
Förbundet ger sedan ifjol ut en årlig 
branschrapport. Den innehåller mark-
nadsanalys och konjunkturprognos 
för arkitektbranschen samt ett aktuellt 
tema, i år arkitektens olika roller.
 
Årets branschrapport har rubriken 
”Arkitekter har blivit en bristvara”. En 
konsekvens av den höga efter-
frågan på arkitekttjänster är brist på 
personal, speciellt i kommunerna.
 
Nästan 40 % av företagen uppskatta-
de sin beläggning till 91–100 % i maj 
2016. Arvodesnivåerna följer dock 
inte med utan ökar endast blygsamt. 
Att utveckla nya affärsmodeller och 
sätt att ta betalt är nödvändigt för den 
som vill behålla duktig personal.
 
Hela Sveriges Arkitekters Bransch-
rapport finns att ladda ner som pdf 
på arkitekt.se/bransch.
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Branschrapporten visar en arkitektbransch som 
är oerhört optimistisk; både omsättnings- och 
lönsamhetsprognoserna i Sveriges Arkitekters 
arvodes- och sysselsättningsenkät pekar 
uppåt. Det gäller framför allt bland de större 
företagen där ingen tror på minskad omsättning. 
Storföretagen har också högst rekryteringsbehov 
– 87 procent vill öka antalet anställda – men 
även övriga branschen skriker efter arbetskraft. 
Det innebär sannolikt också att storföretagen 
ökar sin ägarandel.

Arkitektföretagens beläggning fortsätter att vara 
rekordhög. Nära 70 procent av företagen har en 
beläggningsgrad på 80 procent eller mer i maj 
och de räknar med att denna siffra består under 
hösten. Lönsamhet, lönen och arvoden utvecklas 
dock i långsammare takt.

En väg att expandera som allt fler arkitektföretag 
tittar på är att söka marknader utomlands. Det 
sista kapitlet i rapporten handlar därför om 
bilden av svenska arkitekter utomlands.



Utländska ögon på 
svenska arkitekter

Arkitektbranschen fortsätter sin kraftiga expansion. Även nästa år 
förväntas omsättningen ligga kvar på en hög nivå, men tillväxttakten 
avtar. Bostadsinvesteringarna fortsätter vara dragloket – i år med en 
högre produktion hyresrätter än bostadsrätter – om än i minskad takt 
2018. I stället ökar uppdragen inom offentligt byggande, såsom skolor 
och försvarsbyggnader samt infrastruktur.

Nyckeltal för arkitektbranschen

• Omsättning 2015: 9,1 miljarder kronor
• Prognos 2017: 10,4 miljarder kronor
• Omsättning per anställd 2015: 
• 1,1 miljoner kronor
• Prognos 2017: 1,16 miljoner kronor
• Rörelsemarginal (före avskrivningar) 2015: 10,5 procent
• Prognos 2017: 12,2 procent
• Antal anställda 2015: 8 100 (UC branschrapport)
• Arbetslöshet, juli 2017: 0,6 procent (statistik över Sveriges 
Arkitekters medlemsstatistik) 

Dragloket saktar in

Hur uppfattar människor i andra länder Sverige som 
arkitekturland? Inte riktigt som vi kanske tror, visar en 
färsk undersökning från Visit Sweden och konsultföretaget 
LynxEye. Att vara medveten om hur Sverigebilden ser ut kan 
hjälpa arkitektföretagare som går in på utländska marknader 
att positionera sig rätt för att attrahera utvalda kunder. 

Moderna och inkluderande, jämställda och hållbara. 
Undersökningen visar att det är bilden av Sverige som 
arkitekturland. Räcker det för att skapa ett starkt varumärke 
internationellt?  Nej, anser Fredrik Arvius på Lynxeye. Det 
är en bra början, men för att lyckas krävs att det Sverige 
förknippas med idag kopplas ihop med något nytt.

LynxEyes förslag till kommunikationsbudskap för de tre 
kreativa näringarna arkitektur, mode och design är ”Driven 
by equality. Solutions by creativity”. Alltså att prata 
om öppenhet, jämställdhet och progressivitet samtidigt 
som du visar excellenta arkitekturlösningar. Bostäder 
för stjärnfamiljer är ett exempel, ökad framkomlighet 
för cyklister och fotgängare ett annat. Vårt ovanligt 
internationellt sett kraftfulla barnperspektiv i planeringen 
är ett tredje exempel som är värt att framhålla. Det öppnar 
också för att berätta om företagets jämställdhets- eller 
hållbarhetsarbete, metoder för medborgardialog etcetera. 
Men det sociala ansvarstagandet måste också ge konkret 
avtryck i ditt projektförslag till den utländska beställaren.

– Skäms inte för att kombinera de svenska värderingar ni 
associeras med! Det öppna samhället med demokrati och 
högt i tak är er styrka; jämför med era konkurrentländer 
som ses som konventionella och traditionella. Men glöm 
inte att lägga till nytänkande, kreativitet och fantastisk 
gestaltning, råder Fredrik Arvius.

Arkitektföretagens rekryteringsplaner
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Beläggningsgrad i arkitektföretagen
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Källa: Sveriges Arkitekters arvodes- och sysselsättningenkät, 2017
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Arkitektföretagens omsättningsprognos 2017

Källa: Sveriges Arkitekters arvodes- och sysselsättningenkät, 2017
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ÅRETS FÖRDJUPNING:



Om Sveriges Arkitekter

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

Som företagare kan du ansluta dig till Sveriges 
Arkitekters Företagarservice som erbjuder bland annat 
företagsförsäkring, juridisk rådgivning och nätverkande.

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

Ge företaget en 
stabil grund
I halvårsrapporten skrev vi om hur företag skapar 
hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig. Nu 
handlar det om att balansera den pågående högkon-
jukturen med att bygga en stabil grund för framtiden.

Några rekommendationer:

• Leta nya marknader utomlands

• Bygg likviditet

• Konsolidera

• Väx med medvetenhet

• Rekrytera 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


