15

10

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Mdr kr

Bostadsbyggande nyproduktion (vänster)  

Byggstarter flerfamiljsbostäder (höger) 

Bygglov, flerfamiljsbostäder (höger) Tusental

Flerfamiljsbostäder

50

40

30

20

10

0

60

40

20

0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Tusental
Byggstarter Färdigställda Uppdämt utbud nyproduktion 

49134

34655

50727

1325

Källa: SBC

Källa: SCB

Uppdämt utbud betyder den ackumulerade skillnaden mellan byggstarter 
och färdigställda bostäder. Diagrammet visar att byggstarterna ständigt 
ökar snabbare än färdigställda bostäder, förmodligen för att det tar längre 

tid att färdigställa alla projekt som startats på grund av brist på resurser, 
både personal och material. Väldigt många bostäder har alltså påbörjats 
men ”dämts upp” för att snart byggas klart.
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normal konsumtionstillväxt. Högre räntor kommer förstås 
därtill att påverka bostadskostnaderna och därmed även 
bostadspriserna.

Sannolikheten för att Riksbanken börjar höja räntan i slutet 
av året (oktober eller december) så som den signalerar 
bedömer vi som relativt begränsad eftersom vi tror att både 
KPIF-inflationen (Riksbankens målvariabel) liksom den 
underliggande inflationen KPIF exklusive energi kommer 
att bli lägre än vad Riksbanken prognosticerar. Två av 
Riksbankens sex direktionsledamöter har reserverat sig 
mot Riksbankens egen ränteprognos och vill se tidigare 
höjningar. Det finns alltså en risk att en majoritet kan rösta 
för en höjning redan i år. Det kommer dock att bero på 
vilken tyngd man lägger på de olika inflationsmåtten. Vi 
menar att KPIF till nästan hälften drivits upp temporärt av 
energipriser och att det därför är bättre att titta på det 
energirensade måttet som fortfarande ligger långt under 
tvåprocentsmålet. Då skulle Riksbanken istället kunna ta 
sikte på Europeiska Centralbankens signaler om att börja 
höja den europeiska styrräntan under andra halvan av 
2019.

Mycket starka statsfinanser
I skrivande stund är utgången av det svenska valet ytterst 
osäkert. Det enda som framstår som någorlunda säkert är 
att de svenska statsfinanserna är mycket starka. Utsikterna 

för fortsatt överskott är goda och redan 2019, året då 
”skuldankaret” – den långsiktiga nivån för den offentliga 
skulden (stat, landsting och kommuner) på 35 procent 
av BNP som anses lämplig – införs, bedöms ankarnivån 
vara uppfylld. Den kommande regeringen ser därmed 
ut att ha goda förutsättningar att använda överskotten 
för ”finansierade” reformer vare sig det gäller ökade 
utgifter eller skattesänkningar eller bådadera. Delar av 
överskotten skulle naturligtvis kunna användas till reformer 
på bostadsmarknaden och i sin tur utgöra en positiv faktor 
för byggandet de kommande åren, men detta är än så 
länge höljt i dunkel. Det förutsätter också att överskotten 
inte behövs för att upprätthålla nivån i välfärdssystemen 
rent generellt.

Prognosen med text och grafer är framtagen i samarbete 
med Danske Bank



Vilken är Sveriges hållning i fråga om Brexit? Har du något 
råd att ge arkitektföretagen, både de som finns på den 
brittiska marknaden och de som funderar på att gå in?
– Brexit är dåligt för alla: för EU, för Storbritannien, för 
Sverige som förlorar en viktig allierad. Vad som än händer 
lämnar britterna EU i mars 2019 och det blir antingen en 
bra deal eller en krasch. Vår linje är ett avtal som är brett 
och djupt så att Storbritannien har kvar så många delar av 
allt det som medlemskapet omfattar. 

– Jag ger samma råd till arkitekter som till alla 
företagare: förbered dig! Vi vet inte om det blir en soft 
eller en hard Brexit och du behöver ha strategier för 
bägge. Jag är förvånad över att företagen är så dåligt 
förberedda eftersom det rör sig om så stora förändringar. 

Yrkeskvalifikationsdirektivet kan upphöra att gälla, all 
tulladministration på varor kommer att införas igen och 
licenser och rättigheter är synnerligen komplicerade. 
Vare du har stort eller litet företag, gör en riskanalys. På 
Business Swedens hemsida* finns en mall för riskanalys 
som kan vara till hjälp.

Vad händer på Europas inre marknad? Finns beslut om 
exporthjälp för tjänsteföretag framöver?
– Vi är en bra bit på väg men det återstår en del att göra. 
Harmoniseringen är inte lika utvecklad för tjänster som 
för varor, trots att det är tjänstesektorn som växer, och 
här ligger regeringen på för att öka takten. Vi är så få 
i Sverige så vi måste exportera. Ett exempel på vad vi 
försöker förändra är yrkeslicenserna – här i Sverige har vi 

”Hållbarhet 
är er styrka”
Den svenska exportmarknaden har ökat med 500 miljarder sedan inträdet 
i EU 1995. Och det är export av tjänster som står för den största tillväxten. 
Ann Linde, EU- och handelsminister 2014–2018, ger sin syn på de största 
utmaningarna för företag som vill expandera på en internationell marknad.

Tjänsteexport

*business-sweden.se/Export/marknader/europa/Storbritannien/brexit/



”Hållbarhet 
är er styrka”
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ungefär 20 yrken där man måste ha licens för att utöva sitt 
yrke – i Tyskland är antalet diplomerade yrken över 600.

– Vi har analyserat den exportstrategi som Sveriges 
Arkitekter gjorde 2015 och ser att det verkar finnas stort 
intresse för internationalisering i branschen. Här kan vi 
hjälpa till med nätverkande och annat som underlättar 
en exportsatsning, via våra ambassader och genom 
Team Sweden. Det är viktigt att titta på möjligheterna 
till internationalisering även om man som nu har mycket 
att göra. Där tror jag arkitektföretagare kan ha nytta av 
gruppen för kreativa näringar där ju arkitektur ingår. 

Hur ser du på de ökande globala handelshindren? 
– Tyvärr är vi nu inne i ett handelskrig, framför allt på grund 
av de väldigt hårda åtgärderna mellan Kina och USA. Mel-
lan EU och USA finns fortfarande risk för vissa tullhöjningar 
från USA:s sida. EU för en dialog med USA för att und-
vika detta, vilket är bra, men vi kan inte blåsa faran över. 
Sanktionerna mot Iran, där vi just hade fått upp exporten 
från en till fem miljarder, påverkar många svenska företag. 
Alla företag måste fatta sina egna affärsmässiga beslut, men 
sannolikheten är stor att de drar sig ut ur Iran eftersom de 
inte får handla med amerikanska företag om de stannar. 

– Risken är att hela Världshandelsorganisationen,WTO, 
krackelerar. USA har nyligen beslutat att inte utse nya 
domare till WTO:s överprövningsorgan. Om de inte utses 
finns risken att WTO:s tvistlösningssystem paralyseras och 
att handelstvister inte kommer att kunna lösas. 

Är hållbara företag en framgångsfaktor internationellt?
– Hållbarhet är definitivt en framgångsfaktor, det visar 
de analyser vi har gjort. Att svenska företag står sig väl i 
utländsk konkurrens visar sig vid alla våra främjarresor. Vi 
ser också att de vinner kontrakt på sitt hållbarhetsarbete. 
Klassiska svenska styrkor är innovationsförmåga, 
systemtänkande, samarbete och tillit – nu börjar hållbarhet 
att räknas in där. Dessutom är hållbarhetsarbetet 
nödvändigt för att nå FN:s klimatmål.

Vilken betydelse har arkitekterna för Sverigebilden?
– Vi menar att de har en stor betydelse. De kulturella och 
kreativa näringarna blir allt viktigare både för affärerna 
och för Sverigebilden. I Visit Swedens initiativ Sweden 
Design Moves, som vi ger 28 miljoner kronor till per år, tar 
arkitekterna plats genom exempelvis stjärnfamiljsbostäder 
och projekt för framkomlighet för cyklar. Tillsammans med 
övriga kreativa näringar blir effekten en spännande bild 
i utlandet. Att den här Sverigebilden får positiva effekter 
för tillväxten visar sig genom ökande investeringar från 
utlandet.

Är gig-ekonomin* här för att stanna?
– Vi tror vi kommer att se mer av gig-ekonomin eftersom 
det handlar om kompetensförsörjningen – det måste 
bli lättare att få tag i rätt kompetens. Digitaliseringen 
innebär också att vi kan göra helt nya saker på nya sätt. 
Det problematiska med gig-ekonomin är vi ännu inte har 
kunnat spika förutsägbara, schyssta arbetsvillkor.

*Flexibel arbetsmarknad med korta uppdrag, ”gig”.
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Tyskland
Tyskland är Europas största ekonomi och en av Sveriges 
viktigaste handelspartners. Det finns potential för fler 
affärsrelationer som möter en åldrande befolkning, 
digitaliseringen och omställningen (avveckling av 
kärnkraft) i energisektorn. BNP förväntas växa 2,3 
procent i år och 2,1 procent 2019. Kreativa näringar 
har vuxit och Berlin har blivit en knutpunkt för start-ups, 
men ökad protektionism utgör en risk för utrikeshandeln. 
Löneökningar och sjunkande arbetslöshet bidrar till 
växande privat konsumtion. Efterfrågan i byggsektorn 
är stark av de välfyllda orderböckerna att döma. 
Bygginvesteringarna förväntas växa i år.  

Storbritannien
Storbritannien är fortfarande en viktig handelspartner 
för Sverige. Om mindre än ett år lämnar Storbritannien 
EU. Nya insteg på brittiska marknaden bedöms vara 
utmanande. Eftersom utfallet av Brexitförhandlingarna är 
oklara råder osäkerhet om vad som kommer att hända 
med till exempel tariffer på import och export. BNP 
bedöms växa svagt, 1,5 procent i år och 1,2 procent 
nästa år på grund av Brexit. Prognosen bygger på 
att handeln mellan Storbritannien och EU förblir lika. 
Privat konsumtion förväntas utvecklas svagt positivt och 
näringslivets investeringar växer långsamt. Arbetslösheten 
förväntas stiga till följd av den svaga ekonomiska 
tillväxten.

Frankrike
Frankrike är Europas tredje största marknad med 
välutvecklad infrastruktur och fördelaktigt affärsklimat. 
Stora investeringar görs inom den högteknologiska 
industrin. BNP växer 2 procent i år och 1,8 procent 2019. 
En återhämtning av exporten bidrar positivt till tillväxten. 
Arbetslösheten förväntas sjunka, vilket tillsammans 
med löneökningar lyfter den privata konsumtionen. De 
offentliga investeringarna återhämtar sig efter några års 
tillbakagång. Bostadsinvesteringarna däremot förväntas 
minska i år efter kraftig tillväxt under 2017. 

USA
USA är världens största konsumentmarknad och 
Sveriges största handelspartner utanför EU. Inom viktiga 
industrikluster finns affärsmöjligheter och tillgång till 
kapital och kompetens. Ekonomin är stark med BNP som 
växer med 2,9 procent i år och 2,7 procent nästa år. Den 
privata konsumtionen växer, arbetsmarknaden är stark 
och arbetslösheten sjunker. Näringslivets investeringar 
ökar och dessutom bidrar skattepolitiska reformer 
kortsiktigt till tillväxten. Det råder dock politisk osäkerhet, 
särskilt inför höstens mellanårsval. 

Japan
Japan är världens tredje största ekonomi. Dess BNP 
förväntas växa 1,3 procent i år och 1,1 procent nästa år. 
Export, näringslivsinvesteringar och privat konsumtion 
bidrar positivt och arbetslösheten minskar. Den arbetsföra 
befolkningen har sedan 2013 minskat och regeringen 
jobbar med reformer inom detta och andra områden, 
till exempel att få fler kvinnor ut i arbetslivet. Export 
och näringslivsinvesteringar har påverkats positivt 
av en kraftig ökning av internationella besökare. 
Den goda arbetsmarknaden bidrar till att de privata 
bostadsinvesteringarna utvecklas positivt. 

DIS STOCKHOLM. 
ARKITEKT: IN PRAISE OF SHADOWS. 
FOTO: BJÖRN LOFTERUD



 

Statistiskt sett skiljer sig lite mellan arkitektmarknaderna Skåne, Småland, 
Göteborgsregionen och Norrbotten. Prognosen för bygginvesteringarna 
följer mönstret i riket, företagarna ger en bild av en ganska stabil marknad 
där omkring hälften tror på oförändrad omsättning. Det som bryter av är 
antalet påbörjade bostäder. Medan de börjar minska i Malmö, Norrbotten 
och Kronoberg går Göteborg mot strömmen och startar fler bostadsprojekt. 
Och i alla regioner har arkitektföretagarna sina specifika förutsättningar, 
från Skånes strävan att göra Öresund till en storregion, till Norrbotten där 
besöksnäring och snabb teknikutveckling får kuststäderna att booma.

Regionala marknader

Företagen 
räknar med 
stabilt läge
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Västlänken, Gullbergsvass och Gamlestaden är några 
projekt som exemplifierar byggboomen i Göteborg. 
Västsvenska paketet, en del i Sverigeförhandlingen, och 
ett långvarigt eftersatt bostadsbehov betyder uppdrag på 
gränsen till vad regionens arkitektföretag hinner med. 
Lägg så till att arbetslösheten är rekordlåg, för första 
gången på länge lägre än i Stockholm. 

Sveriges Byggindustriers statistik visar att 
Göteborgsregionens bygginvesteringar växer i år för 
både bostäder, anläggningar och lokaler, och att staden 
ligger efter andra delar av Sverige i konjunkturcykeln. 
Även Västsvenska Handelskammarens ansvariga för 
stadsutveckling, Gunilla Grahn-Hinnfors, berättar om 
medlemmar som bygger så det knakar i bland annat 
Göteborg, Trollhättan och Mölndal.

– Trenden är att vi bygger mer och mer. Vi ser inga 
tendenser till avmattning utan det är snarare så 
att ökningen fortsätter, säger Magnus Sigfusson, 

arkitekt SAR/MSA och direktör för stadsutveckling på 
stadsledningskontoret i Göteborgs stad.

Och det är tur, för hans arbetsgivare har ett storslaget 
mål: fram till 2035 ska staden växa med 150 000 
nya göteborgare. 80 000 bostäder och lika många 
arbetsplatser ska byggas. 

År 2021 fyller Göteborg 400 år och det ska bland annat 
firas med att bostadsbyggandet i Göteborg ska öka med 
7 000 bostäder extra – utöver planerat. Den produktionen 
börjar nu rulla igång och det innebär att även om en 
del planer i Centrala Älvstaden gnuggas ett varv till så 
byggs det mycket i Mellanstaden mellan innerstad och 
förort. Exempelvis knyts ”SKF-stadsdelen” Gamlestaden 
ihop med innerstan och planeras få dubbelt så många 
invånare som idag.

Men så är det det här med planeringen – eller om det 
ska stå ”bristen på”. Både arkitekter och beställare 

Göteborg: 
Bostadsrallyt fortsätter 

“Trenden är att vi bygger 
mer och mer.”
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Medan byggandet hackar på flera håll i landet har Göteborgsregionen 
fortfarande en stekhet marknad med ett starkt bostadsbyggande och tunga 
infrastruktursatsningar. Men bilden är dubbel. Samtidigt som byggandet går 
starkt får stads- och regionplaneringen kraftig kritik för att sinka genomförandet 
genom sega processer och brist på samarbete.
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ARKITEKT: XLILJEWALL ARKITEKTER.
FOTO: CARL ANDER OCH KALLE SANNER

CENTIRO, BORÅS.
ARKITEKT: WINGÅRDHS. 
FOTO: ANDRÈ PIHL

AT PARK, GÖTEBORG.
ARKITEKT: OKIDOKI ARKITEKTER.
FOTO: TOMAS YEH
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Gunilla Grahn-Hinnfors Lena Andersson

ifrågasätter de långa handläggningstiderna på 
bygglovsavdelningen, även om de har viss förståelse för 
arbetsbördan. Den största kritiken finns mot planeringen 
på alla nivåer, från  översiktsplanen till detaljplanerna.

Till kritikerna hör Västsvenska Handelskammaren. Gunilla 
Grahn-Hinnfors står bakom rapporten ”Så kan 15 fel 
bli 15 rätt”, som granskar byggprojekt som stoppats 
eller avbrutits sent i processen av Trafikverket eller 
länsstyrelsen. Det är 15 stycken mellan 2014 och 2018, 
vilket kan jämföras med Malmö, Skövde och Örebro där 
sammanlagt två planer överprövades – i alla tre städerna. 
För att öka antalet rätt pekar rapporten på att Göteborgs 
översiktsplan måste förnyas, bli konkret och helst också 
digital. 

– Tyvärr saknas regional planering i hög grad i Göteborg, 
säger Gunilla Grahn-Hinnfors. Det finns ingen plan för 
hur staden ska växa, bara ett mål att den ska göra det. 
Jag hör medlemmar som säger att ”vi underinvesterar i 
Göteborg i väntan på att det ska komma loss mark”. För 
att kunna göra bygginvesteringar måste mina medlemmar 
ha överskådlighet, kunna sätta upp en tidplan och 
vara säkra på att alla behandlas lika som kommer till 

stadsbyggnadskontoret. När sedan länsstyrelsen och 
Trafikverket kommer in blir de ännu mer osäkra – vem ska 
man prata med?

Det behövs en kunskapsresa för kåren i stort och 
för kommunarkitekterna, anser Lena Andersson, 
arkitekt SAR/MSA och vd för Älvstranden utveckling. 
Staden är mer än en plan, arkitekterna måste känna 
till de underliggande ekonomiska och samhälleliga 
drivkrafterna. Annars blir avvägningarna så stora hinder 
att det är svårt att göra ett bra jobb.

– Vi måste vara tydligare med vad vi vill: när vi lägger 
ihop våra var för sig välgjorda grönplaner, trafikplaner 
och så vidare uppstår det massor av målkonflikter. Nu 
är vi lite slappa i kanten, vi pillar med fasaduttrycken i 
detaljplanerna men fördjupar oss inte i hur de hänger 
ihop sinsemellan, säger Lena Andersson, 

En orsak till att Göteborgs bostadsbyggande ligger på 
höga nivåer är att man inte bygger i det allra lyxigaste 
segmentet. Nyproduktionen finns i områden med 
moderata priser och hälften av hyreslägenheterna ägs av 
allmännyttan. Samtidigt är Göteborg en segregerad stad 

Magnus Sigfusson
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”Det behövs en kunskapsresa 
för kåren i stort och för 
kommunarkitekterna.”
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Största aktörer i projekt med byggstart 2018

Sundling Arkitekter 36 stycken Liljewall Arkitekter 7055 
Liljewall Arkitekter 33 stycken White Arkitekter 5776
White Arkitekter 21 stycken Metro Arkitekter 2500

Antal projekt                                            Värde byggprojekt (mkr)

och de bostäder som har byggts på Norra Älvstranden 
de senaste 20 åren är för bättre bemedlade. En inriktning 
mot boende med tunnare plånböcker har klubbats av 
kommunfullmäktige. 

Ett försök har resulterat i en omstridd modell i Frihamnen, 
där hälften av husen ska bli lågkostnadsprojekt. Lena 
Andersson som står bakom den säger att den enkla 
delen är att pressa kostnader för att landa på en vettig 
kostnadsnivå. Striden står istället om hur bostäderna ska 
fördelas. Kan parterna enas om en modifierad modell ska 
den användas i flera projekt.

Magnus Sigfusson ser en viss gentrifiering som oundviklig 
när Centrala Älvstaden och andra B- och C-lägen byggs 
ut. Hans inställning är att stadens natur är i ständig 
förändring. Kommunens uppgift blir att se till att de 
verksamheter som trängs undan får platser att flytta till.

– Det viktiga är att inte planera överallt samtidigt och på 
samma sätt – då sker det en definitiv undanträngning, 
varnar Magnus Sigfusson.

Göteborg kallas Lilla London men kan också göra skäl 
för namnet Lilla Los Angeles med sin överdimensionerade 
trafikapparat. Trafikverkets riksvägar korsar staden och 
välter mången detaljplan. Samarbete på djupet mellan 
kommun, länsstyrelse och Trafikverk är en nödvändighet. 
Ett gott samtal finns redan, säger Magnus Sigfusson. 

Lena Andersson och Gunilla Grahn-Hinnfors kräver även 
verkstad. Få de kommunala förvaltningarna att samarbeta 
och skapa en kraftfull regionplan står överst på Gunilla 
Grahn-Hinnfors önskelista. Mer makt och resurser 
till stadens nystartade strategiska avdelning på Lena 
Anderssons.
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Norrbotten:
Arktiskt klimat gynnar arkitekter

– De stora bygginvesteringarna kommer arkitekter både 
inom och utom länet till godo, konstaterar Linda Nilsson, 
vd för Norrbottens handelskammare.

Hon räknar upp internationella företag med Facebook 
i spetsen som bygger serverhallar i Luleå, Piteå, Boden 
och Jokkmokk, biltestindustrin som växer sig stor i 
Arjeplog och Arvidsjaur, stora investeringar i vindkraft, 
stadsomvandlingarna och så råvaruexporten som får 
draghjälp av den svaga kronan. Besöksnäringen är 
på uppgång, där ”norrskensturismen” växer genom 
satsningar på helhetsupplevelser med arkitektur som en 
smakbärare.

Målet för bostadsbyggandet är 1 000 bostäder per år 
och produktionen pågår i de allra flesta kommuner. Idag 
har de flesta kommuner bostadsbrist. Trots det beräknas 
investeringarna i byggandet totalt och i bostäder i 
synnerhet sjunka 2019. 

– Idag måste vi flyga in kompetens för hela plan- och 
byggprocessen och jag ser fortfarande ett stort behov när 
jag tittar framåt. Stadsomvandlingarna är i full fart, vi är 

mitt uppe i Gällivares och Kiruna har också startat, och 
de är inte så konjunkturkänsliga, säger Linda Nilsson.

Luleå är den största staden och regionens motor. 
Universitetet, LTU, gör den till ett nav för it-industrin. 
Från hamnen skeppas malmfältens råvaror. Befolkningen 
ökar stadigt. För Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA 
och vd för Nordmark & Nordmark, är Luleå den riktigt 
lokala marknaden. Som hemmamarknad räknar Josefina 
Nordmark området från Umeå i söder till Kiruna i norr – 
inget litet geografiskt område. Hon pratar om en tudelad 
marknad där betalningsviljan för bostäder skiljer sig åt 
mellan tillväxtorterna längs kusten och i glesbygden.

– Tillväxten sker i kuststäderna och i malmstäderna, det är 
en snedfördelad urbanisering. Samtidigt flyttar många till 
stadsnära byar, säger Josefina Nordmark.

– Demografin är regionens stora utmaning. Vi måste 
se till att skapa förutsättningar för att människor i alla 
åldrar ska kunna bo kvar, säger Wilhelm Risberg, vd för 
Lindbäcks boende. 

”Demografin är regionens 
stora utmaning.”
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Det är mer än malmtågen som drar Norrbottensregionen. Digitaliseringen får 
företag att etablera sig och gör att regionen slipper luta sig enbart mot råvarorna 
trä och järnmalm. Lägg till stadsomvandlingarna, urbaniseringstryck och en 
expanderande besöksnäring och resultatet blir ett bra klimat för arkitektföretag.
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Mikael Thorgren

TALL. DEL I UTSTÄLLNINGEN PRINTS PLOTS 
PROJECTIONS VID VENEDIGBIENNALEN 2018. 
ARKITEKT NORDMARK & NORDMARK. 
FOTO: IDA WÄNSTEDT

Linda Nilsson Wilhelm Risberg Josefina Nordmark

RESTAURANG LADDJUJAVI. 
ARKITEKT: MURMAN ARKITEKTER. 
FOTO: ANDREAS SARRI

HÖJDPUNKTEN, LERUM
ARKITEKT OCH PLANRITNING: NORDMARK & NORDMARK. 
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En av förutsättningarna är vettiga kommunikationer. 
Regionen har 250 000 invånare och långa avstånd dem 
emellan. Flyget är en livlina men idag är det enklare för 
en lulebo att flyga till Stockholm än att resa till Kiruna. I 
den Nationella planen för transportsystemet från maj i år 
finns satsningar på exempelvis Malmbanan men för Linda 
Nilsson är de inte nog – hon kämpar för en förlängd 
Norrbotniabana till Luleå.

– Kommunikationerna är under all kritik. Utvecklingen 
av den här landsändan skulle må bättre av att 
tågförbindelserna byggdes ut, säger Josefina Nordmark. 

Teknisk innovation finns det desto mer av i Norrbotten-
regionen. Närheten till LTU, Luleå tekniska universitet, 
Umeå universitet och Skellefteås universitetsfilialer gör att 
det bubblar av uppfinningslusta. 

– Vi har ett allmänt starkt innovationsklimat i Norrbotten. 
Det arktiska klimatet var en förutsättning för att Facebook 
skulle etablera sig här, men utan universiteten hade det 
inte gått, säger Mikael Thorgren, affärsområdeschef Norr 
på Lindbäcks Bygg.

LTU spelar en viktig roll som företagsinkubator och för 
att förse marknaden med kompetens. Snabbväxande 
Lindbäcks Bygg, som med fordonsindustrin som förlaga 
strävar efter ständig förbättring av sina processer, jobbar 
så nära LTU att Mikael Thorgren bara delvis på skoj kallar 
skolan för Lindbäcks FoU-avdelning. De samarbetar inte 
enbart kring tekniska lösningar utan även kring processer 
och logistik.

– Idag tillverkar vi ett kök i halvtimmen. Takten ökar 

så snabbt att vi monterar hela skåpbänkar istället för 
enskilda skåp, säger Mikael Thorgren.

Lindbäcks Bygg har även ett tätt samarbete med arkitekter 
för att utveckla sina byggsystem. De industrialiserade 
systemen är standardiserade men varje projekt är unikt.

– Vi tog tidigt beslutet att jobba med lokala, bra 
arkitekter, för att utmana oss själva att bygga vackrare 
och mer stadsmässiga hus, säger Wilhelm Risberg.

Nordmark & Nordmark jobbar ihop med Lindbäcks. 
En träleverantör som uppskattar arkitektur, är Josefina 
Nordmarks betyg. Hon tror mycket på träbyggnads-
system: råvaran lämpar sig väl att prefabricera och den 
är utmanande och utvecklande för en arkitekt. 

Sedan Umeå fick sin arkitektskola har Josefina Nordmark 
anställt flera medarbetare med examen därifrån.

– Steget är kortare om man redan flyttat till norra Sverige, 
säger hon. Jag får ansökningar från folk som vill bo 
häruppe, det är ganska lätt att få tag i medarbetare – 
jag har kunnat anställa när jag har behövt och många 
duktiga har sökt. Det är också lättare att sticka ut som 
arbetsgivare än i en storstad. 

Ett ”syskon” till Umeå i form av ytterligare en arkitektskola 
skulle gynna arkitektbranschen i regionen. Skolledningen 
vid LTU har under en längre tid försökt få utbildningen 
Civilingenjör Arkitektur godkänd som arkitektutbildning. 
I nuläget kartlägger LTU om det är möjligt att ansöka om 
examen för en arkitektutbildning på konstnärlig grund 
med stark teknisk kompetens. 

M.A.F Arkitektkontor 14 stycken 738
Tirsén & Aili Arkitekter hb 9 stycken 1708
Arkitekthuset Monarken 6 stycken 522

Största aktörer i projekt med byggstart 2018

Antal projekt Värde byggprojekt (mkr)

Källa: Byggfakta



Skåne:
Tar små steg över Öresund

Precis som i övriga Sverige växer de sydsvenska bygg-
investeringarna i år till följd av bostadsbyggandet. Sam-
tidigt påbörjades även här färre antal bostäder under 
första kvartalet 2018 än motsvarande tid 2017. Och 
precis som i resten av landet gläds Skåne åt en högkon-
junktur med hög efterfrågan och tillväxt. Arkitektkontor 
från andra delar av landet startar kontor där – Kjellander 
Sjöberg och Spridd är två aktuella exempel. Problemet är 
arbetskraftsbristen, säger Sydsvenska Handelskammarens 
chefekonom Pernilla Johansson.

– Här finns inga tydliga tecken på avmattning. Regionen 
ligger klart över det historiska genomsnittet ifråga om att 
planera för att anställa, säger hon.

Något som Skåne också har gemensamt med Sverige 
i stort är att byggandet var lågt en längre tid, sedan 
miljonprogrammets dagar, samtidigt som befolkningen 
växte. Bostadsbehovet är därför stort här och det finns 
samma glapp mellan tillgång och efterfrågan, som 
uppstått för att bostäder hittills byggts i en och samma 
relativt höga prisklass.

– Att göra boenden tillgängligare för en bredare 
grupp människor är en stor utmaning för arkitektkåren, 
konstaterar Birgitta Ramdell, arkitekt SAR/MSA och chef 
på Form/Design Center i Malmö.

Den explosiva utveckling som har pågått på sina håll, 
särskilt i Stockholm, finns inte i Malmö. Tänkbara orsaker 
är att regionen är flerkärnig, inte koncentrerad till en 
stad, och bostadspriserna beskedligare. Sweco Architects 
stadsbyggnads- och bostadsavdelning i Malmö har 
fortfarande fullt med uppdrag, varav en hel del utanför 
Malmö. Urban Skogmar, arkitekt SAR/MSA på Sweco 
Architects, nämner ett seniorboende i Höganäs där de 
ritar på andra etappen och ett projekt som är på väg att 
starta i Staffanstorp. 

– Skåne har en speciell struktur, det är flerkärnigt, tätt 
och har korta avstånd, säger Birgitta Ramdell. Det finns 
en anda av att hela Skåne ska leva, inte bara Malmö 
och betydelsen av att man kan pendla kollektivt och 
enkelt träffa varandra har levt länge. Det är en intressant 
utveckling idag att små städer växer.

Regionala marknader

44/45

Största aktörer i projekt med byggstart 2018

Sydark Konstruera 24 stycken White Arkitekter 3850 
FOJAB Arkitekter 18 stycken FOJAB Arkitekter 2852,5
Arkitektgården 12 stycken Uulas Arkitekter 2020

Antal projekt Värde byggprojekt (mkr)

I Skåne frodas småstaden. Trafikverkets och Region Skånes satsning på tågtrafik 
och stationsnära lägen ger arkitektuppdrag på både stora och små orter. En 
annan möjlig breddning för arkitekter är den danska marknaden, men något 
stort kliv över Öresund är det inte tal om utan snarare en lång rad små steg.

Källa: Byggfakta



Branschrapport 2018TREDJEPRIS I IDÉTÄVLINGEN IMAGINE 
OPEN SKÅNE 2030: JORDBRUKSLAND. 
FÖRSLAGSSTÄLLARE: OSKAR MELLEGÅRD 
OCH HENRIK LIZELL

VINNAREN I IDÉTÄVLINGEN IMAGINE OPEN SKÅNE 2030: GE MIG 
ERA TRÖTTA. FÖRSLAGSSTÄLLARE: URBAN SKOGMAR OCH BERYL 
BOONZAAIER, SWECO ARCHITECTS

ANDRAPRIS I IDÉTÄVLINGEN IMAGINE OPEN SKÅNE 2030: 
IMAGINE ALL THE PEOPLE. FÖRSLAGSSTÄLLARE: JENNY LINDELÖF, 
JOAKIM LINDMARK, ANNICA FAGERBERG, SARA PENY OCH 
EVELINA ÖBERG, TENGBOM

RADHUS INOM KV. LIEN I MALMÖ. 
ARKITEKT: URBAN SKOGMAR, SWECO ARCHITECTS. 
FOTO: RAFAEL PALOMO 



Den andan har underlättat Region Skånes och 
Trafikverkets kontinuerliga satsning på att öppna fler 
pågatågsstationer och bygga i stationsnära lägen, 
som blev en del i Sverigeförhandlingen. Men även om 
befolkningstillväxten generellt är hög i hela Skåne är 
den dock starkast i Malmö, Lund och Helsingborg. Och 
de flesta jobben skapas i Malmö, visar Sydsvenska 
Handelskammarens statistik.

– Vi ser en tydlig koncentration av jobben till Malmö, i 
alla sektorer, säger Pernilla Johansson. Öresundsbron är 
en viktig förklaring. Speciellt om du har huvudkontor i 
Hyllie har du nära till Kastrup. 

Malmö är som enda svenska storstad något av en 
”doughnut city”, med en stadskärna som med få undantag 
inte har höga bostadspriser och med få flotta butiker, 
medan välståndet finns i intilliggande stadsdelar och 
kommuner. Hyllie är ett exempel, där byggtakten är hög 
ifråga om både bostäder och kontor.

– Hyllie har gått trögt i många år, man undrade länge om 
det skulle förbli ett blåshål. Men nu har folk börjat förstå 
fördelarna med närheten till Danmark och det börjar 
utvecklas till en riktig stadsdel, säger Urban Skogmar.

När Öresundsbron byggdes under 1990-talet var visionen 
stark om en gränslös Öresundsregion. Visionen lever men 
den tar sin tid att förverkliga. Av de 14 000 personer som 
arbetspendlar varje dag jobbar 90 procent i Danmark 
och bor i Sverige. När den danska högkonjunkturen 
peakade 2006–2007 var de nästan 20 000 och bilden 
av danskar som köpte bostäder i Västra hamnen satte sig 
på näthinnan. Konjunkturen påverkar hur integrationen 
sker, konstaterar Pernilla Johansson. Hon säger samtidigt 
att den uteblivna uppgången av arbetspendlare i 
samband med den senaste konjunkturuppgången troligen 
beror på gränskontrollerna, men detta finns det ännu inga 
siffror på.

Att jobba på Sweco som Urban Skogmar gör innebär 
att jobba på tvärs, både med andra yrkesgrupper och 
med arkitekter från övriga Europa. Spännande och lite 
ansträngande ibland, kommunikationsteknik som Skype 
är ett måste, konstaterar han. Samtidigt är det tydligt för 
Urban Skogmar hur lokal arkitektmarknaden fortfarande är.

– Jag gillar tanken på Öresund som en region, att vi 
inte stirrar oss blinda på osynliga gränser, men jag 
ser att beställarsidan inte sällan har krav på lokal 
representation i både Danmark och Sverige. Därför 
försöker vi sätta ihop team med lokala representanter där 
även spetskompetens ingår. Vi lånar också personal från 
varandra, framför allt samarbetar vi i utlandsprojekt i 
exempelvis Kina, säger Urban Skogmar. 

– Nu i vår köpte Sweco Årstiderne Arkitekter med 
över 200 medarbetare, som nu adderas till det 20-tal 
arkitekter som redan jobbade på Sweco Architects i 
Danmark. Det innebär förstås nya samarbetsmöjligheter 
och vi har precis börjat göra strategier för hur vi ska dra 
nytta av varandra framöver.

Integrationen kommer att ta tid, Danmarks 
arkitektmarknad är mer protektionistisk än den svenska, 
menar Birgitta Ramdell. Hon pekar på möjliga ingångar 
för svenskar:

– Om jag får generalisera är danska arkitekter väldigt 
duktiga på enskilda byggnader medan vi i Sverige ligger 
längre fram i stadsbyggnad – där kan vi ha en möjlighet. 
Att svenska fastighetsbolag börjar köpa fastigheter i 
Danmark kan leda till att de anlitar svenska arkitekter.

Birgitta Ramdell anser att vi bör studera den danska 
arkitektrollen och plocka det bästa ur den. Då kan 
arkitekterna bli den kraft för att driva kvalitetsfrågor som 
hon saknar i dagens debatt.

Pernilla JohanssonBirgitta Ramdell Urban Skogmar
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Kronoberg: 
Här spelar trä huvudrollen

Kronobergs ekonomi har växt och jobben blivit fler 
ända sedan finanskrisen 2008, då regionen klarade sig 
lindrigt. Tillväxten koncentreras till största staden Växjö, 
där befolkningen ökar mest, och till Älmhult. Orsaken 
stavas – föga förvånande – Ikea. 

– 20 procent av hela Sydsveriges designers jobbar i 
Älmhult, berättar Pernilla Johansson, chefekonom på 
Sydsvenska Handelskammaren.

Hon ser ljust på den generella konjunkturen i Kronoberg; 
inga indikationer på avmattning. Förutom loket Ikea 
och en blomstrande träindustri står tjänstebranschen 
för tillväxten. De tydliga tecknen på arbetskraftsbrist är 
problemet, liksom att jobben urbaniseras och samlas 
till ett fåtal platser medan människor bor kvar billigt på 
andra orter än där de jobbar.

– Småland har generellt låg tillgänglighet och lite 
kollektivtrafik. För att skapa tillväxt framöver behövs 
utbyggd infrastruktur som ökar rörligheten, säger Pernilla 
Johansson.

Ifråga om bygginvesteringarna specifikt följer de mönstret 
för hela riket: stiger i år på grund av bostadsbyggandet 
men eftersom det faller 2019 riskerar arkitektmarknaden 
en dipp. Nedgången balanseras delvis av ökningar i 
övriga segment. Eva Haraldsson, arkitekt SAR/MSA 
på Arkitektbolaget i Växjö, ser att aktiviteten börjar 
avstanna och även sjunka något. Företaget har tagit 

fram en strategi för att vara förberedda om konjunkturen 
tvärstannar.

– Vi har fördubblat vår personalstyrka de här fyra 
åren, vi är 16 nu. Det är kul att kunna ta på oss större 
projekt och spännande att få in nya människor. Vi 
har både anställt via annonser i Arkitekten, genom 
spontanansökningar där främst människor som har 
anknytning till regionen knackar på och vi har också 
rekryterat utrikesfödda. Tre av våra fyra senast anställda 
har utländsk bakgrund, säger Eva Haraldsson.

En hel del ansökningar kommer från arkitekter som 
vill jobba med träarkitektur. Grundaren Ola Malm har 
jobbat med trä sedan 1970-talet och Arkitektbolaget 
var en drivande kraft när Växjö gjorde sina stora 
träbyggnadssatsningar på 1990-talet och kommunen tog 
fram sin träbyggnadsstrategi.

– Utan att sticka ut hakan kan jag säga att vi har varit 
en viktig aktör, vi har lyft frågan med beställarna. 
Med undantag för Växjö kommun, Södra och Midroc 
är byggherrarna generellt sett försiktiga, de vill hålla 
sig till beprövade lösningar och lyssnar i väldigt stor 
utsträckning till vad entreprenören säger. Men isen är 
bruten, säger Eva Haraldsson.

Träbyggande har ökat i volym men inte i andel av det 
totala byggandet i Sverige under högkonjunkturen. 
Kanske kommer det förändras när byggherrarna blir 
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Växjö är årets arkitekturkommun 2018. När priset delades ut under 
Almedalsveckan pekade mottagarna, kommunalrådet Anna Tenje och 
stadsarkitekt Henrik Wibroe, på det goda samarbetsklimatet som en avgörande 
faktor för att kommunen lyckas utveckla arkitekturen samtidigt som byggtakten 
är hög. I regionen som helhet råder febril aktivitet där träindustrin och Ikea 
dominerar näringslivet.

Fotnot: Sveriges Arkitekter, HSB och Evimetrix står bakom 
undersökningen och priset för Årets arkitekturkommun. 
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TJÄRÖ NYA RESTAURANG, KARLSHAMN.
ARKITEKT: FÅGELBERG ARKITEKTER.
FOTO: ÖRJAN JOHANSSON

ÄLDREBOENDE SKÄRVET, VÄXJÖ. 
ARKITEKT: KJELLANDER SJÖBERG.
FOTO: MAX PLUNGER

KV. STRANDSNÄCKAN I VÄXJÖ. 
ARKITEKT: ARKITEKTBOLAGET.
FOTO: ÅKE E:SON LINDMAN
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varmare i kläderna. Jörgen Hermansson, chef för Södra 
Building Systems, ser en långsiktig tillväxt av byggande 
i trä som drivs av befolkningsökning, urbanisering och 
förtätning samt substituering, som här innebär att man 
bygger med trä- istället för betongstomme.

– Till det kommer en situation där utbyggnad av ny 
kapacitet ifråga om både plan- och volymelement faktiskt 
skapar underlag för ytterligare efterfrågan, eftersom stora 
byggherrar vill ha alternativa leverantörer för att hålla 
nere risken, säger Jörgen Hermansson.

Att Södra satsar för fullt får ses som att företaget tror på 
träbyggandets framtid. Building Systems är ett nystartat 
segment som ska utveckla träbaserade lösningar till 
byggbranschen. I år startade en fabrik som producerar 
över 10 000 kubikmeter CLT*-element per år – i 
antal lägenheter motsvarar det över 400 per år – och 
projekteringen pågår för en anläggning som producerar 
100 000 kubikmeter. Planen är att knyta till sig arkitekter 
för att förbättra produkterna.

Att Växjö kommun, Linnéuniversitetet, länsstyrelsen och 
träindustrin drar åt samma håll är en styrka för regionens 
position som träcentrum. Att samarbetet inte ses som ett 
egenvärde utan resulterar i gemensamma handlingar är 
en viktig förklaring till att träbyggandet dominerar på den 
lokala marknaden, anser Jörgen Hermansson. 

– Vi måste se till att hålla ihop den här forskningskedjan 
och även utveckla den med arkitektonisk kompetens. 
Arkitekterna måste med i matchen. Då kommer vi 
att kunna revolutionera byggandet, säger Jörgen 
Hermansson.

Arkitektbolaget är på väg in på planen. Eva Haraldsson 
med flera har sedan ifjol samarbetat med grundutbild-
ningen för byggnadsutformning och byggnadsingenjörs-
ingenjörsprogrammet på Linnéuniversitet och är delaktiga 
i designprogrammets forskning. Ska man bli attraktiv 
måste man samarbeta, är hennes erfarenhet – liksom att 
det är enklare i mindre städer än i större.

– Det finns stora påverkansmöjligheter i en växande 
mellanstor stad som har driv. Vi har inga ambitioner 
att starta kontor i Stockholm, vår vision är att vi ska 
växa i Småland. Det finns så många möjligheter och 
utvecklingspotential att skapa något eget i den här 
regionen, i samarbete med andra aktörer i branschen. Vi 
måste inte snegla på storstäderna, säger Eva Haraldsson.

Arkitektbolaget jobbar på att utveckla sin verksamhet 
och sitt affärserbjudande. Kontoret gör nu sitt första 
egna projekt som byggherre, där de tagit fram parhus i 
massivträ. De jobbar även med och tar fram strategier för 
att ta större del i affären och i byggprocessen.

Pernilla JohanssonJörgen HermanssonEva Haraldsson

LBE Arkitekt 9 stycken 324 
Arkitektbolaget Kronoberg 3 stycken 155
Sajt Arkitektstudio 3 stycken 145,5

Största aktörer i projekt med byggstart 2018

Antal projekt Värde byggprojekt (mkr)
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Sammanfattning och 
rekommendationer

Branschrapporten för 2017 visar en mycket optimistisk 
arkitektbransch. I Sveriges Arkitekters arvodes- och 
sysselsättningsenkät från maj pekar alla pilar uppåt: 
omsättning, beläggning och behovet av att rekrytera. 
Omkring 60 procent av de 360 företag som svarat räknar 
med en beläggningsgrad på 80 procent eller mer den 
närmaste framtiden. De större företagen har den ljusaste 
bilden men budskapet från hela arkitektbranschen är 
entydigt: samhällsbyggnadsbranschen går som tåget.

Och detta tåg dras av bostadsloket. Investeringarna i 
bostadsrätter har hittills under 2010-talet stått bakom 
en stor del av arkitektuppdragen, men den långa och 
kraftiga uppgången saktar tydligt in. I år byggs fler 
hyresrätter än bostadsrätter och takten i det totala 
bostadsbyggandet minskar 2018. Branschen ökar sina 
uppdrag inom offentliga sektorn, till exempel skolor och 
försvarsbyggnader, samt infrastruktur. Prognosen är en 
total omsättning 2017 om drygt tio miljarder kronor – en 
rekordsiffra – men att tillväxten avtar från och med 2018.

Vi räknar trots det med att bristen på arbetskraften består, 
bland annat för att arkitekter blir allt attraktivare i andra 
branscher. I arvodes- och sysselsättningsenkäten framstår 
rekrytering som ett stort problem för arkitektföretagen – 
endast 17 procent svarar att det är lätt att rekrytera nya 
medarbetare. Konkurrensen om arbetskraften ger ökade 
lönekrav, vilket avspeglar sig i boksluten: sedan 2009 
har lönekostnaden ökat något mer än omsättningen per 
anställd, 15 respektive 14 procent. 

Trots den stora efterfrågan på medarbetare har 
matchningen med utrikesfödda arkitekter inte fungerat. 
Medan arbetslösheten bland svenska arkitekter är 
under en procent är 17 procent av de utrikesfödda utan 

jobb. Utrikesfödda är alltså en underutnyttjad grupp 
att rekrytera ur, något som Sveriges Arkitekter försöker 
avhjälpa i olika projekt.

Den remarkabla uppgången i beläggning och 
omsättning motsvaras dock inte av ökad lönsamhet, 
visar arvodes- och sysselsättningsenkäten. Företagens 
egna förväntningar om lönsamhet är lägre än 
förväntningarna på omsättning. Till viss del beror det på 
att lönekostnaderna ökar på grund av konkurrensen om 
medarbetare. En annan orsak är den snabba tillväxten i 
framför allt de större företagen – det är också de största 
som har lägst lönsamhet. 

Ytterligare en orsak är svårigheten att höja debiterings- 
och arvodesnivåerna. Medelvärdet på arvodet enligt 
enkäten ligger på 885 kronor per timme för privata 
beställare och 850 kronor för offentliga beställare, en 
ökning med cirka fyra procent sedan i fjol. Två tredjedelar 
av de svarande arkitektföretagarna planerar att hålla 
arvodena oförändrade det närmaste halvåret. 

Det finns en pristransparens i branschen som försvårar 
en höjning och upphandlingar enligt LOU verkar också 
prispressande. Dessutom prissätter en majoritet av 
arkitektföretagen sina tjänster utifrån kostnad i stället 
för kundvärde. Vi ser att digitaliseringen driver ett ökat 
fokus på kundvärdesbaserat arvode på grund av ändrad 
konkurrenssituation och arbetsinnehåll. 

Att prissätta sina tjänster baserat på kundvärde och 
hitta nya prissättningsmodeller är därför klokt. Det är 
också ett sätt att skapa en mer hållbar lönsamhet i en 
konjunkturkänslig bransch, som generellt kräver större 
ekonomisk stabilitet än den som finns idag. Hållbar 
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Byggkonjunkturen bromsar in och i dagsläget vet vi 
inte hur djup eller lång avmattningen blir. Hittills ter 
den sig som en snudd på efterlängtad återgång till ett 
normalläge, där pressen på företag och medarbetare är 
hanterbar. Beläggningsgraden i april visar att 63 procent 
av de svarande i arvodes- och sysselsättningsenkäten 
låg på en beläggning på minst 80 procent och en 
fjärdedel på 60–80 procents beläggningsgrad. Det 
är en liten minskning från fjolåret, då siffrorna var 68 
procent respektive en femtedel. Årets omsättning för hela 
arkitektbranschen beräknas öka svagt och komma upp till 
elva miljarder kronor. Nästa år tror vi att omsättningen 
sjunker.

När marknadsläget försvagas blir konkurrensen hårdare 
och det finns risk för prispress som kan minska lönsamhe-
ten. Beläggningsgraderna riskerar att minska snabbare än 
kostnaderna, vilket också sätter lönsamhet och kassaflöde 
under tryck. Prispress i offentliga upphandlingar förekom-
mer även under högkonjunktur, då efterfrågan på arkitek-
ter är stark. Det visar en genomgång av Sveriges Arkitek-
ter. Vi ser också motsatsen, att upphandlaren använder sig 
av de förbättrade möjligheterna till kvalitetsupphandlingar 
som finns i nya LOU, vilket förstås är positivt. 

De senaste årens heta konjunktur har medfört stor brist 
på arkitekter. Arbetslösheten bland Sveriges Arkitekters 
medlemmar var 0,6 procent 2017, något som dock inte 
gett lika stark löneutveckling för företagens medarbetare. 
Arkitekter tjänar betydligt mindre i snitt än civilingenjörer 
och jurister, visar statistik från Saco. Samtidigt har 
arkitektyrket glädjande nog de mest jämställda lönerna. 
Arvodes- och sysselsättningsenkäten visar att framför allt 
de större företagen inte planerar att nyanställa i lika hög 
grad som ifjol. Fortfarande planerar 44 procent av dem 
att nyanställa, jämfört med 87 procent 2017.

Av de svenska arkitekternas viktigaste exportmarknader 
är Storbritannien det stora frågetecknet. Blir det en 

hård eller mjuk Brexit? För svenska arkitektföretag 
är Storbritannien en betydelsefull arena så Sveriges 
Arkitekter följer utvecklingen noga. Ann Linde, EU- och 
handelsminister 2014–2018, strävar efter ett avtal som 
både är brett och djupt så att Storbritannien kan ha 
kvar så starka band som möjligt till Sverige och resten 
av EU. Hon berättar också i intervjun med henne att 
arkitektkåren, tillsammans med övriga kreativa näringar, 
bidrar till en positiv och spännande Sverigebild. Något 
som bland annat visar sig i ökade investeringar i Sverige.

Konjunkturen är sig relativt lik över hela landet men vi ser 
ändå regionala variationer. Mest motströms är Göteborg, 
som i motsats till Sveriges övriga storstäder hade ett 
större antal påbörjade bostadsprojekt första kvartalet 
jämfört med ifjol. Där görs också stora investeringar 
i infrastruktur. I arkitektföretagens egna prognoser för 
omsättning, prisförändringar och antal anställda finns 
inga tecken på minskning i någon region under 2018. 
Men de intervjuade arkitekterna förbereder sig på olika 
sätt med att bredda sitt erbjudande för att möta en 
lågkonjunktur. 

Gör så här – några råd till arkitektföretagare  
för att unvika en nedgång:

• Följ marknadsutvecklingen kontinuerligt och analysera 
hur den påverkar företagets intäkter och kostnader, 
både nuläge och prognos. 

• Involvera och informera medarbetarna om läget i 
företaget för ökat engagemang.

• Engagera så många som möjligt av medarbetarna i 
försäljningsarbetet.

• Bredda marknaden geografiskt, nationellt eller 
internationellt. Det kan balansera nedgångar på lokala 
marknader. 

Sammanfattning  
och rekommendationer

52/53



lönsamhet gör att företagen kan affärsutveckla, möta 
förändrade marknadsförutsättningar och även dra till sig 
bra medarbetare.

Att se bortom de inhemska bostäderna blir en realitet 
för arkitektföretagen när bostadsbyggandet börjar avta. 
Ombyggnadssegmentet blir intressant då det hittills 
har varit mindre konjunkturkänsligt än nyproduktion. 
Att jobba både med privat och offentlig sektor ger 
också fler uppdrag, något som tyvärr kan vara svårt 
för småföretagen; några av de mindre och nystartade 
företagen skriver i arvodes- och sysselsättningsenkäten 
att det är svårt att vinna offentliga upphandlingar. Detta 
på grund av att upphandlingskriterierna ofta gynnar 
större företag som redan gjort liknande uppdrag. Sveriges 
Arkitekter bedriver ett opinionsarbete för att förenkla för 
mindre företag att ha hem upphandlingar enligt LOU.

En geografisk breddning, både nationellt och 
internationellt, kan balansera konjunktursvängningarna. 
Att förstärka sin organisation för den internationella 
marknaden innebär dessutom att stärka företagets 
kompetens och konkurrenskraft. Omvärlden har en 
positiv bild av svenska arkitekter som associeras med det 
öppna samhället, demokratisk arkitektur och effektiva 
arbetsprocesser. Arkitektföretagen behöver ta fasta 
på den och samtidigt visa fram nytänkande och hög 
gestaltningsförmåga. I Sveriges Arkitekters arvodes- 
och sysselsättningsenkät svarade omkring 50 företag 
att de arbetar internationellt i dag. Ytterligare cirka 30 
företag svarade att de planerar att inleda internationell 
verksamhet. 

Branschrapport 2017

Rekommendationer till arkitektföretagen:

Leta nya marknader utomlands

Bygg likviditet

Konsolidera

Väx med medvetenhet

Rekryta smart

Välj både kund och projekt – nya 
fastighetsutvecklare utan egen likviditet 
och med dåliga lägen kan undvikas nu

Titta på nya segment som planering – i 
regel lönsamt, även i lågkonjuktur

Stärk din förhandlingsförmåga

Lev varumärket

• Diversifiera för att hitta affärsmöjligheter i olika 
segment. Ombyggnad och offentliga byggen 
tenderar att vara mindre konjunkturkänsliga än privat 
nyproduktion.

• Håll koll på likviditeten. Exempelvis kan för långa 
kundkrediter skapa problem att betala egna 
leverantörsfakturor.

• Se över företagets erbjudande och prisstrategi. 
Utveckla och modifiera kontinuerligt. Att paketera 
om erbjudandet kan vara ett sätt att även prismässigt 
särskilja sig från konkurrenter.

• Undvik prissänkningar, var istället extra tydlig med 
vilken kompetens och vilket kundvärde företaget kan 
erbjuda.

• Bli bättre på att utnyttja ny teknologi. Digitaliseringen 
är här för att stanna och utvecklingen kan påskyndas 
av ett svagare konjunkturläge.

• Nätverka med andra företag för att skapa nya 
erbjudanden och hitta nya kunder. 

• I den snabba teknologiska och kulturella utveckling 
vi står i, finns möjligheter till helt nya typer av 
arkitekttjänster. Se till att knyta till er kompetens från 
andra discipliner och bilda nya samarbeten.

• Rekrytera kompetens som företaget behöver för att 
utvecklas. Det är ofta lättare att hitta rätt personer när 
marknadsläget är lite lugnare.

• Se över kostnaderna. Går det att göra något åt 
exempelvis lokal- eller resekostnader? Kan arbetet 
effektiviseras?

Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2018. Boverket.

Byggkonjunkturen nr 1, mars 2018, Sveriges 
Byggindustrier (BI).

European Economic Forecast Spring 2018. 
European Commission.

Sveriges Arkitekters arvodes- och sysselsättnings-
enkät 2018.

Ranking arkitekter. Byggfakta april 2018

UC Branschrapporter 2014:2, 2015:2, 2016:2, 
2017:2 Arkitekter. UC Affärsfakta.
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Om Sveriges Arkitekter

Den samlande fack- och branschorganisationen för 
arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter 
och landskapsarkitekter. Förbundet har drygt 13 000 
medlemmar varav 1 200 företagare.

Företagarservice ger dig som är företagare rådgivning 
i alla juridiska frågor, förutom arbetsgivar- och 
skattefrågor. Du kan även få hjälp med avtalsgranskning 
och hjälp vid tvister. Vi har också rådgivning för 
arkitektuppdrag utomlands.  

Läs mer på 
arkitekt.se/foretagare
arkitekt.se/bransch

arkitekt.se

facebook.com/sverigesarkitekter
twitter.com/svarkitekter
instagram.com/sveriges_arkitekter 

Postadress: 
Box 5027, 102 41 Stockholm

Besöksadress: 
Storgatan 41, Stockholm
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