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INTRODUKTION
Kieran Long, ArkDes

Under de senaste två decennierna har det blivit
allt mer uppenbart att den forskning som sker i
praktiken, snarare än inom akademin, både har
fått en större påverkan och upplevs mer relevant
än den senare. Denna forskning genomförs ofta
som en del av ett projekt, men den kunskap som
tas fram stannar oftast inom organisationerna,
eller sprids mer informellt genom enstaka föreläsningar eller publikationer. Vad är då det här
för typ av kunskap? Det kan handla om att designa en fasad som är både effektiv och vacker,
kunskap som hade kunnat ta åratal att ta fram
i ett utvecklingsprojekt, men i det praktiknära
kan göras direkt tillsammans med ingenjörer och
byggare. Det kan handla om att ta fram nya metoder för medskapande i områden som genomgått åratal av lokala projekt och dialoger. Det
kan handla om att ta fram tekniker för projektledning som kommer direkt ur erfarenheten av
att driva en verksamhet där många stora projekt
pågår samtidigt.
Arkitekter tar sig an denna typ av arbete då det
ligger i professionens natur att ta fram ny kunskap, både genom teknikutveckling som genom
själva designprocessen. Arkitektur består av
kunskap som är framtagen ur en kombination av
inlevelse och förståelse, ögats seende, att visuellt
förmedla, förståelse för kulturen, historien och
det större sammanhanget, en ständig utveckling
av teknisk expertis och så vidare.
Att värdera denna typ av arbete, vid sidan av
mer traditionellt, vetenskapligt arbete, är avgörande för själva arkitekturen som konstart. Det
är en del av ArkDes myndighetsuppdrag att
främja och bedriva forskning som befinner sig
inom fältet arkitektur och stadsbyggnad. För att

kunna göra detta på ett mer effektivt sätt kan vi
inte återskapa det som redan görs inom akademin, utan vill istället skapa möjligheter för den
forskning som görs praktiknära att tas mer på
allvar, göra den tillgänglig och relevant till den
större diskussionen om stadens framtid och det
samhälle vi vill ha.
Denna rapport, och det arbete som beskrivs häri,
har tagits fram för att bidra till att lägga grunden för det och vi är väldigt stolta att publicera
den. Vi vill tacka Theory into Practice, som har
producerat en så stimulerande kunskapssammanställning, och till Erik Stenberg som initierade detta.
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"Sverige behöver ett helt nytt synsätt på
satsningar inom forskning och innovation,
och en struktur som stödjer och främjar
kunskapsutvecklingen för detta. Det krävs
en omfördelning av resurser och radikala
förändringar i arbetssätt och system hos
forsknings- och innovationsfrämjande
aktörer.
I grunden behöver vi se över hur det nya
näringslivet kan involveras och främjas när
det gäller forskning och innovation. Det är
inte små utlysningar och program som krävs,
utan radikala förändringar och uppföljning
av åtgärder. Sverige har inte råd att tappa
den konkurrenskraft som ligger i helt nya
aktörer och företag. Akademins forskning
inom tjänsteområdet måste stärkas markant,
och stora strukturella åtgärder måste vidtas
för att få igång tillämpad forskning och
innovation inom tjänsteområdet." 1

1
Anders Persson, näringspolitisk chef, Svenska Teknik & Designföretagen. Forskning &
Innovation. Ställningstagande 2016-11-15
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BAKGRUND
En studie av praktiknära arkitekturforskning

Idag arbetar många kontor på olika sätt för att
skapa mervärden i sina projekt. Vissa är uppkopplade mot akademin och får därmed utrymme för utforskande, ett fåtal har utvecklats till att
bli byggande arkitektkontor, andra har utvecklat
sin metodik till att innefatta en utökad designdialog och stärkta brukarperspektiv.
Vi som står bakom denna rapport är övertygade
om att det är viktigt att arkitekter utökar sin roll
och sitt inflytande över samhällsutvecklingen:
Att arkitekter belyser, utvecklar och driver sina
egna idéer men även utvecklar rätt metoder för
de ökade risker och det ansvar som kommer
med ökat inflytande.
Den här utredningen beskriver några olika verksamhetsmodeller som ett urval arkitektkontor
utvecklat, i syfte att driva och initiera projekt
som utvecklar arkitekturen. Vi har frågat oss hur
arkitektens roll, i en bransch där arkitekter främst
arbetar på konsultbasis, tar sig nya uttryck och
bryter ny mark för att gestalta innovativa idéer.
Vi vill ge en djupare förståelse för några av de
verksamhetsmodeller som finns, vara en del i
det pågående samtalet om arkitektens roll samt
bidra till att vi gemensamt formulerar oss kring
begrepp som praktiknära forskning.
Uppdraget syftar inte till att ge en heltäckande
bild, utan belysa ett antal intressanta exempel
geografiskt avgränsade till Stockholmsområdet.
Hur ser kontoren själva på sin roll, och vad krävs
för att nå "drömläget"?
Vad kan kontoren göra själva, och vilket
branschsamarbete krävs för att nå fram?

Vår förhoppning är att materialet kan bidra till
ökad förståelse av
▶ förutsättningarna för samhällsnyttigt utforskande arkitektarbete
▶ hur vi arkitekter strategiskt kan utveckla våra
verksamhetsmodeller för att nå längre.
Förhoppningsvis kan en påbörjad diskussion arkitektkontoren emellan också leda till nya samarbeten – och att fler kontor kan hitta modeller
för att arbeta med praktiknära forskning.
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METOD
Kartläggning – kvalitativ studie

BAKGRUND, KARTLÄGGNING AV KONTEXT
För den här studien har vi undersökt nuläget
för praktiknära forskning, genom material från
branschaktörer som sammanställts tidigare.
Källorna är:
SVERIGES ARKITEKTER
▶ Agenda Livsmiljö från 2015
▶ Branschrapporter
IQ SAMHÄLLSBYGGNAD OM FORSKNINGSLÄGET
▶ Rapporter från IQS om forskningssatsningar
inom samhällsbyggnad
▶ Artiklar
MYNDIGHETER
▶ Digitalt material genom hemsidor
STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM
▶ Digitalt material genom hemsidor
URVAL AV KONTOR
Vi har gjort en grundläggande kartläggning
av de kontor som sökt medel eller formulerat
en tydligare strategi för utvecklingsarbete. Vi
harockså tagit del av den kartläggning som Sveriges Arkitekter och Arkitekten gjort över finansiering av arkitekturforskning 2014-2016.
Uppdraget syftar inte till att ge en heltäckande
bild, utan att belysa några exempel som etablerats i Stockholmsområdet.
SAMTAL MED PRAKTIKER
Till det första seminariet, som hölls på ArkDes
den 16 oktober 2018, bjöds 16 arkitektföretag in.
Representanter från 9 arkitektföretag medverkade i seminariet.
Under seminariet den 16 oktober presenterades
en kort bakgrund. Deltagarna inbjöds att delta
i diskussionen och reagera på innehåll. Med-

verkande företag beskrev och skissade upp sin
verksamhetsmodell, och förklarade:
▶ Företagets verksamhetsmodell
▶ Vilka hinder man ser
▶ Vad branschen skulle kunna samarbeta kring
för att stärka innovativ arkitektur.
SAMMANSTÄLLNING
Från det insamlade materialet har vi gjort en
sammanställning av de medverkande kontorens
modeller och beskrivit av de olika inriktningarna.
Utifrån myndigheters forskningskategorier har vi
tolkat kontorens inriktning och kartlagt dels var
de medverkande företagen uppfattar att deras
verksamhet befinner sig, dels i vilken riktning
de önskar att förflytta sig. Fältet är brett och
nyanserat.
Kontorens kategorisering baseras på företagens
egna beskrivningar samt på inhämtad fakta om
forsknings- och innovationsprojekts storlek, stöd,
metod och syfte.
Kartläggningen är tänkt att utgöra ett kunskapsunderlag för att kunna förstå olika inriktningar,
påvisa strategiska riktningar utifrån dagens
situation och ge struktur till en diskussion inom
branschen.
I samtal med de medverkande företagen har
materialet därefter kunnat kommenteras och
uppdateras.
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ARKITEKTBRANSCHEN
En kort inblick

Praktiknära arkitekturforskning är starkt sammankopplad med företagens situation, ekonomi
och investeringsförmåga. Har vi en stark framtidstro och vågar investera i att utveckla nya innovativa lösningar? Gynnas kompetensutveckling
och blir företagen mer konkurrenskraftiga?
I Agenda Livsmiljö1 från 2015 sammanfattas den
upplevda situationen och dagens utmaningar för
arkitektkontoren till följande
"• Sjunkande timpriser och prispress på arkitekttjänster (litet budgetutrymme i kommunerna och höga
krav på finansiering genom avgifter).
• Litet utrymme för kreativa tjänster.
• Svagt mandat för arkitektonisk kvalitet.
• Svårigheter att förklara och få gehör för arkitektoniska kvaliteter.
• Svårigheter att påvisa de ekonomiska värdena av
en god bebyggd miljö.
• Dålig tillgång till konkret kunskap och utbildning
relaterad till nya utmaningar som miljö och hållbarhet. "
I Sveriges Arkitekters branschrapport 2018 visar
statistiken att lönsamheten ökar för Sveriges arkitektkontor. Arvodena har visserligen inte ökat i
takt med den goda byggkonjunkturen, men ökat
långsamt de senaste åren. Omsättningen för
arkitektbranschen har ökat stadigt de senaste åren, från 8,4 miljarder (2015); 10,1 miljarder
(2016); till prognosen för 2018 som beräknas
ligga på 11,4 miljarder. Debiteringsgraden per
anställd har ökat. Vinstmarginalen ökade från
8,5 % (2015) till 10,9% (2016). Omsättning per
anställd ökade från 1 111 000kr (2015) till 1 232
000kr (2016). 2, 3
1 Agenda Livsmiljö, 2015. Sveriges Arkitekter
2 Branschöversikten, Svenska teknik&designföretagen,
december 2017
3 Branschrapport 2018 – Hack i kurvan eller djup nedgång? Sveriges Arkitekter

Diagram från Sveriges Arkitekters Branschrapport 2018

Nyckeltal för
arkitektbranschen4
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%
Branschen går således bra och bör ha ett ökande investeringskapital. Att debiteringsgraden
per anställd ökar kan vara positivt för ekonomin.
Samtidigt behöver företagen investera långsiktigt i utveckling av sin verksamhet och sin
kompetens.

4 Branschrapport 2018 – Hack i kurvan eller djup nedgång? Sveriges Arkitekter
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STATISTIK ÖVER ARKITEKTURFORSKNINGEN
I den sammanställning som Arkitekten och Sveriges Arkitekter gjort över arkitekturforskningen i
Sverige under 2014-2016 sammanfattas beviljade medel till arkitekturforskning till följande:

Det ska dock sägas att detta visar forskning
inom privata företag som fått forskningsmedel
beviljat och där det privata företaget står som
huvudsökande. Flertalet arkitektkontor medfinansierar även sina forskningsprojekt, där stödnivån är på ca 50%.
Statistiken tar inte hänsyn till företagens egna
finansiering för FoU/ FoI, eller projekt där företagen får finansierng med ej står som huvudsökande.

▶ 388 miljoner stöd beviljades till arkitekturforskning mellan åren 2014-2016. Det ger ca 130
miljoner/år.
▶ 4,5% av beviljade forskningsmedel tilldelades
privata företag. Det ger ca 18 miljoner totalt för
åren 2014-2016, det vill säga blygsamma 6 miljoner/år till Sveriges arkitektföretag.
Från sammanställningen kan vi utläsa att praktiknära arkitekturforskning som beviljas stöd
från myndigheter eller privata stiftelser utgör
en ytterst liten verksamhet inom branschen. 6
miljoner kronor är jämförbart med omsättningen för knappt fem (5) helårsanställda arkitekter.
Försvinnande lite (endast 0,06%) sett till Sveriges
arkitektbransch med 8 700 anställda arkitekter.
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Så här har forskningsmedel utvecklats över tid. Företagen har sedan 1990 kraftigt minskat sin andel.
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ÖKADE FRAMTIDA RESURSER

2020

2019

2018

Klimat

2020

Klimatutmaningen
Regeringen föreslår att
forskningsanslag ökas från 25 till
185 miljoner kronor per år.

2019

1
Satsning på forskning om stora samhällsutmaningar, Promemoria
20160909, Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

hållbart sam

2018

Regeringens budgetproposition för 2017 ökar
medel för forskning och utveckling inom vissa
prioriterade områden fram till 2020.1 För forskning kopplad till samhällsutmaningar planeras
en successiv ökning från 100 miljoner kronor år
2017 till 680 miljoner kronor år 2020.
Medel ska fördelas mellan 4 prioriterade kategorier: (1) Klimatutmaningen, (2) Ett hållbart samhällsbyggande, (3) Hälsoutmaningen och (4) En
ökad digitalisering.
För arkitekturbranschen är ökade satsningar
inom "ett hållbart statsbyggande" och "klimatutmaningen" av stort intresse. Branschen har
chans att kraftigt stärka sitt forsknings- och
innovationsarbete genom att söka dessa forskningsanslag.

2017

Klimat

2017

Ökad satsning

2020

2019

2018

2017

680 miljoner

Ett hållbart samhällsbyggande
Regeringen föreslår att
forskningsanslag ökas, från 50 till
340 miljoner kronor per år.

hållbart
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FRÅGESTÄLLNINGAR
Med en marknadsöversikt som bakgrund vill vi
nu fokusera på de arkitektkontor som är verksamma inom praktiknära forskning.
▶ Vilka strategier finns utvecklade hos de mest
aktiva företagen?
▶ Hur kan fler utforskande modeller för arkitekter
utvecklas?
▶ Hur ser företagen på framtida satsningar?
▶ Varför är det så få som söker stöd?

PRAKTIKNÄRA
ARKITEKTURFORSKNING
Vad menar vi?
Begreppet "praktiknära arkitekturforskning" är
ett brett begrepp. Det kan syfta till vetenskaplig
forskning inom praktiknära områden, eller utövande praktiker som genom sina designverktyg
berör forskningsmetodik. Teman och områden
kan innefatta allt från fördjupade delar i process
till konkreta gestaltade lösningar.
I den här studien har vi gjort en avgränsning
till verksamheter som bedrivs inom arkitektföretag, där det utforskande arbetet inkorporeras i
kontorets praktik; hur de medverkande kontorens
verksamheter ser ut för att utveckla förnyelse
av arkitektur. De medverkande är praktiker som
medvetet förändrar och utvecklar arkitektens
verktyg för att belysa eller flytta fram positionerna.
Den här publikationens definition av praktiknära
arkitekturforskning:
▶ forskning där arkitekturpraktiker använder
sig av arkitektens verktyg och metoder för att
genomföra studier
▶ som genom tillämpning av arkitektens metodik och verktyg främjar en innovativ, samhällsnyttig arkitektonisk utveckling
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ARKITEKTKONTOREN
Åtta arkitektföretag medverkade i
seminariet och i vidare samtal om sin
praktik.

Illustrationer: TIP. Grafik av företagens
affärsmodeller för forskning är baserade
på workshopskisser som medverkande
företag har bidragit med.
Källa: Information från deltagande företag. Företagsfakta hämtat från allabolag.
se samt www.whitearkitekter.com
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ARKLAB

ArkLab
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LabLab
projekt

LITET KONTOR

Theory

Grundat
2004

Grundat
2016

Omsättn. (tkr)
2016: 1 739
2017: 3 598

Grundat
2010

Omsättn. (tkr)
2016: 12 653
2017: 15 926

Grundat
1998

Omsättn. (tkr)
2016: 66 461
2017: 60 084

Grundat
2000

Omsättn. (tkr)
2016: 17 485
2017: 19 059

Grundat
1986

Omsättn. (tkr)
2016: 103 583
2017: 105 696

Grundat
1948

Omsättning
2016: 138 959
2017: 139 911

Grundat
1951

Omsättning
2016: 798 458
2017: 921 795
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CoRS
Arkitektur:
metod + evidens

CoDe
Arkitektur:
skapande

CODESIGN

kunskapsutbyte

MELLANSTORT KONTOR
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Omsättn. (tkr)
2016: 9 778
2017: 13 620

CoRS
Arkitektur:
metod + evidens

CoDe
Arkitektur:
skapande

5%

av omsättningen investeras i
Kod Utveckling
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73

STORA KONTOR
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97
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10 %
av omstättningen investeras i
FoU

White Research
Lab
egenfinansiering,
bedöms varannan
vecka

ARQ
öppen stiftelsefond
2 ggr/år

WHITE

900

ARKLAB
LABLAB
partners

LITET KONTOR

LabLab

Grundat: 2004
9
Antal anställda: 9
Omsättning 2017: 13 620 tkr
Medlem i: Byggande Arkitekter, SA
Medverkande: Alexander Marek,
Daniel Urey

ArkLab
LabLab

LabLab
projekt

" A research and design think tank dedicated to
understanding the social, ecological and spatial
transformations in the Nordic and Baltic Sea Region.
LABLAB explores the potential of linking theory and
practice to identify and work within new classifications and
configurations of the built and unbuilt environments."

ArkLab
Sedan starten 2004 har ArkLab varit verksamt
med samtida arkitektur, planering och formgivning. Kontoret leds av de tre delägarna Tomas
Lauri, Alexander Marek och Jan Perrin.

sökta stöd. Kunskapen länkas sedan samman
med Arklabs projekt i praktiken. ArkLab arbetar i
flera fall i tvärdisciplinära konstellationer, också
med internationella samarbetspartners såsom
Gotheinstitutet och universitet i Dortmund.

Lablab - en utforskande praktik
2018 utvecklades Lablab, en think tank för att
utforska arkitekturen och bygga ut tvärdiciplinära samarbeten och länka ihop kunskaperna med
praktiken.
Lablab leds och ägs av fyra delägare. De tre från
ArkLab och en fjärde, Daniel Urey, statsvetare,
som ägnar halva sin arbetstid åt omvärldsanalys, förberedelser för ansökningar och research
för att stärka kontorets profil, samarbeten och
innovationsförmåga.

Finansiering
Visionen är att utredningsprojekt i Lablab ska
både egenfinansieras genom ArkLab och få
externa forskningsstöd.

Genom Lablab är ambitionen att bygga ett konsortium och en modell som skapar utredningsresurser inom verksamheten, vilka sen också kan
stärka byggprojekten i ArkLab. Lablabs arbete
finansieras av antingen Arklab själva, eller av

THEORY INTO PRACTICE
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Theory

Teori

Theory

T

Praktik Practice
LITET KONTOR

Grundat: 2016
Antal anställda: 5
Omsättning 2017: 3 598 tkr
Medlem i: IQS, SA
Medverkande: Anna Sundman,
Matilda Svensk

" Vi tror på arkitekturens kraft, att nytänkande form och
innehåll kan förändra hur vi lever våra liv. Ofta tar vi
utgångspunkt i komplexa samhällsutmaningar och bygger
upp tvärdisciplinära konstellationer med gemensam
innovationsförmåga. Vi erbjuder givande samarbeten för att
nå banbrytande lösningar och vi drivs av att omsätta idéer till
verklighet. Därför heter vi Theory Into Practice."

Theory Into Practice
TIP grundades 2016 med en verksamhetsmodell skapad för att främja innovation. Företaget
verkar som en brygga från forskning till praktik,
och bygger upp breda konstellationer för att
utveckla ny kunskap som kan resultera i byggda
resultat. Genom att kombinera analys, design
och innovation kan arkitekturen blir ett medel för
att driva utvecklingen framåt.
Lika delar teori och praktik
Verksamheten är baserad på att lika delar av
kontorets resurser fördelas på “Theory” och
“Practice”.
TIP initierar och driver praktiknära forskning
kopplad till beställda uppdrag, och utvidgar därmed projekten till att hantera en större komplexitet och innovationsgrad.
Sedan starten 2016 har företaget initierat 15
forsknings- och innovationsprojekt som genomförs i samverkan med över trettio projektpartners
inom näringsliv, akademi, ideell och offentlig
sektor.

P

Practice

Med innovationsprojekt kopplade till verkliga
stadsbyggnads- och arkitekturprojekt får båda
delarna stöd av varandra. Det finns mer resurser för att utveckla banbrytande lösningar. Det
praktiska projektet blir oftast blir en testbädd för
en utvald idé eller innovation.
Finansiering
Genom att söka innovationskapital som fördelas
mellan deltagande parter skapas legitimitet för
innovationsprojektet och ett utrymme för samverkan och idéutveckling över det normala.
Under företagets tre första år har det totala
innovationsstödet som erhållits uppgått till 16,1
miljoner kronor, varav 12,2 miljoner kronor har
tilldelats TIPs samarbetspartners. Därutöver har
de samverkande parterna gjort egeninvesteringar på motsvarande belopp.
TIP återinvesterar merparten av sin vinst i forskning och innovation. Det gör att företaget också
kan bedriva egna forskningsprojekt, med sikte
på framtida affärsmöjligheter.

URBIO
Projekt (alltid med
utforskande tema)
beställarfinansiering

Idéprojekt & artiklar
egenfinansiering

LITET KONTOR

projekt

Grundat: 2010
Antal anställda: 11
Omsättning 2017: 15 926 tkr
Medlem i: SA
Medverkande: Linda Pettersson,
Emma Simonsson
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Utvecklingsprojekt
internfinansierad tid
Forskningsprojekt
forskningsstöd
in-kind
egenfinansiering

" URBIO är ett kunskapsföretag som vill, genom värdeskapande landskapsarkitektur,
öka människors livskvalitet i framtidens städer. URBIO vill föra naturen närmare
människan genom att integrera nya former av natur i urbana landskap. Detta för
att gynna hälsa och välbefinnande, skapa klimatpositiva effekter och utveckla det
naturpedagogiska värdet av biologisk mångfald i staden."
Urbio
Urbios verksamhet har fokus på värdeskapande
landskapsarkitektur. Verksamhetsmodellen utgår
från fyra olika ben: delar som alla ger mervärde
tillbaka in i verksamheten.
Fyra ben baserade på projekt och idédriv
Urbio genomför dels beställarfinansierade
projekt, i vilka det finns en ambition om att alltid
ha ett utforskande tema genom processen. En
andra del är idéprojekt och artiklar, vilket innefattar att skriva artiklar och blogginlägg samt
att arbeta med PR genom att generera intresse
för dokumenterade resultat och därmed stärka
arkitektrollen.

Finansiering
Urbio arbetar, likt flera andra kontor, med en
systematik för utvecklingsprojekt där medarbetare själva kan ansöka om internfinansierad tid
för genomförande. För dessa söks ibland även
kompletterande externa medel.
Kontoret deltar i tvärdisciplinära forskningsprojekt – både med egenfinansierad tid och med
forskningsstöd. Ambitionen är att vara aktiv i ett
sådant projekt varje år och att de ska generera
gestaltade resultat.

CoDe
Arkitektur:
skapande

CODESIGN
CoRS
CORS
Arkitektur:
metod + evidens

Grundat: 1998, CoRS 2014
Antal anställda: 40, 3-5 CoRS
Omsättning 2017: 60 084 tkr
Medlem i : KTH, SA
Medverkande: Jelena Mijanović, Nadine
Aschenbach, Hanna Ivansson
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CoDe
Arkitektur:
skapande

CoRS
Arkitektur:
metod + evidens

"CoRS består av arkitekter, stadsplanerare, konstnärer,
formgivare och kommunikatörer som verkar i
skärningspunkten mellan teori och praktik. Genom
oberoende undersökande, med människan i fokus,
undersöker CoRS det politiska rummet."
CoRS
Codesign Research Studio (CoRS) är en oberoende, icke-vinstdrivande forskningsstudio som
undersöker de arkitektoniska konsekvenserna av
samtida politiska frågor. Med arkitektens verktyg
och metodik, genom att använda arkitektur som
bevisunderlag, synliggör CoRS skiljaktigheter
mellan rummets brukare och beslutsfattare i
syfte att minska glappet mellan dessa.
CoRS är ett ettårsprogram med 3-5 nya medlemmar varje år. Medlemsbasen byggs successivt upp och skapar en plattform där framtida
forskningsfokus diskuteras.
Genom samarbete och kunskapsdelning med
andra aktörer och professioner, som tex jurister,
kriminologer och pedagoger kompletterar CoRS
sina arkitektoniska studier med andra perspektiv.

Finansiering
CoRS är en icke-vinstdrivande verksamhet som
baseras på en ekonomisk modell där de anställda under 60% av sin tid arbetar med forskning
och resterande 40% av sin tid med kommersiellt
arbete. Utgifterna för de anställdas löner och
fasta kostnader är beräknade att vara lika stora
som inkomsterna från det kommersiella arbetet.
Kostnader utöver detta, som tex utställningar,
publikationer, aktioner, samarbeten, osv finansieras genom externa bidrag. På så sätt är CoRS
beroende av externa finansiella bidragsgivare
för att kunna nå ut och tillgängliggöra sitt arbete
och göra faktisk skillnad.

MELLAN KONTOR

kunskapsutbyte

KOD ARKITEKTER
5 %UTVECKLING
KOD

av omsättningen investeras i
Kod Utveckling

5%

MELLAN KONTOR

av omsättningen investera
Kod Utveckling
Grundat: 2000, Kod Utveckling 2013
Antal anställda: 21
Omsättning 2017: 19 059 tkr
Medlem i: SA
Medverkande: Åsa Kallstenius
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"Kod arbetar systematiskt med innovation vilket formades
under namnet Kod utveckling för fem år sedan. Arbetet
är idédrivet och kontoret initierar egna projekt inom
områden de ser behövs. 5% av omsättningen investeras i
utvecklingsprojekt där alla medarbetare medverkar i arbetet
under ett antal dagar per år."					
				
Kod Arkitekter
Kod Arkitekter har varit verksamma i tjugo år
och har under lång tid arbetat med att utöka
arkitektrollen.
Kod Utveckling
2013 startades Kod Utveckling för att systematiskt främja kontorets egna utvecklingsarbete.
Inom idédrivna Kod Utveckling initieras och drivs
egna utvecklingsprojekt i syfte att möta samtida
samhällsutmaningar. 5 % av Kod Arkitekters
omsättning investeras i delen Kod Utveckling.
Åsa Kallstenius är ansvarig för utvecklingsarbetet på Kod: "Vi kallar det innovation och utvecklingsarbete eftersom forskning ofta förknippas
med akademisk forskning".
Arbetet sker både inom kontoret och i större,
tvärdisciplinära samarbeten med andra aktörer.

Finansiering
Utvecklingsprojektens initiala skeden egenfinansieras, med målsättningen att hitta extern
medfinansiering i takt med projektets utveckling.
Kod Utveckling har även fått stöd, från både
ARQ och Boverket, för publikation av genomfört
utvecklingsarbete – en del av processen som
under seminariedagen på ArkDes diskuterades
som en svårfinansierad och resurskrävande del
av arbetet.
Projekt upp till 1 miljon egenfinansieras, däröver genomförs projekt i samverkan med andra
aktörer.
För att bidra till en levande diskussion om arkitektur, samhällsfrågor och hållbar stadsutveckling arrangerar Kod också de återkommande
seminariena "Kod håller låda" som ett forum för
att dela erfarenheter och kunskap.

Grundat: 1986
Antal anställda: 73
Omsättning 2017: 105 696 tkr
Medlem i: CBA, SA
Medverkande: Lisa Deurell, Staffan Corp

STORT KONTOR

BRUNNBERG &
FORSHED

73

"Brunnberg & Forshed Arkitektkontor har en start förankrad
tradition att vilja förstå sin omvärlds behov. För att göra
det menar vi att delaktighet i den akademiska världen är av
största vikt. Vi har under de gångna åren haft omfattande
samarbete med bl a Chalmers och KTH. Omkring 6% av
vår omsättning lägger vi på FoU."

Brunnberg & Forshed samarbetar med akademien samt driver Arkitekturforum för reflektion,
diskussion, inspiration och dokumentation.
Brunnberg & Forsheds FoU-arbete är brett och
medarbetarförankrat och står för 5,7% av omsättningen. Brunnberg & Forshed strävar efter
att nå en tydligt mänsklig och social dimension i
sin arkitektur. Företaget har ett utvecklat samarbete med akademien genom professor och
arkitekt Ola Nylander från Chalmers Tekniska
Högskola.
Ola har en stöttande funktion i det interna
utbildningsarbetet på Brunnberg & Forshed och
hjälper också till med kvalitetsäkring och dokumentation av FoU-projekt.

FoU-arbetets syfte är att öka arkitekturens
kvalitet. Detta görs genom externa utbildningar, studieresor och föreläsningar, publikationer,
utställningar, seminarier och genom "Arkitekturforum". Arkitekturforum är ett lunch-forum för
kunskapsspridning uppdelat på tre olika delar:
stadsråds- bostads- och kontorsgruppen.
Finansiering
Brunnberg & Forshed avsätter främst egna
medel för sina investeringar.

STORT KONTOR

NYRÉNS

Grundat: 1948
Antal anställda: 97
Omsättning 2017: 139 911 tkr
Medlem i: SA
Medverkande: Ellen Landén,
Carola Magnusson Boman,
Martin Losos
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intern
finansiering

"Vi tror på ett lagarbete där vi kombinerar djup
erfarenhet med ett utforskande arbetssätt.
Vi är stolta över att vara ett medarbetarägt
arkitektkontor med 80 kollegor i Stockholm."

Nyréns Arkitektkontor
Nyréns Arkitektkontor är ett medarbetarägt företag vars verksamhetsplan innefattar ett uttalat
utforskande arbete.

lateras till Nyréns ägardirektiv, affärsplan, strategier och budget. Om det är möjligt söks externt
stöd för att möjliggöra fördjupningar, utvidgning
och spridning av utvecklingsprojektet.

Intern finansiering
För sitt utvecklingsarbete avsätter Nyréns
årligen pengar i sin budget för att genomföra
forskning -och utvecklingsprojekt. Förutom nya
initiativ kan det även finnas behov av att ansöka
om interna timmar till att göra fördjupningar i
pågående projekt och tävlingar. Utvärderingar
av projekt kan även få interna medel.

Designdialogen är en viktig del av processen hos
Nyréns. Metoden används när många aktörer
och brukare ska involveras i ett tidigt skede.
Processen för designdialogen är strukturerad
med tydligt syfte, innehåll och förväntat resultat
i varje steg. Resulutatet från dialogen används
sedan som ett underlag för förslag.

Finansiering
Huvuddelen av kontorets utforskande arbete
initieras av kontoret själva inom Nyréns, men
ibland kommer frågan från beställare eller forskningsinstitutioner. Projekten finansieras ofta med
en kombination av externa och interna medel.
När ett utvecklingsprojekt initieras definieras
projektets syfte, mål och förslag till finansiering.
Kontoret grundar sitt beslut på hur projektet re-

WHITE
WRL & ARQ

10 %
av omstättningen investeras i
FoU

680
White Research
Lab
egenfinansiering,
bedöms varannan
vecka

ARQ
öppen stiftelsefond
2 ggr/år

"Medarbetarnas samlade kunskap är vår främsta tillgång.
Genom White Research Lab, vår organisation för praktiknära
forskning och utveckling, utmanar vi standardpraxis för att
skapa mer hållbar arkitektur och ett bättre samhälle för alla."

White
White är ett medarbetarägt företag. Detta menar de ger en stor frihet och möjlighet att stötta
en bredd av FoU-arbete; från bottom-up till
praktiknära forskning i samverkan med akademien.
WRL och ARQ
White investerar 10% av sin omsättning i
FoU-arbete genom det interna White Research
Lab (WRL) och den externa, öppna, stiftelsefonden ARQ.
Inom White Research Lab stöttas uppdragsnära
kunskapsutveckling inom fyra utvecklingsområden: Dsearch, Trä, Ljus och Tectonics.
Finansiering
De egna medarbetarna kan ansöka om tid (upp
till 120h) för att genomföra egna utredningsarbeten. För att få finansiering ska det finnas intresse
hos beställare och behovsägare. Medarbetares
ansökningar behandlas inom två veckor.

Utöver FoU-arbetet inom WRL genomför White flera FoU-projekt med finansiering genom
externa medel. Flera medarbetare på White är
industridoktorander och professorer, adjunkter
eller lektorer, vilket genererar långsiktiga samarbeten med akademin.
Från den öppnad stiftelsefonden ARQ kan vem
som helst ansöka om stöd. Ett plus är om man
i ansökan har medfinansieringsstöd. I ARQ
behandlas årligen cirka 40-50 ansökningar och
ungefär 1.5 miljoner kr delas ut i anslag till ca
20-25 projekt. Ca en tredjedel av de projekt som
söks genom ARQ kommer från Whites egna
medarbetare.

STORT KONTOR

Grundat: 1951
Antal anställda: 680
Omsättning 2017: 921 795 tkr
Medlem i: SA, IQS mfl
Medverkande: Malin Zimm,
Johan Dahlberg
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DISKUSSION
Arkitektens utökade roll

Samtal med de medverkande kontoren gav en
diversifierad bild av modeller och inriktningar,
men samtidigt en enad bild om vad man anser saknas i sektorn för att stötta utvecklingen
bättre.
KONSULTROLLEN
Från samtalet med de medverkande företagen
blir det tydligt att alla delar bilden av att "det
som behövs" inte i nuläget beställs av uppdragsgivare. Allra helst önskar sig arkitekterna att
beställarna skulle efterfråga projekt där designforskning var en naturlig del av uppdraget. Bättre förståelse för brukaren och uppföljning av den
förslagna arkitekturen nämns också som något
kontoren vill se inom ramen för ett uppdrag.
Upplägget med arkitekter som konsulter gör oss
till viss del beroende av att beställaren formulerar uppdragen för att utveckla branschen, och
inte bara skörda frukten från beprövade lösningar. Med ökad förståelse för samhällsutmaningarna och hållbarhetsmål behöver vi se en mer
innovativ arkitektur som möter utmaningarna.
MODELLER
Alla deltagande företag har utvecklat sin praktik
för att utöka arkitektens roll och för att kunna
verka mer föreslagande i uppdraget som arkitekt.
Kontoren har alla utvecklat en egen och unik
modell för sitt forknings- och innovationsarbete,
men det finns en del likheter inom modellerna.
Koppling till akademin
Flera företag har anställt disputerade forskare,

eller har nära och fleråriga samarbeten med
akademin. Forskare delar sin tid mellan näringsliv och akademi och får därmed en överbryggande roll. Flera av de företag som medverkat
har även utökat sin verksamhet med nya kompetenser som omvärldsbevakare, statsvetare
och kommunikatörer för att bredda kompetensen och hantera de tillkommande åtaganden
som kommer med forsknings- och utvecklingsarbetet.
Byggande arkitekter
För att få mer inflytande inom branschen och i
stadsutvecklingen har vissa företag tagit en mer
aktiv roll som byggande arkitekter. Föreningen
Byggande Arkitekter bildades 2015 och består
av arkitektföretag som vill stärka arkitekternas
roll i planerings- och byggprocessen genom att
initiera och genomföra projekt i egen regi, självständigt eller i partnerskap med andra.
Detta ger arkitekterna ett annat ansvar i projekten, men det kräver också investeringar för att
gå in i byggherrerollen.
Utveckling/ Resarch Lab
Flera av arkitektkontoren har byggt upp en
grupp för att jobba långsiktigt och strategiskt
med sitt forsknings- och utvecklingsarbete.
Modellen innebär en formalisering av labbet
som en tydlig del av verksamheten med avsatta
resurser för arbetet.
Exempel är Kod Utveckling, White Reserch Lab,
Arklabs Lablab och CoDesigns Research Studio.
FINANSIERING
Finansieringen blir en avgörande del för hur
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arbetet kan utföras och hur mycket resurser kontoren kan investera.
Kods Arkitekter beskriver att finansieringsmodellen för utvecklingsprojekten är uppdelad i tre
delar. Del 1 (0.5 - 1år) egenfinansieras av Kod.
Del 2 (1 -2år) medfinansieras till 50% genom externa medel. Del 3 (2 år+) finansieras till 60-80%
av externa medel. Utvecklingsprojekt upp till en
miljon egenfinansieras. Projekt över en miljon
görs i samverkan med andra. Kod har mottagit
flera finansieringsstöd under de senaste fem
åren, men understryker att som helhet har det
inte genererat någon ny inkomst för kontoret.
Arbetet har däremot inneburit ett värdefullt kunskapsbyggande och utvecklat nya samarbeten
för att bättre möta samhällsutmaningar.
White arkitekter har i sin modell en del som går
till forskningsstiftelsen ARQ och därmed är sökbar för också andra arkitektkontor.
Modellen som har varit en del av Whites varumärke under lång tid har även anpassats för att
kunna möta behov som uppstår inom det praktiska arkitekturuppdraget. Via Whites interna
Research Lab, WRL, kan medarbetare ansöka
om "utvecklingstimmar" till projekten, och få svar
inom två veckor från ansvariga som bedömmer
enligt intresse och koppling till verksamheten.
Tidsaspekten blir en viktig pusselbit, vikten av att
kunna realisera snabbt och kunna hålla takten
med en projektering, uttrycker företagen Urbio
och TIP. För att lyckas med designforskning som
genom design genererar nya lösningar behöver
metoderna anpassas till de styrande processer,

skeeden som bedrivs inom samhällsbyggandet.
Något som vi även identifierar att forskningsmedlen inte är helt anpassat för, trots de senare års satsningar på verklighetslabb och fler
testbäddar.
Att starta upp utvecklingsprojektprojekt tar tid.
En del kontor lägger ner många interntimmar
både på att söka medel och på att administrativt hantera samfinansiering med fler medverkande parter. Då arbetsinsatsen är hög och
kostnadskrävande för arkitektföretagen i uppstartsskedet upplevs också tröskeln som relativt
hög att komma igång med själva utvecklingsarbetet. Administrationen runt ett forskningsprojekt kan äta upp mycket av investeringen som
arkitektföretaget gör.
För att möjliggöra för mer praktiknära forskning
bör finansieringsformerna ses över, föreslås
vidare. De parter vars roll i ett projekt är att bidra
med kunskap, men som inte direkt gynnas av
innovationen/resultatet bör inte avkrävas samma krav på medfinansiering. Medfinansieringen
borde kunna regleras efter vem som har den
kommersiella nyttan av resultatet.

FORSKNING, INNOVATION ELLER UTVECKLING
– SPELAR DET NÅGON ROLL?
Arkitektur som “forskningsfält” skiljer sig på
många sätt från andra fält, eftersom resultaten
kan vara i form av en byggnad. En kostsam och
krävande investering, men just därför så viktig
för samhällsutvecklingen.
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Var går gränsdragningen mellan projektutveckling och arkitekturforskning? Räcker en tydligt
formulerad metod? En formulerad uppföljning?
Hur kan vi i branschen få ett gemensamt språk
för vår utforskande praktik?

MYNDIGHETERNAS DEFINITION
På Boverkets hemsida går det att läsa om de
kategorier av forskning som myndigheten finansierar. Uppdelning berör syfte, tillämpning och
metodik. Kategorierna är:

BEGREPP FORSKNING ELLER UTVECKLING?
Arkitektföretagen har en stor spridning om vad
man kallar sitt forsknings- och innovationsarbete. Många av företagen känner sig mer bekväma
med användningen "utveckling" och "innovation",
då man anser att "forskning" som begrepp är
mer associerat med vetenskaplig akademisk
forskning vilket inte passar in i kontorens praktik.
Flertalet av företagen har startat en grupp/del
inom verksamheten som benämns som lab, utveckling, research lab, FoU etc. Under seminariet
och i vidare samtal med de enskilda kontoren
framträder begreppshanteringen som viktig för
den övergripande samhällsdiskussionen. Vikten
av att kunna diskutera och kritiskt reflektera över
arbetet framhålls, samt att kunna jämföra resultat i förhållande till metoder och förutsättningar.
Hur branchen benämner arbetet spelar stor roll
för att kunna kommunicera och utveckla det
gemensamma samtalet om arkitektur och metoder. Eftersom önskemålen från medverkande
företag är att beställare ska efterfråga utvecklingsarbetet, kan även en gemensam begreppshantering hjälpa tjänsteutvecklingen och skapa
rätt förväntningar på arbetet.
Den andra viktiga aspekten gällande begreppshanteringen är finansieringen av arbetet. För
att bygga ekonomiskt hållbara affärsmodeller
inom arkitektur, där forskning finns med som ett
naturligt inslag behövs forskningsstöden. För att
både påverka utvecklingen av finansieringsstöd
samt att söka anslag stärks branschen av samsyn på forskningsbegreppen.

GRUNDFORSKNING
Definition: Experimentellt eller teoretiskt arbete som i första hand syftar till att förvärva ny
kunskap om de grundläggande orsakerna till
fenomen och iakttagbara fakta och som inte
syftar till någon direkt kommersiell tillämpning
eller användning.
INDUSTRIELL FORSKNING
Definition: Planerad forskning eller kritisk analys,
som syftar till att förvärva ny kunskap och nya
färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster, eller för att markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster.
EXPERIMENTELL UTVECKLING
Definition: Att förvärva, kombinera, forma och
använda befintliga vetenskapliga, tekniska, näringslivsmässiga och andra relevanta kunskaper
och färdigheter med syftet att utarbeta nya eller
förbättrade produkter, processer eller tjänster.
Experimentell utveckling kan inbegripa utformning av prototyper, demonstration, pilotarbete,
testning och validering av nya eller förbättrade
produkter, processer eller tjänster i miljöer som
motsvarar realistiska driftsförhållanden där det
primära syftet är att göra ytterligare tekniska
förbättringar på de produkter, processer eller
tjänster som ännu inte är fasta. Rutinmässiga
eller återkommande ändringar av befintliga
varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter
inkluderas inte i experimentell utveckling.
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TABELL BASERAD PÅ BOVERKETS DEFINITIONER AV FORSKNING
TYP

DEFINITION

ORGANISATIONSINNOVATION

Genomförande av en ny organisationsmetod i
ett företags affärsmetoder, arbetsplatsorganisation eller förbindelser utåt.

PROCESSUTVECKLING Genomförande av en ny eller väsentligt förbättrad produktionseller framtagningsmetod,
inklusive betydande förändringar av teknik,
utrustning eller programvara.
GENOMFÖRBARHETSSTUDIE

Utvärdering och analys av potentialen för
ett projekt genom att objektivt och rationellt
tydliggöra projektets starka och svaga sidor,
möjligheter och risker samt att identifiera de
resurser som krävs för att genomföra det.

EXPERIMENTELL
UTVECKLING

Att förvärva, kombinera, forma och använda
befintliga vetenskapliga, tekniska, näringslivsmässiga och andra relevanta kunskaper och
färdigheter med syftet att utarbeta nya eller
förbättrade produkter, processer eller tjänster.
Experimentell utveckling kan inbegripa
utformning av prototyper, demonstration,
pilotarbete, testning och validering av nya eller
förbättrade produkter, processer eller tjänster
i miljöer som motsvarar realistiska driftsförhållanden där det primära syftet är att göra ytterligare tekniska förbättringar på de produkter,
processer eller tjänster som ännu inte är fasta.

INDUSTRIELL
FORSKNING

Planerad forskning eller kritisk analys, som syftar till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya produkter, processer
eller tjänster, eller för att markant förbättra
befintliga produkter, processer eller tjänster.

GRUNDFORSKNING

Experimentellt eller teoretiskt arbete som i
första hand syftar till att förvärva ny kunskap
om de grundläggande orsakerna till fenomen
och iakttagbara fakta och som inte syftar till
någon direkt kommersiell tillämpning eller
användning.

FINANSIERING
FINANSIERINGEN SÖKS
FRÄMST FRÅN STIFTELSER
OCH DIVERSE PROJEKTSTÖD
FÖR UTVECKLINGSARBETE.
HÄR UTVECKLAR
OCKSÅ DE FLESTA
ARKITEKTKONTOREN
EN MODELL FÖR
EGENFINANSIERING/
PROJEKTSTÖD DÄR DET
KRÄVS FÖR ATT NÅ NYA
RESULTAT.
PROJEKTBUDGET 0-400'

FINANSIERING KAN SÖKAS
FRÅN MYNDIGHETERS
STRATEGISKA PROGRAM
ELLER PROJEKT UTLYSNINGAR. PROJEKTEN
KRÄVER OFTAST EN MER
VÄLUTVECKLAD METODIK OCH STRATEGI FÖR
GENOMFÖRANDE.
PROJEKTBUDGET 500'-10
MILJONER

Illustration: TIP
Källa: Boverket
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GENOMFÖRBARHETSSTUDIE
Definition: Utvärdering och analys av potentialen
för ett projekt genom att objektivt och rationellt
tydliggöra projektets starka och svaga sidor, möjligheter och risker samt att identifiera de resurser
som krävs för att genomföra det.
PROCESSINNOVATION
Definition: Genomförande av en ny eller väsentligt förbättrad produktionseller framtagningsmetod, inklusive betydande förändringar av teknik,
utrustning eller programvara. Smärre förändringar eller förbättringar, förbättrade produktionseller tjänstemöjligheter genom att tillverkningseller logistiksystem införs som i hög grad liknar
dem som redan används är inte
stödberättigande åtgärder.
ORGANISATIONSINNOVATION
Definition: Genomförande av en ny organisationsmetod i ett företags affärsmetoder, arbetsplatsorganisation eller förbindelser utåt.
Ändringar som baseras på organisationsmetoder
som redan används inom företaget, ändrad
ledningsstrategi, sammanslagningar och förvärv,
upphörande med en process,
förändringar som uteslutande beror på ändrade
faktorpriser, regelbundna säsongsanpassningar
eller andra cykliska anpassningar är inte stödberättigande åtgärder.

INTRESSANT OM DESIGNFORSKNING
I "Four Arrows of Knowledge - Some Notes on
Practice-Based Research" utvecklar författarna
ett intressant resonemang som delvis förklarar
kontorens upplevda känsla, att det historiskt har
varit svårt att inkludera design och arkitektur
inom ramen för forskning. Men att det nu finns en
ökad förståelse och vilja att utveckla ny praktikbaserad forskning:
"Knowledge production in the area around transdisciplinarity and creative practice has earlier been
seen as completely outside of research and scholarship. During the last decade we have experienced
an ongoing discussion, an interest even from the
scientific world, that has made it possible to start
conceptualising the knowledge field of design and
architecture in new ways. A more inclusive model of
scientific research is actually developing where more
practice-based approaches are possible, and it is on
the way to achieving academic recognition as well as
gaining the vital interest of the practitioners." 1
Designforskning har blivit ett mer vanligt förekommande begrepp och används av flera av de
tillfrågade kontoren i deras praktik. På Designfakultetens hemsida (Nationellt centrum för
designforskning förlagt till KTH) beskrivs designforskning enligt följande:
"Designforskning koncentreras idag på designar1
Nilsson, F. ; Dunin-Woyseth, H. (2017) "Four Arrows of Knowledge.
Some Notes on Practice-Based Research". Hantverksvetenskap pp. 37-46.
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betets förmåga att skapa innovativa lösningar på
komplexa problem och vidga individernas, företagens och samhällets ”möjlighetsrum”. Forskningen
ger också egna bidrag till detta genom att kunskaper
och innovationer från olika håll kopplas samman. En
process som i sig resulterar i nya forskningsbaserade
produkter, tjänster, system och miljöer samt mer kritiska, välförankrade och långsiktiga designprocesser.
Designforskning kan ses som en undersökning av
möjlighetsbetingelserna för mänskligt skapande,
såväl begreppsligt som materiellt. Designforskningen ska bidra till etiskt och estetiskt medvetna sätt
att utveckla betingelserna i samhället. Det kan till
exempel göras genom designingrepp eller genom att
undersöka designpraktikens förändringskraft.

AFFÄRSMODELLER
Samtal med företagens representanter ger en
bild av att det är i begreppshanteringen som
affärsmodellen tar sin första början. Det finns
skillnader i hur det strategiska arbetet utvecklas
och vilka utomstående finansieringsmöjligheter
företagen får tillgång till. Flertalet av företagen
vill vidareutveckla sin metodik och medvetet
förflytta sig mot en tydligare forskningspraktik.
Andra företag ser sitt utvecklingsarbete mer som
tillfällen som uppstår och förlitar sig på egna
sparade medel för att täcka FoU/FoI-arbetet3.

Tre typer av designforskning
Tre grundläggande typer av designforskning kan
urskiljas, forskning om, forskning för och forskning
genom design.
(1) Forskning om design beskriver designprocesser
och resultat som fenomen utifrån allmänna förståelse- och förklaringsperspektiv.
(2) Forskning för design är inriktad på kunskaper för
användning under designarbete. Det kan röra sig om
metoder eller insatskunskaper.
(3) Forskning genom design använder designarbetets innovativa förmåga för att generera nya möjligheter och undersöka alternativa lösningar." 2
2
Designfakultetens hemsida http://www.designfakulteten.kth.se/
om-designfakulteten/vad-ar-designforskning

3
Förkortningarna FoU och FoI står för Forskning och Utveckling
respektive Forskning och Innovation.
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VILKEN TYP AV PRAKTIKNÄRA VERKSAMHET
BEDRIVER KONTOREN? OCH VART VILL DE I
FRAMTIDEN?
En enkät skickades ut efter intervjuerna och
denna blev besvarad av sex kontor (av åtta).
Syftet med enkäten var att få fram nyanser i inriktningar, genom att fråga var företagen själva
placerar sin verksamhet, och vart de vill röra sig i
framtiden.
Företagen fick kategorisera sina FoI-insatser
enligt Boverkets kategorisering av forskning. Frågan löd: "Hur stor del av kontorets FoU/ FoI-resurser uppskattar ni läggs i respektive kategori?" Vi bad företagen välja mellan alternativen
"Mycket", "Mellan", "Lite" eller "Inget alls". Förkortningarna FoU och FoI står för Forskning och
Utveckling respektive Forskning och Innovation.
Organisationsinnovation varierar mycket mellan
företagen, här hittar vi två kontor som vill minska, respektive tre kontor som vill öka sina åtagande framöver. Processutveckling varierar också
mycket mellan företagen, de flesta vill bibehålla
sin insats i framtiden. Kontoren varierar mellan
inget till mycket. Alla företag bedriver genomförbarhetsstudier, men främst som en liten/mellan
del av FoI-arbetet. Fyra kontor vill utöka sina
insatser på området.
Tydligt från svaren är att alla kontor är verksamma inom experimentell forskning, och fem kontor
vill även utöka inom denna kategori. Här hittar
vi den största tyngden. Fem kontor vill utöka sitt
engagemang inom industriell forskning, för ett
kontor blir detta ett nytt åtagande. Endast tre
kontor ägnar sig åt grundforskning.
Intressant från undersökningen är att industriell
forskning hamnar så pass lågt hos det verksamma kontoren. Här finns stora möjligheter för arkitektkontoren med sin unika kunskap att förbättra
både processer, tjänster och produkter. Kan det
bero på att branschaktörer inte tydligt kan se en
koppling till sina verksamheter?

Arkitektkontor: __________________________
Boverkets definitioner av forskning
Hur stor del av kontorets FoU/ FoI resurser uppskattar
du läggs i respektive kategori?

Organisationsinnovation
Nuläge:
Inte alls ⬜ Lite ⬜ Mellan ⬜ Mycket ⬜
Om fem år:
Inte alls ⬜ Lite ⬜ Mellan ⬜ Mycket ⬜
Definition: Genomförande av en ny organisationsmetod i ett företags
affärsmetoder, arbetsplatsorganisation eller förbindelser utåt.
Ändringar som baseras på organisationsmetoder som redan används inom
företaget, ändrad ledningsstrategi, sammanslagningar och förvärv,
upphörande med en process, förändringar som uteslutande beror på ändrade
faktorpriser, regelbundna säsongsanpassningar eller andra cykliska
anpassningar är inte stödberättigande åtgärder.

Processutveckling
Nuläge:
Inte alls ⬜ Lite ⬜ Mellan ⬜ Mycket ⬜
Om fem år:
Inte alls ⬜ Lite ⬜ Mellan ⬜ Mycket ⬜
Definition: Genomförande av en ny eller väsentligt förbättrad produktionseller
framtagningsmetod, inklusive betydande förändringar av teknik, utrustning
eller programvara.
Smärre förändringar eller förbättringar, förbättrade produktions- eller
tjänstemöjligheter genom att tillverknings- eller logistiksystem införs som i hög
grad liknar dem som redan används är inte stödberättigande åtgärder.

Genomförbarhetsstudie
Nuläge:
Inte alls ⬜ Lite ⬜ Mellan ⬜ Mycket ⬜
Om fem år:
Inte alls ⬜ Lite ⬜ Mellan ⬜ Mycket ⬜
Definition: Utvärdering och analys av potentialen för ett projekt genom att
objektivt och rationellt tydliggöra projektets starka och svaga sidor,
möjligheter och risker samt att identifiera de resurser som krävs för att
genomföra det.

Experimentell utveckling
Nuläge:
Inte alls ⬜ Lite ⬜ Mellan ⬜ Mycket ⬜
Om fem år:
Inte alls ⬜ Lite ⬜ Mellan ⬜ Mycket ⬜
Definition: Att förvärva, kombinera, forma och använda befintliga
vetenskapliga, tekniska, näringslivsmässiga och andra relevanta kunskaper
och färdigheter med syftet att utarbeta nya eller förbättrade produkter,
processer eller tjänster.
Experimentell utveckling kan inbegripa utformning av prototyper,
demonstration, pilotarbete, testning och validering av nya eller förbättrade
produkter, processer eller tjänster i miljöer som motsvarar realistiska
driftsförhållanden där det primära syftet är att göra ytterligare tekniska
förbättringar på de produkter, processer eller tjänster som ännu inte är fasta.

Industriell forskning
Nuläge:
Inte alls ⬜ Lite ⬜ Mellan ⬜ Mycket ⬜
Om fem år:
Inte alls ⬜ Lite ⬜ Mellan ⬜ Mycket ⬜
Definition: Planerad forskning eller kritisk analys, som syftar till att förvärva ny
kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller
tjänster, eller för att markant förbättra befintliga produkter, processer eller
tjänster.

Grundforskning
Nuläge:
Inte alls ⬜ Lite ⬜ Mellan ⬜ Mycket ⬜
Om fem år:
Inte alls ⬜ Lite ⬜ Mellan ⬜ Mycket ⬜
Definition: Experimentellt eller teoretiskt arbete som i första hand syftar till att
förvärva ny kunskap om de grundläggande orsakerna till fenomen och
iakttagbara fakta och som inte syftar till någon direkt kommersiell tillämpning
eller användning.
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ORGANISATIONSINNOVATION

PROCESSUTVECKLING

GENOMFÖRBARHETSSTUDIE

EXPERIMENTELL
FORSKNING

ORGANISATIONSINNOVATION

ArkLab

INDUSTRIELL
FORSKNING

PROCESSUTVECKLING

GRUNDFORSKNING

GENOMFÖRBARHETSSTUDIE

ArkLab
Brunnberg
& Forshed

Brunnberg
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CoRS
Nyréns

Nyréns
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TIP
Urbio

Urbio
Nuläge

Om 5 år
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Mycket

Mellan

Mellan

Nuläge

Om 5 år

Lite

Lite

Mycket

Mycket

Mellan

Mellan

Lite

Lite

Illustration: TIP
Källa: Enkätsvar. Sammanställning: TIP

EXPERIMENT
FORSKNIN
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SAMLADE FÖRSLAG OCH INRIKTNING FÖR
VIDARE ARBETE
▶ Etablera en struktur i branschen som är innovations- och forskningsfrämjande. Det krävs en
branschmässing kunskapshöjning inom praktiknära forskning. Hur den ser ut och fungerar.
▶ En gemensam begreppshantering. Utökad
begreppsanvändning och samsyn kring begrepp
öppnar för både utvecklande diskussion, finansieringsmöjligheter och bättre resultat. I nuläget
finns svaga förutsättningar för en nyanserad
utvärdering av projekt – eftersom de inte gör
anspråk på att vara forskning går de inte att
ifrågasätta/kritisera. Heller ingen kultur av att
kritiskt och öppet utvärdera det egna/andras
arbete. Vem kan möjliggöra ett gynnsamt klimat
och ett utvecklingsforum för de allra viktigaste
frågorna?
▶ Nya finansieringsmodeller. Ändrade krav på
medfinansiering då arkitekten inte gör vinst på
innovationen/forskning på samma sätt som
övriga aktörer.
▶ Stöd i att hitta finansiering. Idag finns ingen
plattform för att dela information om utlysningar som kan sökas/plattformar att medverka i.
En branschgemensam "utlysningskalender" kan
vara en lösning.
▶ Stöd i ansökningsprocesser. Ett branchgemensamt "ansökningsråd" kan vara en lösning.
▶ Kommunikationsplattformar. Hur ska kommunikation hinnas med/finansieras – finns tid/
kompetens inom företaget eller kunde det vara
en delad tjänst?
▶ För vissa anslag finns krav på medverkande
akademisk forskare, skillnader i arbetssätt och
tid. Hur hittar vi ett smidigare utbyte mellan
akademi och praktik?

VAD KAN ARKDES GÖRA?
▶ Skapa ett branschforum där erfarenheter kan
delas. Ett sådant exempel är norska Future Built,
ett forum med fokus på klimatvänlig arkitektur
och stadsutveckling genom vilket det går att
söka pengar för pilotprojekt.
▶ Kunskapsuppbyggande. Sammanställa och
sprida information om hur praktiknära forskningsprojekt kan genomföras.
▶ Startstöd. Det initiala arbetet med projektbeskrivningar och ansökningar är både en kostnad/risk och kan vara okänd terräng för arkitektföretagen. Här kan ArkDes verka för att bygga
kapacitet inom arkitektkåren.
▶ Spridning av resultat. ArkDes kan stötta
branschen med kommunikation och spridning
av resultat under och efter avslutade projekt.
Dessa två delar är tidskrävande och därmed
kostsamma. Arkitekter har inte heller det som sitt
starkaste kompetensområde. ArkDes kan verka
som distributör och använda sina uppbyggda
strukturer för kommunikation.
▶ Sammanställa statistik, annonsera stöd som
finns att söka och på andra sätt verka för ett
starkare forsknings- och innovationsklimat bland
Sveriges arkitektföretag.
ALLT ATT VINNA, INGET ATT FÖRLORA
Grafen på motstående sida visar hur forskningsstödet har utvecklats sedan 1990. Foskningsinstituten har lyckats behålla sin finansiering medan
anslagen till företagen har minskat väsentligt.
För att möta dagens samhällsutmaningar med
innovativ arkitektur behövs omfattande satsningar inom praktiknära forskning och innovation. Det behövs radikala förändringar och stora
förflyttningar. För arkitektföretagen finns allt att
vinna, inget att förlora.
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Sedan 1990 har forskningsmedlen minskat. Andelen som tilldelas företag har minskat kraftigt.
Illustration: TIP
Källa: Byggforskningsrådet och Arkitekten
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• Artikel, Arkitekten. Högst upp i forskarligan, Rebecka Gordan. Nummer 12 , januari 2018
• Branschöversikten 2016, Sveriges Arkitekter
• Branschöversikten 2017, Sveriges Arkitekter
• Branschrapport 2018 – Hack i kurvan eller djup nedgång? Sveriges
Arkitekter
• Nilsson, F. ; Dunin-Woyseth, H. (2017) "Four Arrows of Knowledge. Some
Notes on Practice-Based Research". Hantverksvetenskap pp. 37-46.
• Beskrivning hämtad från Energimyndighetens riktlinjer. http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/soka-stod-och-rapportera/rattsliga-forutsattningar-for-att-fa-stod/
• En forskningsreform för framtiden – en utvärdering av FoU-avdraget.
En rapport från Svenska Teknik & Designföretagen
• Satsning på forskning om stora samhällsutmaningar, Promemoria
20160909, Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet
• Förutsättningar för innovationspolitik i Sverige
• Underlag till regeringens politik för forskning, innovation och högre
utbildning 2017-2027
• Analysrapport, Vinnova November 2015

Praktiska Bilagan

FINANSIERING
Myndigheter och strategiska program
FOU-AVDRAGET STARTADES 1 JANUARI 2014
Det ger företag i Sverige möjlighet att yrka
avdrag på arbetsgivaravgiften för anställda
som utför arbete inom kvalificerad forskning
och utveckling (FoU). Det så kallade FoU-avdraget syftar till att ge incitament för små och
medelstora företag med begränsad budget
att investera i FoU-verksamhet.

Mycket av medlen
fördelas via olika utlysningar inom de strategiska forskningsprogrammen. För att söka stöd krävs ett omfattande
arbete med att skriva en ansökan. Projekten är
fleråriga, kräver viss del medfinansiering samt
ett strategiskt upplägg för genomförande.
Det finns 17 strategiska program som drivs av
olika myndigheter, varav två program har fokus
på hållbar samhällsbyggnad:
Viable Cities
Det strategiska innovationsprogrammet Viable
Cities ska skapa hållbara lösningar på globala
samhällsutmaningar. Ett stort fokus är på tillväxtpotential, samhällsrelevans och möjligheter
inom hållbar stadsutveckling som kan bidra till
nya lösningar inom energi- och klimatområdet.
Programmet administreras av KTH, finansiering
söks från Energimyndigheten.
Smart Built Environment
Programmet Smart Built Environment vill skapa
nya möjligheter baserade på digitaliserad
samhällsbyggnad. Det utgår från digitaliseringen och hur den kan bli en motor för förändring
i samhällsbyggandet. Smart Built Environment
samordnas av IQ Samhällsbyggnad

Avdraget är på 10 procent av lönen och begränsas till 230 000 kronor per koncern och
månad. FoU-avdraget regleras i 2 kap. 29–31
§§ socialavgiftslagen (2000:980).
Källa: Skatteverket

med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och
Formas.
Flertalet av företagen i denna rapport har fått
finansiering från följande myndigheter och utlysningar:
Vinnova
• Utmaningsdriven innovation (UDI)
• Innovationer för ett hållbart samhälle (IHS)
• Genus och mångfald för innovation
Naturvårdsverket
• Stadsinnovationer
• Klimatklivet
Boverket
• Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande

Privata stiftelser & stöd
Det finns också flera privata stiftelser där arkitekter kan söka stöd för sina projekt. Dessa
stöd är specifikt riktade till arkitekturfältet och
är mindre krävande att söka än mer generella myndighetsprogram. Anslagen från privata
stiftelser är dock mindre. Oftast medfinansieras
projekt med stöd upp till ca 200 tkr, vilket kan
vara begränsande för större forskningsprojekt
med fler aktörer.

De privata stöden har en stor betydelse för
arkitekturbranschen i Sverige. Många projekt har
börjat med ett stöd från stiftelserna och sedan
växt till större forskningsprojekt. En form av
"instegsforskning", där bedömningen av ansökan
görs av arkitekter. Därav finns en god förståelse
för praktiknära arkitekturforskning.
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Praktiska Bilagan

ARKUS

ARQ

Arkus består av Stiftelsen Arkus och Arkusföreningen.

ARQs ändamål är att främja vetenskaplig forskning
angående arkitektur, samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering.
ARQ verkar som en länk mellan akademins forskare och företagens praktiker i gränsöverskridande
studier och projekt.
ARQs uppgift är att hantera FoU-program, anslagsgivning, bedömning, genomförande, implementering och ekonomi för två stiftelser grundade av
White arkitekter; Stiftelsen för arkitekturforskning
och Forskningsstiftelsen för Samhällsplanering,
byggnadsplanering och projektering.

Stiftelsens ändamål är att främja praktiknära
forskning om arkitektur. Detta sker genom utdelning
av medel till forskning som bedöms relevant för arkitektbranschen. Stiftelsen finansieras av medlemsföretag och myndigheter.
Föreningens uppgift är att förmedla medlemmarnas
intressen till Stiftelsen. Det innebär att fånga upp
och kommunicera företagens behov samt informera
företag om kunskapsmaterial som publiceras av
Arkus. Föreningen har möten 2-3 ggr/år och håller
löpande kontakt med kansliet. 1

ARQ finansierar forskningsprojekt inom samhällsbyggande, arkitektur och design. ARQs ändamål är
att främja vetenskaplig forskning inom ämnesområdena arkitektur, samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering. ARQ främjar samverkan
mellan praktik och akademi, genom gränsöverskridande studier och projekt.
FoU-programmets mål
FoU-programmets mål på lång sikt är att bidra till
en hållbar samhällsutveckling med ökad arkitektonisk kvalitet, genom att stimulera praktiker och
teoretiker till gemensam problemformulering och
innovativa lösningar. Programmet verkar för aktörssamverkan mellan samhälle, universitet, byggsektor
och forskningsfinansiärer. Detta sker genom att
utforska, utveckla och vårda kunskap och verktyg
för arkitektarbete. 2

1

www.arkus.se

2

www.arqforsk.se

RIKSBYGGEN
DEN GODA STADEN

LEIF BLOMQVISTS
FORSKNINGSSTIFTELSE

Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling
och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård,
samhälls- och trafikplanering. Fondens namn,
Den Goda Staden, betecknar en boendemiljö som
tillfredsställer de enskilda människornas önskemål
och behov samtidigt som den harmonierar och
samverkar med natur och miljö.
Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens
50-årsjubileum 1990 och kapitalet grundades på
gåvor från Riksbyggens bostadsrättsföreningar
samt organisationer och företag som Riksbyggen
samarbetar med. Från 1991 till 2017 har fonden delat
ut ca 150 stipendier till ett värde av ca 11,5 miljoner
kronor.
Fonden kommer 2018 att dela ut mellan
500 000 - 600 000 kronor fördelat på minst
5 stipendier. Högsta belopp som en stipendiat kan
få är 200 000 kronor. Fonden har en särskild styrelse
som behandlar ansökningarna. Styrelsen har representanter från både Riksbyggen och forskningsvärlden.

Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall
arkitekter för hållbar samhällsutveckling – LBF – har
som ändamål att:
Utan enskilt vinstsyfte stödja, stimulera och belöna
utbildning och forskning inom hållbar samhällsutveckling på sådant sätt att områdena konstnärlig
gestaltning, arkitektur och stadsbyggnad främjas.
I första hand skall sådan forskning och utbildning
stödjas, stimuleras och belönas som bedrivs eller tillgodoser intressen i Sverige. I andra hand kan medel
från stiftelsen fördelas internationellt.
LBF skall verka som en länk mellan den forskning
som sker inom akademin och företagens praktiska
projektgenomförande.
LBF:s uppgift är att hantera anslagsgivning, bedömning, genomförande, rapporthantering och implementering.

Vad prioriterar fonden?
Fonden bedömer ansökningarna med hänsyn till
kvalitet och hur det i ansökan beskrivna projektets
resultat har förutsättningar att bli en viktig del i
att skapa bättre boendemiljöer och stadsmiljöer.
Fonden stödjer i första hand projekt där fonden är
huvudfinansiär eller där projektet utgör en urskiljbar
del i ett större sammanhang. Fonden ser att ansökan inkluderar insatser för en populärvetenskaplig
spridning av projektresultatet i en vidare krets. 3
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www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/samarbeten/stipendier

Vad prioriterar Stiftelsen?
Stiftelsens huvudinriktning inom områdena konstnärlig gestaltning, arkitektur och stadsbyggnad
med fokus på hållbarhetsaspekter ligger som bas för
inriktning av bidragsgivning.
Stiftelsen bedömer ansökningarna med hänsyn till
redovisad kvalitet i projektbeskrivningen och hur det
i ansökan redovisade projektets resultat har förutsättningar att bli en viktig del i att skapa långsiktig
hållbarhet inom stadsbyggnad, arkitektur och
konstnärlig gestaltning.
Stiftelsen bedömer även relevans i problembeskrivning och kopplingen till hur resultatet kan nyttjas
inom praktikens förutsättningar.
Stiftelsen stödjer i första hand projekt där stiftelsen
är huvudfinansiär. 4
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www.lbfstiftelse.se

Praktiska Bilagan

FOU-ANSLAG FRÅN
RICHERTSKA STIFTELSEN
SWECO

FFNS
SWECO

ÄMNESOMRÅDEN
Stiftelsens ändamål är att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi,
samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat
med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom
nämnda områden.

FFNS-stiftelsen grundades 1982 av arkitektföretaget
FFNS, som idag är Swecos arkitekturverksamhet och
en del av Sweco-koncernen. Stiftelsen delar vartannat
år ut anslag för att främja forskning, utveckling och
utbildning inom områden som berör arkitektverksamhet, arkitektur och formgivning samt byggnadstekniska frågor.

VEM KAN SÖKA?
Ansökan står öppen för forskare med koppling till
landets högskolor, universitet och instutioner. Stiftelsen ser gärna ansökningar för tvärsektoriella projekt i
syfte att bidra till hållbar samhälls- och stadsutveckling. Projekt i samverkan mellan universitet, näringsliv,
institut eller andra organisationer uppmuntras, likaså
projekt som ligger nära praktisk tillämpning.

ÄMNESOMRÅDEN
Stiftelsens ändamål är att främja forskning, utveckling och utbildning inom områden som berör arkitektverksamhet, arkitektur och formgivning samt
byggnadstekniska frågor. Vidare områden som berör
projektadministrativa frågor däri inbegripet forskning, som syftar till rationaliseringar, skapande eller
utveckling av program, system, rutiner eller liknande.
VEM KAN SÖKA?
Ansökan står öppen för alla, men företrädelsevis
personer som har akademisk examen inom arkitektur,
formgivning och byggnadsteknik eller motsvarande
praktisk yrkeserfarenhet.
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Innovation
= något som går
från idé till en
tillämpning som är
värdeskapande

En studie av arkitektens roll
Del I. Forskningsnära arkitekter
i Stockholmsområdet 2018
Arkitekter har haft stor inverkan på utformningen och utveckling av
våra samhällen, och här ställer vi oss frågan hur ser arkitektens roll
ut idag? Vad upplever arkitektkontoren? Vilka nya affärsmodeller
stärker praktiken?
Med syftet att vidga och stärka arkitektens roll har ArkDes
formulerat två undersökningar som utgår ifrån arkitektens praktik
inom samhällsbyggande idag.
Arkitektens roll, Del I:
Forskningsnära arkitekter i Stockholmsområdet,
Theory Into Practice
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Arkitektens roll, Del II:
Bostadsritande arkitekter i Stockholmsområdet,
Erik Stenberg, KTH

