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JUNI 2000DE TEKNISKA KONSULTFÖRETAGEN OCH ARKITEKTFÖRETAGEN

Starkt marknadsläge

Marknadsläget är nu mycket starkt för
konsultföretagen inom management
(projektledning) , teknik och design. De
bygg- och anläggningsorienterade arki-
tekt- och teknikkonsultföretagen fortsät-
ter sin positiva utveckling och industri-
teknikkonsultföretagen kan samtidigt se
att orderingången, som varit något matt
under senare delen av 1999 och inled-
ningen av detta året, nu kraftigt vänt
uppåt.

Sammantaget kan vi konstatera att den
erfarenhetsrika och leveranssäkra arki-
tekt- och teknikkonsultbranschen utveck-
las mycket positivt med inbrytningar på
nya områden och förstärkning på de tra-
ditionella och med en viss ökad utlands-
aktivitet. Branschen visar upp en stadigt
ökande lönsamhet med en förbättrad

Investeringssignalen – prognos för företagens orderläge

Diagrammet visar vid varje mättillfälle  de bygg- och anläggningsorienterade arkitektföretagens och
teknikkonsultföretagens prognoser om orderläget ett halvår framåt.

prisbild på framför allt de mest kvalifice-
rade tjänsterna. Branschen blir för våra
ungdomar en allt mer attraktiv del av ar-
betsmarknaden. Landets goda ekono-
miska basförutsättningar med en rullande
ekonomisk flerårsprognos, som nu är den
bästa sedan 60-talet, bäddar för goda
marknadsförutsättningar under ytterli-
gare några år. Samtidigt gör sig kapacitet-
staket i konsultföretagen påmint och
rekryteringsmöjligheterna är något an-
strängda. Vi har tidigare givit uttryck för
att detta kommer att påskynda struktur-
förändringar i branschen. I dagarna har
vi sett en sådan större strukturaffär pre-
senteras i och med J&W´s bud på KM
och en något mindre i form av Sycons
bud på Stockholm Konsult.

Branschkommuniké
från AI-Företagen

Prognoserna i tabellen nedan baseras
på bokslutssiffror för 1999, delårs-
rapporter för år 2000 och undersök-
ningar i samband med AI-Företagens
Investeringssignal för företag repre-
senterande ca en tredjedel branschens
volym. Mer detaljerade beräkningar
för branschutvecklingen 1999 och
prognoser för innevarande och nästa
år liksom uppgifter om de enskilda
företagen samt den internationella
kartläggningen kommer att återfin-
nas i vår årliga Branschöversikt, som
publiceras i november.

Bengt O. Andreasson
tf vd i AI-Företagen

Branschkommuniké
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Medelantalet anställda i branschen

Branschens omsättning Branschens volymökning tudelad

Som tidigare ökar industritekniksegmen-
tet sin personalnumerär högst väsentligt.
Våra bedömningar är att medelantalet an-
ställda i dessa företag under 1999 ökade
med ca 10% och att årets expansion kom-
mer att hamna i samma härad. Även här
är rekryteringsvolymen bland ungdomar
begränsad. Segmentet expanderar emel-
lertid också genom att framför allt de
större företagen ingår olika former av
partnerskap med kundföretagen och i en
del fall genom övertagande av enheter hos
kundföretagen. IT-orienteringen hos flera
av de större företagen bidrar till den po-
sitiva utvecklingen.

Företagen i det bygg- och anläggnings-
orienterade segmentet nyrekryterar också,
men segmentet kan ändå under förra året
och innevarande år enbart visa upp en
oförändrad eller marginell nettoökning av
numerären. Den främsta anledningen är
SWECO´s försäljning av Newsec under
1999 samt KM´s försäljning av labverk-
samheten och Scandiaconsults försäljning
av Arsenalen. Även om branschgränserna
allt mer suddas ut påstår vi att över 500
personer därigenom lämnat branschen.
Däremot visade segmentet upp en volym-
ökning på 5-7% under 1999 och vi vän-
tar en något större ökning under inneva-
rande år. Arkitektföretagen  är speciellt
gynnade av  den goda konjunkturen med
kraftigt ökade bostadsinvesteringar och
ökade näringslivsinvesteringar i kontor
och kommersiella lokaler och visade upp
en volymökning på nära 10% under förra
året.
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                                        Omsättning                       Resultat och finansiella poster
                                           kkr per anställd           kkr per anställd

1998 1999p 2000p 2001p 1998 1999p 2000p 2001p

De större koncernerna 729 747 790 840 34 36 44 49

varav

byggorienterade 730 770 824 860 23 32 39 44
industriteknik 726 740 770 808 61 45 55 62

Orderstockindex och beläggning

Stadigt förbättrad lönsamhet

Den grundläggande goda marknaden och
företagsledningarnas intensiva effektivi-
seringsarbete har faktiskt inneburit en
form av turn-around för branschen. Ökad
IT-orientering, satsning på nyare områ-
den, som telekomteknik mm och effek-
tivare projektledningsfunktioner leder till
ökad kundnytta. Design i vid bemärkelse
är ett fortsatt hett område. Prisbilden på
de mest kvalificerade tjänsterna ser allt
bättre ut. Företagen känner sig inte längre
tvingade att åta sig uppdrag med förlust-
risk. Marknadsläget är sådant att de le-
dande och drivande företagen har möj-
lighet att klara hem goda vinstmargina-
ler i verksamheten. Och till det kommer
så SPP-återföringen.

Markant förbättrad beläggning och
orderstock

Konsultföretagens beläggning och order-
stock har successivt förbättrats. För de
bygg- och anläggningsinriktade arkitekt-
och teknikkonsultföretagen inleddes i
princip en förbättring under andra halv-
året -98. AI-Företagen har gjort mark-
nadsundersökningar i dessa företag sedan
slutet av 1994 och den senaste tiden upp-
gång kan tydligt avläsas i vidstående dia-
gram.

För industriteknikkonsulterna påbörjades
motsvarande undersökningar först i bör-
jan av 1999 och serien är därmed inte så
lång att en illustrerande graf kan erhål-
las. Noteras skall dock att beläggningen
och orderingången också för detta seg-
ment kraftigt vänt uppåt.

Beläggningen har en väsentlig betydelse
för resultatet i företagen. En ökning av
årsbeläggningen med en procentenhet ger
– allt annat oförändrat – en resultatför-
bättring på ca 5-7 kkr/anställd. Företa-
gen gör i allmänhet denna beräkning på
lite olika sätt därav spannet.

Branschen har medvind
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Börsvärde i MSEK

Företag 2000-04-28 1999-12-31 99-10-29 98-10-30 97-10-30

Sigma 8966 6123 2218 1508 594

Jaakko Pöyry 1997 1777 **1345 1100 1200

Semcon 2419 1734 1023 1170 598

ÅF 851 765 604 684 655

SWECO 724 968 554 *296 977

Scandiaconsult 765 657 550 245 278

J&W 579 517 506 242 195

KM 276 ***215 244 104 153

INAC 43 41 26 35 –

* här skiljt från fastighetsbolaget Humlegården (börsvärde 933 MSEK)
** varav ca 32 på Stockholmsbörsen och resten på Helsingforsbörsen
*** efter utdelning av labverksamhet

Från 2000-05 är Jaako Pöyry borttagen från stockholmsbörsen

Företag Medel- Omsättning/ Resultat Netto- Börsvärde/ P/e P/s
antal anställd efter finansiella marginal i % anställd

anställda kkr poster/anställd i kkr

Sigma 1874 791 62,0 7,8 3267 84,3 4,13

Jaakko Pöyry 4461 761 48,7 6,4 398 13,8 0,52

Semcon 1173 736 54,3 7,4 1478 29,6 2,01

ÅF 2222 726 24,8 3,4 344 21,0 0,47

SWECO 2188 746 1,1 0,2 442 >100 0,59

Scandiaconsult 1935 747 41,8 4,2 340 10,8 0,45

J&W 1119 722 56,9 7,9 462 8,2 0,64

KM 963 695 neg. – 223 – 0,32

INAC 117 927 17,9 1,9 350 19,6 0,38

SPP-medel ger ökat svängrum

SPPs beslut förra året om ny konsolide-
ringspolicy gör att ca 75 miljarder kro-
nor av överkonsoliderade medel återförs
till näringslivet. Vår bedömning är att den
personalintensiva teknikkonsult- och
arkitektbranschen tillförs ca 4 miljarder
kronor.  De mogna företagen – huvud-
delen av det bygg- och anläggningsorien-
terade konsultsegmentet – återförs i snitt
ca 160-180 kkr per anställd. De yngre
företagen, som samtidigt vuxit kraftigt
de allra senaste åren – i huvudsak indu-
striteknikkonsulterna – återförs medel på
en helt annan nivå. Snittet för segmentet
hamnar på ca 25-35 kkr per anställd. I
detta hänseende hör ÅF till den förra ka-
tegorin. I tabellen på sidan 3 är SPP-åter-
föringen inte medtagen i resultatprog-
noserna. Oavsett hur redovisningen av
dessa medel sker och på hur många år
återföringen delas upp kommer företa-
gens ekonomiska utrymme att förbättras
kraftigt. Faktum är dessutom att SPPs
förvaltade stock, nämnda gigantiska åter-
föring till trots, ändå är konsoliderad över
policyribban. En ytterligare mindre åter-
föring skulle därför kunna förväntas.

Förädlingsvärdet ökar

Förädlingsvärdet mätt som summan av
ett företags sammanlagda löne- och
lönebikostnader och rörelseresultatet ef-
ter avskrivningar är för tjänstenäringen
dess bidrag till bruttonationalprodukten.
I våra beräkningar är också goodwill-
avskrivningar gjorda vid beräkningen av
förädlingsvärdet, något som inte alla fö-
retag gör i de egna redovisningarna.

Man kan något förenklat säga att ju hö-
gre ett företags förädlingsvärde är per
anställd desto högre är kundens värde-
ring av tjänsterna. För 1999 uppgick snit-
tet för de större företagens förädlingsvärde
till ca 470 kkr per anställd mot ca 455

Konsultföretagen omvärderade på börsen

Nyckeltal per 1999-12-31
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IT- /Internetkonsultföretag
Nyckeltal per 1999-12-31

Företag Medel- Omsättning/ Resultat efter Netto- Börsvärde/ P/e P/s
antal anställd finansiella poster/ marginal anställd

anställda kkr anställd kkr i % kkr

WM-data 7689 1654 127,6 7,7 5033 58 3,04
TietoEnator 11058 955 84,9 8,9 3706 68 3,88
Frontec 1403 880 20,0 2,3 2146 40 2,44
Mandator 958 982 59,5 6,1 5194 145 5,29
Enea Data 493 1041 92,1 8,9 687 130 8,0
Arete 82 1273 269,5 21,1 3622 17 2,8
Information
Highway 299 769 5,2 0,7 17033 >200 22,2
Softronic 276 1123 177,6 15,8 4962 40 4,4
HiQ 178 1254 192,7 15,4 11921 91 9,9

Adera 330 647 neg neg 4524 neg 6,5

Icon Medialab 585 712 neg neg 17451 neg 24,5
Framfab 367 967 108,2 11,2 54981 947 56,8

Nocom 118 1589 8,5 0,5 7898 neg 5,0

Cyber Com 185 1037 78,5 7,6 7351 105 7,1

En jämförelse med några internationella börsnoterade teknikkonsultföretag
Nyckeltal per 1999-12-31

Företag Antal Omsättning/ Resultat efter Netto Börsvärde/ P/e P/s
anställda anställd finansiella poster marginal anställd

kkr /anställd kkr i % kkr

Jaakko Pöyry Group FIN 4461 761 48,7 6,4 398 13,8 0,52
WS Atkins plc UK 8522 605 56,1 8,2 1079 30,0 1,78
High-Point plc UK 428 743 76,3 10,3 474 10,1 0,64
Waterman
Partnership UK 630 586 x x 513 9,1 0,87
White Young Green UK 750 481 49,2 10,2 600 15,9 1,08
WSP Group UK 1500 710 43,0 6,1 1031 33,1 1,45
Arcadis NL 6635 848 33,0 3,9 169 7,4 0,20
Fugro NL 4910 957 99,7 10,4 369 12,3 0,85
Grontmij NL 3000 481 15,7 3,3 123 x 0,26
Detron Group NL 2485 674 46,7 6,9 315 x 0,47
Oviktat snitt Europa 685 52 507

URS Corp. US 6600 1336 51,4 3,9 424 9,7 0,32
Roy F. Weston US 1600 1283 4,8 0,4 95 x 0,07
Michael Baker Corp. US 3800 1163 – neg 96 x 0,08
Harding Lawson
Associates US 1200 869 17,7 2,0 276 x 0,32
Tetra tech Inc,. US 3800 1263 64,9 5,1 2200 x 1,75
AGRA CAN 6500 1100 20,4 1,7 2520 23,8 2,29
SNC-Lavalin CAN 6500 1148 27,5 2,4 523 16,4 0,46

Oviktat snitt Nordamerika 1166 31 876

kkr  året innan. Vår prognos är att föräd-
lingsvärdet för år 2000 kommer att uppgå
till närmre 500 kkr/anställd i snitt för de
större koncernerna.

Svenska teknikkonsulter matchar
framgångsrika internationella jättar...

I ett internationellt perspektiv har flera
av de större och medelstora svenska kon-
sultföretagen nu nått upp i en lönsamhet
som ligger väl i paritet med flera av de
publika internationella konsultjättarna.
Vi har gjort en jämförelse med några väl-
kända europeiska och nordamerikanska
börsnoterade konsultföretag. Några av
dessa har börjat smaka på andra prissätt-
ningsmetoder genom att de bl a är invol-
verade som konsortiedelägare i privat-
finansierade projekt.

… och matchar i stort IT- och
internetkonsultföretagens resultat

Prissättningen på de mest
kvalificerade tjänsterna har en
50%-ig uppsida

En tydligt förbättrad prisbild till trots är
den mest kvalificerade femtedelen av
arkitektföretagens och teknikkonsult-
företagens tjänster uppseendeväckande
lågt prissatt. Det visar en jämförelse med
några närliggande konsultbranscher med
motsvarande utbildningsnivåer. Pris-
bilden i vår bransch är också anmärk-
ningsvärt platt och borde differentieras i
större utsträckning. Timraterna för den
mest kvalificerade femtedelen av företa-
gens tjänster borde lyftas från 600-800
kronor upp mot 900-1200 kronor per
timme. I denna femtedel ligger bl a de
idé- och värdeskapande tjänsterna i tidiga
skeden, uppdragsledning och expert-
insatser.

Ovanstående uppgifter om omsättning, resultat och börsvärde är omräknat till svenska kkr. En viss noggrannhet
går förlorad vid valutaomräkning.

X = Uppgift saknas
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Verklig omsättning/anställd jämfört med indexerad kostnadsutveckling

Åldersfördelning bygg/anläggnings-orienterade konsultföretag

Funderingarna inom  branschen på nya
prissättningssystem är många. Vissa in-
brytningar görs säkert inom enstaka fö-
retag för enstaka projekt. De traditionella
prissättningsformerna kommer ändå att
dominera under överskådlig tid. Det är i
ljuset av detta företagen måste arbeta –
inte minst internt. Rörligt arvode och då
främst kategoritimarvoden för tjänsteka-
tegori och/eller funktionskategori utgör
ca 60% av totalvolymen för såväl arki-
tektföretagen som de bygg- och anlägg-
ningsorienterade teknikkonsulterna. I
denna andel ligger också en del varianter
av budgetarvode. För industriteknik-
konsulterna är motsvarande siffra hela
75%. Skillnaden kan i första hand för-
klaras av att de offentliga byggherrarna
har att tillämpa Lagen om offentlig upp-
handling med en väsentlig volym  fast-
prisupphandlingar som följd.

Lönekostnadsökningarna måste
uppmärksammas

I den konjunktur vi nu har kan prisbilden
på företagens tjänster matcha lönekost-
nadsökningarna. Risken är dock stor att
de senare nu accelererar på ett sätt som
inte gynnar företagen. Stora lönekost-
nadsökningar är oroväckande med den
platta lönebild som finns i företagen och
med den alltför odifferentierade pris-
bilden på företagens tjänster. Vi har tidi-
gare gjort jämförelse med andra kun-
skapsbranscher och i dessa är såväl pris-
bild som lönebild långt mer differentie-
rade. I jakten på kvalificerad arbetskraft
borde möjligheten till bl a löne- utveck-
lingskarriär vara mycket lockande.

Från 1998 till 1999 ökade den samlade
arkitekt- och teknikkonsultbranschen
lönekostnaden per anställd med inte min-
dre än 5,9%. Signaler finns om att denna

Diagrammet visar att utvecklingen av den verkliga omsättningen per anställd släpar efter en  ren kostnadsindexerad
omsättningsökning. Dvs kurvan ger en förklaring till att lönsamheten inte kunnat förbättras. Lönekostnadsutvecklingen
har inte fullt kunnat kompenserats, men tendensen de senaste två åren är dock positiv i detta avseende.
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Utbildningsnivån i branschen allt högre

nivå kommer att överskridas under inne-
varande år. Under 1998 stannade ök-
ningen på 2,5%.

Föryngring på gång

Sakta, sakta blir det bygg- och anlägg-
ningsorienterade segmentet något yngre.
Noterbart är att jämföra de mogna kon-
sultföretagen med de nya internetkon-
sulterna. De senare framhåller i års-
redovisningar och profilbroschyrer att de
nu kan ståta med en personal med 2-3
års erfarenhet och att de knutit erfarna
projektledare över 30 år gamla till sina
företag vilket skall borga för en leverans-
stabilitet mm. De mogna företagen där
personalens branscherfarenhet ligger på
mellan 10-15 år framhåller i stället för-
yngring, rookie ratio etc.

Samtidigt visar merparten av IT-och
Internetkonsulterna upp ”branscher-
farenhet” och mognad som nytt nyckel-
tal för humankapitalet. Sällan kommer
de över 5 års erfarenhet. Vår bransch
måste självfallet tillföras ny kunskap och
föryngringen kommer med automatik
med de närmaste årens allt större pensions-
avgångar.

Rekryteringskamp –
pensionsavgångarna allt större

Den åldersfördelning som finns i det
mognare bygg- och anläggningsorien-
terade konsultsegmentet leder nu till en
accelererande pensionsavgång. I år för-
svinner ca 150 personer (eller ca 0,7%)
från branschen pga pensionering.  En teo-
retisk modell visar att ålderspensione-

ringen successivt ökar till 400 personer
årligen om 5 år  och därefter toppar med
5-600 personer om 8-10 år varefter anta-
let sakta sjunker till ”normala” nivåer.
Nyrekryteringen sker i allt större konkur-
rens med andra näringar. Upptagning-
sområdet vidgas dock samtidigt in mot
data-, miljö-, kemi- och andra utbild-
ningar.

Utbildningsnivån imponerande

För en så relativt stor bransch som vår är
utbildningsnivån imponerande. För det
bygg- och anläggningsorienterade seg-
mentet har ca 37% akademisk utbildning
och ytterligare ca 8% högskoleutbildning.
I industritekniksegmentet har nära 50%
akademisk utbildning.

Kvinnorna är branschens
kompetensreserv

Kvinnorna är klart underrepresenterade
i branschen. Mer borde kunna göras för
att attrahera kvinnorna som får betraktas
som en väsentlig kompetensresurs i före-
tagens rekryteringsansträngningar framö-
ver. Andelen kvinnor i hela branschen är
idag ca 26% - lägre bland industriteknik-
konsulterna (ca 20%) och betydligt hö-
gre bland arkitektföretagen ca 37-38%.
Jämfört med föregående år visar kvinno-
andelen ingen märkbar förändring. Dä-
remot har andelen kvinnor i det bygg-
och anläggningsorienterade segmentet
ökat ett par procentenheter under de se-
naste 5-6 åren.

Bengt O. Andreasson

bengt.o.andreasson@ai-foretagen.se
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Besöksadress: Blasieholmsgatan 5.
Postadress: Box 16105, 103 22 Stockholm
Telefon 08-762 67 00. Fax 08-762 67 10.
E-post:  ai@ai-företagen.se.    www.ai-foretagen.se

AI-Företagen är branschorganisationen för Sveriges arkitekter, bygg- och
teknikkonsulter. Med ca 300 medlemsföretag som tillsammans har ca 9 000
anställda representerar AI-Företagen en betydande del av den kompetens och
de resurser som finns inom branschen.

AI-Företagen arbetar för att skapa nytta för medlemsföretagen på dagens fria
marknad för kunskapsutveckling och försäljning av tjänster. Det innebär att
bedriva Branschpolitik med följande tre huvuduppgifter:

■ Att öka den tillgängliga marknaden och skapa goda affärsvillkor.

■ Att höja värderingen av medlemsföretagens tjänster.

■ Att påverka kompetensutveckling och förnyelse i branschen.

Medlemsföretagen representerar en kompetensbredd som går utöver vad som
är vanligt i andra länders branschorganisationer – såväl arkitekter som
ingenjörer med olika inriktning. Inom styrelsen och de fem utskotten finns
därför en bred erfarenhet av teknik, design och management. De fem ut-
skotten är:

■ Affärsutskottet

■ PR-Utskottet

■ Utskottet för kompetensutveckling och förnyelse

■ Internationella Utskottet

■ Regionala Utskottet

Vidare finns ett Etiskt Råd med uppgift att stimulera ett engagemang i de
etiska frågorna samt att bevaka efterlevnaden av de Regler för god affärssed
som medlemsföretagen har åtagit sig att följa.

Vi samarbetar i ökad utsträckning med Almega Tjänsteförbunden.

Internationellt är AI-Företagen medlem i den globala teknikkonsult-
organisationen FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs-Conceils)
och i den europeiska motsvarigheten EFCA (European Federation of Enginee-
ring Consultancy Associations). På arkitektområdet är vi i samarbete med
SAR (Svenska Arkitekters Riksförbund) representerade i den europeiska
organisationen ACE (Architects´ Council of Europé).

www.ai-foretagen.se


