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INLEDNING 

Om branschen 

Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar i 

utvecklingen av fasta investeringar och produkter för ca 330 miljarder kronor i år. Sektorn 

påverkar därmed utvecklingen av nära 10 % av BNP, som under 2011 blev   

ca 3 500 miljarder kronor.  

Branschens företag är i väsentlig omfattning verksamma i inledningen av investerings-

cykeln. Branschens utveckling och förväntningar om framtida marknadsläge ger därför en 

tidig och tillförlitlig signal om hur en betydande del av BNP kommer att utvecklas under det 

kommande året.  

 

Avmattning med ljusglimtar 

Svenska Teknik&Designföretagens medlemsföretag signalerar en spretig bild. De olika 

marknadssegmenten har olika konjunktursituationer. Bostadsbyggandet avtar till följd av att 

den minskade efterfrågan på nya bostäder dragit ned prisnivåerna som i sin tur minskat 

intresset för att bygga nytt. Lokalinvesteringarna fortsätter dock att öka och balanserar till 

viss del nedgången inom bostadssektorn. Samtidigt är utvecklingen på infrastruktur- och 

anläggningsområdet fortfarande positiv, vilket gör att många teknikkonsulter går på 

högvarv. Industrikonsulterna sänder också positiva signaler trots att industrins produktion 

och exportefterfrågan minskar. De flesta industrikonsulterna har fullt upp för tillfället och 

det är möjligt att industrins ökade investeringar i maskiner och utrustning till viss del 

balanserar den i övrigt minskande orderingången.  

Signalerna är alltså blandade inför sommaren. Ska man tro prognosinstituten vänder 

konjunkturen upp redan efter årsskiftet. Utvecklingen av eurokrisen är givetvis avgörande 

för exportefterfrågan och konjunkturen i allmänhet. Ovissheten kring vart den utvecklingen 

leder är stor och signalerna svänger veckovis mellan positivt och negativt. Vi får fortsätta att 

följa den utvecklingen under hösten. Det blir viktigt att hålla sig uppdaterad på läget. 

 

Trevlig sommar! 

 

 

  

Juni 2012 

 

Lena Wästfelt 

Vd, Svenska Teknik&Designföretagen 
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OM INVESTERINGSSIGNALEN 

Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknads-

undersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggningsverksamhet 

samt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar 

på framtida orderläge och personalbehov. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln. I 

genomsnitt sker deras utrednings- och projekteringsinsats 12–18 månader före byggstart 

eller en industriell investering. Konsultföretagens unika position i investeringsprocessen 

innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i 

investeringsvolymen för t ex bostäder, infrastruktur samt industrins maskiner och processer. 

 

Investeringssignalen mäter regelbundet branschens marknadssituation och publiceras tre 

gånger per år. Undersökningen baseras på ett representativt urval av branschföretag – 

merparten är STD-företagens medlemsföretag. Publikationen syftar till att öka kunskapen 

om branschen och att informera om dess marknadssituation och därmed ge såväl 

branschföretag som övriga intressenter bättre beredskap inför marknadsförändringar. 

 

Verksamhet 

Branschen delas in i arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. De två förstnämnda 

kategorierna utreder, projekterar och projektleder byggrelaterade investeringar i vid 

bemärkelse. Industrikonsultföretagen – eller något mer tydligt industriteknikkonsult-

företagen – utreder och projekterar industrins tillverkningsprocesser och utvecklar industrins 

produkter. Arkitekt- och teknikkonsultföretagen som projekterar alla slags byggnader och 

anläggningar, är de som projekterar fabriksbyggnaden medan industrikonsulten däremot tar 

sig an tillverkningsprocessen och/eller utvecklar de produkter som ska tillverkas.  

 

Om diagrammen 

Orderstocksindex räknas fram genom en vägning mellan inneliggande orderstock per 

anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader. 

Konfidenskurvorna visar skillnaden mellan procentandelen av företagen som angivit en 

positiv förväntan på orderstockens utveckling och de som angivit en negativ förväntan. Om, 

exempelvis, 60 % förväntar sig en förbättrad utveckling och 20 % förväntar sig en försämrad 

utveckling (och övriga 20 % förväntar sig en oförändrad bild) blir nettotalet + 40. 

Diagrammen över prisbildens utveckling och förväntan på personalstyrkans utveckling 

redovisar också nettotal och beräknas på samma sätt som konfidenstalen.  

 

Om denna undersökning 

Mätdatumet för denna undersökning är den 1 maj 2012. 91 medlemsföretag, med 

sammanlagt nära 17 000 anställda i Sverige, har deltagit i marknadsundersökningen. Svaren 

har samlats in under maj och juni. 



5 

SAMMANFATTNING 

Fortsatt avmattning, med undantag av några sektorer  

Utvecklingen i branschen har mattats av under våren, när byggsektorn bromsar in och 

exportindustrins produktion minskar. Men som vanligt är bilden inte entydig. Uppdragen 

inom infrastrukturområdet ökar igen tack vare stimulanspaketen. Många infrastruktur- och 

anläggningsprojekt kom inte igång under 2011 och sätts igång i år istället, t ex flera 

järnvägsprojekt. Lokalinvesteringarna har ökat det senaste året och fortsätter att öka även i 

år, vilket till viss grad balanserar nedgången inom bostadssektorn. De minskade 

investeringarna i nya bostäder beror på att hushållen under 2011 förlorade förtroendet för 

den ekonomiska utvecklingen. Detta medförde lägre efterfrågan på nybyggda bostäder med 

följden att priserna på bostäder sjunkit, som i sin tur påverkat intresset att bygga nytt.  De 

avtagande bostadsinvesteringarna väntas dra med byggsektorn så att de totala 

investeringarna minskar med omkring 2 % under 2012. Industrins investeringar i maskiner 

och utrustning ökade under 2011 till 45 miljarder kr och väntas fortsätta att öka under 2012 

och 2013. 

Almegas Tjänsteindikator rapporterar om en försvagad tjänstesektor under det andra 

kvartalet, efter ett starkt första kvartal. Tjänstesektorn har varit tillväxtmotorn i svensk 

ekonomi de senaste åren. Det är också den sektor där flest arbeten skapats. Produktionen i 

exportindustrin har minskat sedan sommaren 2011 och exportorderingångarna minskar. 

Samtidigt är hushållen och företagen optimistiska inför den ekonomiska utvecklingen 

framöver, vilket gör att Almega tror att konjunkturavmattningen endast blir tillfällig. 

Almega förväntar sig, i likhet med de flesta prognosinstitut, en gradvis konjunkturförbättring 

från och med tredje kvartalet i år. Precis som tidigare är det den europeiska finansmarknaden 

och skuldkrisen i Sydeuropa som skapar frågetecken. Om oron biter sig fast längre än väntat 

eller förvärras är det sannolikt att konjunkturförbättringen dröjer. 

Svenska Teknik&Designföretagens medlemsföretag sänder också blandade signaler. 

Teknikkonsulternas orderläge har förbättrats under våren, medan industrikonsulternas 

orderläge är oförändrat jämfört med i januari. Arkitekternas orderläge har försämrats. De 

påverkas givetvis av den vikande bostadssektorn. Det balanseras till viss del av fortsatta 

investeringar i övriga lokaler och anläggningar. Teknikkonsulterna påverkas positivt av en 

återigen tilltagande infrastrukturmarknad, i kombination med att anläggningsprojekten ökar. 

Installationskonsulterna går på högvarv med välfyllda orderböcker. Industrikonsulterna har 

ett relativt bra orderläge och fullt upp även de. De ser också positivt på orderutvecklingen 

fram till årsskiftet, vilket förvånar lite med tanke på industrins framtidsutsikter och 

konjunkturen i allmänhet. Det är möjligt att industrins ökade investeringar i maskiner och 

utrustning delvis kan förklara detta samt att de håller uppdragsvolymen uppe.  

Företagen signalerar fortfarande ett stort rekryteringsbehov, särskilt teknikkonsulterna och 

industrikonsulterna. Där rapporterar nästan alla företag att de tror att personalstyrkan växer 

fram till årsskiftet. Problemet är att de inte lyckas fylla alla vakanser. Bland 

arkitektföretagen är signalerna inte lika starka, men det är ändå hälften av de svarande som 

behöver rekrytera. Problematiken med kompetensbristen fortsätter och kommer knappast att 

minska under de kommande åren. Behovet av erfarna konsulter är skriande och tillgången 

knapp. Bristen på ingenjörer i allmänhet är ett problem för många branscher, inklusive 

teknikkonsulterna och industrikonsulterna. Det behövs fler studenter till 

ingenjörsutbildningarna. 
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Investeringar inom sektorn 

Tabellen nedan visar investeringarna inom sektorn under 2011 samt prognoser för 

investeringsutvecklingen under 2012 och 2013.  

Bygginvesteringarna ökade med nära 10 % under 2011, till 289 miljarder kronor. Det var 

framförallt investeringarna på bostäder som ökade. Bostadsinvesteringarna motsvarade 

126,5 miljarder kronor, varav 59,7 miljarder kronor var nybyggnation. Även investeringarna 

i lokaler ökade, till sammanlagt ca 91 miljarder kronor varav ca 5,8 miljarder kom från 

industribyggnader. Däremot avtog investeringarna på infrastruktur och anläggningar, med  

3 % till omkring 72 miljarder kronor. De väntas dock öka igen med nära 2 % redan under 

2012. Samtidigt väntas investeringarna på bostäder avta med ca 6 % under året, för att vända 

svagt uppåt igen under 2013. Antalet påbörjade lägenheter under 2011 var 24 900. Under 

2012 beräknas den siffran minska till ca 21 500 för att öka till 23 500 under 2013. 

Infrastruktur- och anläggningsinvesteringarna samt lokalinvesteringarna balanserar 

nedgången på bostadssektorn och håller branschen sysselsatt även under 2012. 

Stimulanspaketen på infrastrukturområdet håller uppdragsvolymen uppe och många projekt 

som inte kom igång under 2011 inleds istället under 2012, varför en stor del av effekten från 

stimulanspaketen märks först i år.
1
 

Industrins investeringar i maskiner och utrustning ökade med 7 % under 2011 till  

45 miljarder kronor och väntas fortsätta att öka även under 2012 och 2013 med 8 respektive  

4 %.
2
  

 

Investeringar 
 

2011 2012 (p) 2013 (p)

* % %

Bostäder 126,5 -6 2

Lokaler 84,8 3 2

Industribyggnader 5,8 -10 -10

Infrastruktur o övr anläggningar 71,7 2 0

Bygginvesteringar totalt: 288,8 -2 1

Industrins investeringar i 

maskiner och utrustning 45,0 8 4

enl SCB och STD-företagen

10

7

Investeringar i Sverige                

(* miljarder kronor)
%

20

7

14

-3

 

Tabell 1: Bygg- och industriinvesteringar 2011 samt prognos till 2012 och 2013 (fasta priser). Källa SCB och BI. 

 
Orderstocksindex och konfidensserie 

I diagrammet nedan visas utvecklingen av orderstocksindex för arkitekt-, teknikkonsult- och 

industrikonsultföretagen. Orderstocksindex är framräknat genom en vägning mellan 

inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader.  

Teknikkonsulternas orderstocksindex ökade till 104 från 101 i januari. Industrikonsulternas 

index ligger kvar på 112 och arkitekternas index backar till 89 från 91 i januari. Branschen 

visar alltså upp en rätt spretig bild, med olika utveckling beroende på vilken delsektor man 

är verksam inom.  

                                                      
1
 SCB Nationalräkenskaperna och BI Byggkonjunkturen Nr 2, 2012. 

2
 SCB Nationalräkenskaperna och STD-företagen. 
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Diagram 1: Orderstocksutveckling för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. 

I diagrammet nedan, som jämför orderstocksindexet med motsvarande period föregående år, 

är det tydligt hur branschen sammantaget har ett sämre orderläge i maj 2012 jämfört med 

maj 2011. Den blå stapeln representerar arkitekterna och teknikkonsulternas gemensamma 

index, som backat med 1 %, från 99 till 98. Den röda stapeln visar hur industrikonsulternas 

orderstocksindex backat med 4 %, från 117 till 112. 
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Diagram 2: Orderstocksutveckling för arkitekt- och teknikkonsultföretag respektive industrikonsultföretag. Avser 
förändring av orderstocksindex i procent jämfört med samma period förra året. 

Konfidenskurvorna i diagrammet nedan illustrerar företagens förväntningar på orderlägets 

utveckling om sex månader. Punkterna på kurvan motsvarar nettotalet mellan andelen 

företag som tror på ett förbättrat orderläge minus de som tror på försämrat orderläge. Alla 

punkter över noll motsvarar alltså att fler är positiva än negativa. Kurvorna i diagrammet går 

i motsatt riktning mot hur utvecklingen varit under våren. Teknikkonsulterna, som haft en 
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positiv utveckling under våren, har en vikande konfidenskurva medan arkitekterna och 

industrikonsulterna som haft en vikande eller oförändrad utveckling har tilltagande trend. 
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Konfidensserie - orderläget om 6 månader

 

Diagram 3: Konfidensserie, förväntningar på orderläget om 6 månader. 

Alla ligger dock på positiva nettotal vilket innebär att fler företag tror på en positiv 

utveckling än tvärtom. Vad som är lite oväntat i diagrammet ovan är industrikonsulternas 

rakt stigande kurva. Förväntningarna på orderlägets utveckling ser mycket positiva ut. 

Samtidigt växer osäkerheten i omvärlden och industrins produktion avtar. De positiva 

signalerna kan bero på att många av företagen har fullt upp just nu och att orderportföljerna 

löper året ut. Det är möjligt att det hade sett annorlunda ut om man frågat om den väntade 

utvecklingen på ett års sikt istället för sex månader. 
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Prisbildens utveckling 

Prispressen, som det rapporterades om i den förra undersökningen, verkar ha avtagit under 

våren och återhämtningen ha återupptagits. Av sammanlagt 87 svarande företag uppger 35 

att de kunnat höja prisnivåerna medan 49 uppger att de är oförändrade och 3 att de tvingats 

sänka priserna.  

Arkitektföretagen redovisade ett nettotal på 23 (27 % hade höjt priserna och 4 % sänkt dem). 

I januari var nettotalet 0 (19-19). De allra flesta företagen rapporterar alltså att priserna 

förblivit oförändrade. Teknikkonsulternas nettotal var 33 i maj (38-5) och 5 (15-10) i 

januari. Drygt hälften av företagen har oförändrade prisnivåer. Industrikonsulternas nettotal 

var 58 (58-0) i maj mot 32 (36-4) i januari. 

Sammantaget rapporterar de flesta företagen om oförändrade prisnivåer, men en hel del 

företag har kunnat höja sina priser under våren. Det finns delsektorer där trycket är väldigt 

högt, som installationsbranschen och även anläggningsbranschen. Bland industrikonsulterna 

är det rätt många som har höjt priserna, men tittar man på deras genomsnittspriser och vägt 

på företagens storlek har de inte ökat under våren, snarare kanske minskat en aning. Trenden 

ser dock positiv ut, och i likhet med förväntningarna i övrigt väntas även prisnivåerna öka 

vid årsskiftet eller i inledning av 2013. 
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Diagram 4: Prisbildens utveckling sedan senaste mätningen. Anger nettotal. 
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UTVECKLINGEN FÖR ARKITEKT- OCH 
TEKNIKKONSULTFÖRETAGEN 

Lokal- och anläggningsinvesteringarna balanserar till viss del nedgången av 

bostadsbyggandet i en inbromsande byggsektor. 2011 var ett starkt år för byggandet, med 

ökade investeringar på nära 10 %, tack vare den starka utvecklingen för lokal- och 

bostadsinvesteringarna. Anläggningsmarknaden ökar också under 2012, till följd av de 

ökade infrastrukturinvesteringarna, men de mattas av redan under 2013. 

Antalet påbörjade lägenheter i Sverige var 26 700 under 2010 och 24 900 under 2011. De 

väntas minska till 21 500 under 2012 för att återigen öka under 2013, till ca 23 500. 

Anledningen till det minskade byggandet 2012 är hushållens tappade förtroende för den 

ekonomiska utvecklingen. Hushållen har blivit försiktigare och efterfrågan på nybyggda 

bostäder har minskat, vilket fått priserna att falla med i genomsnitt 4 % under våren. Detta 

gör att intresset för att bygga nytt tillfälligt avtagit. Samtidigt beviljas fler bygglov än antalet 

bostäder som påbörjas, vilket gör att det finns ett stort antal färdiga bygglov. När ekonomin 

ljusnar kan därför antalet byggstarter öka relativt snabbt.
3
 

Lokalinvesteringarnas ökning under 2011 skedde framförallt inom handeln för den privata 

sektorn, men den utvecklingen dämpas i år. De offentliga lokalinvesteringarna har ökat de 

senaste sju åren, beroende på att många kommuner och landsting renoverar och 

moderniserar äldre lokaler. Huvudsakligen inom vård och skola.  

Industrins investeringar i lokaler ökade rejält under 2011, främst inom gruvindustrin. De 

väntas dock minska under 2012 och 2013.  

Anläggningsinvesteringarna minskade under 2011 vilket delvis förklaras av den svaga 

utvecklingen för järnvägar. Investeringarna väntas öka i år när de offentliga investeringarna 

tillfälligt tilltar för att återigen minska en aning nästa år i takt med att stimulanspaketen inom 

infrastruktursektorn fasas ut
4
. 

I tabellen nedan ser vi arkitekternas och teknikkonsulternas gemensamma förväntningar på 

orderstockens utveckling under de kommande sex månaderna för de olika delsektorerna. 

Siffrorna visar andelen i procent som förväntar sig en ökad, oförändrad respektive minskad 

orderstock. Till höger visas respektive delsektors andel av den totala uppdragsvolymen för 

2010 och 2011.  

                                                      
3
 Byggkonjunkturen nr 2, 2012 

4
 Källa: SCB och Byggkonjunkturen nr 2, 2012 
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Arkitekter & 
teknikkonsulter:     maj 2012     

Delsektorer:  
Förväntningar (%) Andel volym (%) 

Ökad Oförändr. Minskad 2011 2010 

Bostäder 21 60 19 8 7 

Övriga hus 25 68 7 27 26 

Industribyggnader 4 84 12 9 9 

Infrastruktur 54 39 7 28 29 

Övriga anläggningar 43 50 7 14 16 

Miljö/utredningar 51 44 5 6 11 

Stadsplanering 22 78 0 8 2 

Totalt vägt 35 (34) 57 (56) 8 (10) 100% 

Tabell 2: Förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. 

Byggsektorns avmattning syns tydligt i tabellen ovan, inte minst bostadssektorn och 

industribyggnader minskar. Samtidigt finns det delsektorer som balanserar helheten och som 

håller många av företagen i branschen sysselsatta. Uppdragen inom infrastruktursektorn och 

även övriga anläggningar har en fortsatt god utveckling. Detsamma gäller uppdrag avseende 

miljöuppdrag och – utredningar. 

I diagrammet syns orderstocksindex för arkitekter och teknikkonsulter som vänder svagt 

uppåt i maj, till följd av teknikkonsulternas förbättrade orderläge. Samtidigt vänder 

konfidenskurvan nedåt, nettotalet är 14 då 33 % tror på förbättrat och 19 % tror på försämrat 

orderläge vid årsskiftet. Nettotalet var 19 i januari, så det är ingen stor skillnad. Marknaden 

är svagt positiv kan man säga. Ungefär hälften av företagen tror på oförändrat orderläge i 

december och vart tredje tror på en förbättring. Mer om de respektive delsektorerna och 

uppdelat för arkitekter och teknikkonsulter längre ned. 
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Diagram 5: Orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader). 
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Uppdragen inom industribyggnader såg ett litet uppsving under 2011 men svänger nu nedåt 

igen, vilket också illustreras i diagrammet nedanför. 11 % tror på en förbättring mot 22 % 

som tror på en försämring, vilket ger nettotalet 11.  
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Diagram 6: Arkitekternas och teknikkonsulternas sammantagna förväntningar på uppdrag avseende 
industribyggnader om 6 månader. 
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Arkitektföretagen 

Orderläget för arkitektföretagen var något sämre den 1 maj än de det var i januari, mycket 

beroende på det inbromsande bostadsbyggandet. Även uppdragen avseende övriga lokaler 

har minskat, åtminstone för kontorslokaler och inom handeln. För uppdrag inom 

upplevelseindustrin (hotell, konserthus, teater) är uppdragsvolymen mer eller mindre 

oförändrad sedan i januari. Uppdragen från offentliga beställare fortsätter dock att öka, och 

det gäller framförallt vårdlokaler och sjukhus.  

Förväntningarna på orderlägets utveckling fram till årsskiftet är rätt spridda, 37 % tror på 

förbättrat orderläge medan 29 % tror på försämrat orderläget, vilket ger ett nettotal på 8. 

Förväntningarna speglar troligtvis företagets inriktning i rätt stor utsträckning, där vissa 

delsektorer har större efterfrågan än andra. Bostadsuppdragen väntas fortsätta att minska 

medan uppdragsvolymen för övriga hus väntas öka eller förbli oförändrad. De arkitekter som 

arbetar med infrastruktur och anläggningar förväntar sig också en ökning av dessa uppdrag, 

eller bibehållna nivåer. Detta gäller även miljöprojekt och miljöutredningar samt 

stadsplanering. Fortsatt avtagande orderingång väntas också inom industribyggnader. 

Nedan redovisas arkitektföretagens förväntningar på orderlägets utveckling, fördelat på 

delsektorer samt delsektorernas respektive andel av omsättningen under 2010 och 2011.  

 

Arkitekter:   maj 2012     

Delsektorer:  
Förväntningar (%) Andel volym (%) 

Ökad Oförändr. Minskad 2011 2010 

Bostäder 23 50 27 21 23 

Övriga hus 27 65 8 48 46 

Industribyggnader 11 67 22 6 7 

Infrastruktur 43 43 14 5 5 

Övriga 
anläggningar 17 83 0 6 9 

Miljö/utredningar 60 40 0 3 3 

Stadsplanering 20 80 0 11 7 

Totalt vägt 26 (30) 63 (54) 11 (16) 100% 

Tabell 3: Arkitekternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. 

Ungefär två av tre företag tror på oförändrat orderläge fram till årsskiftet. Under 2013 

kommer, som tidigare nämnts, bostadsinvesteringarna att öka igen och arkitektföretagens 

allmänna orderläge kommer då sannolikt att förbättras. 

I diagrammet nedan illustreras konfidenskurvan för bostadsprojektering. Den avtagande 

utvecklingen på bostadssektorn illustreras tydligt av den dalande kurvan, som nu krupit 

under nollstrecket som motsvarar en negativ utveckling. 23 % av företagen tror på förbättrat 

orderläge avseende bostäder medan 27 % tror på en försämring, vilket ger nettotalet -4. 

Motsvarande nettotal i januari var 7 (15-8). 
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Diagram 7: Arkitekternas förväntningar avseende bostadsprojektering om 6 månader. 

Uppdragen avseende övriga hus har ökat, vilket syns i kurvan nedan. Ökningen har skett 

såväl för offentliga som för privata beställare. 
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Diagram 8: Arkitekternas förväntningar avseende övriga hus (kontor, handel, upplevelse och offentliga lokaler) om  
6 månader. 

Arkitektföretagens debiteringsgrad under årets första tertial var 79,8 %, vilket är en ökning 

jämfört med sista tertialet 2011 då den var 78,7 och ungefär i nivå med debiteringsgraden 

under andra tertialet 2011; 79,9 %. Debiteringsgraden förväntas öka en aning fram till 

årsskiftet, det tror 39 % av arkitekterna medan endast 15 % tror den försämras. 

Prisutvecklingen ser positiv ut, hela 77 % av arkitektföretagen uppger att de kunnat höja sina 

priser under våren, mot 8 % som uppger att de tvingats sänka priserna. Detta kan vara en 

bidragande faktor till att lönsamheten också stärkts. 36 % av de svarande säger sig ha en 

förbättrad lönsamhet jämfört med föregående period, mot 12 % som säger att den 

försämrats. På frågan om hur lönsamheten utvecklar sig till årsskiftet är spridningen något 

jämnare, 32 % tror den förbättras och 20 % att den försämras.  

Arkitektföretagens omsättning representeras till 61 % av privata beställare och 39 % av 

offentliga beställare. 
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Teknikkonsultföretagen (bygg- och anläggningsorienterade 
konsultföretag) 

Teknikkonsulternas orderläge förstärktes under våren och vissa delsektorer går på maxfart. 

Det är bland annat ökade investeringar på infrastruktur och övriga anläggningar som ligger 

bakom det förbättrade orderläget. Även uppdragen avseende lokaler och industribyggnader 

har ökat, vilket ytterligare bidragit till det goda orderläget. Installationskonsulterna går på 

högvarv och många teknikkonsulter har svårt att hitta tillgänglig kompetens. 

Orderstocksindex ökade från 101 till 104 och ligger på samma nivå som under motsvarande 

period 2011. De flesta teknikkonsulterna är också positiva till den fortsatta utvecklingen 

under året. 30 % tror orderläget förbättras och 59 % att det förblir oförändrat fram till 

årsskiftet, endast 11 % tror på ett försämrat orderläge. Nettotalet blir således 19 (30-11), 

vilket är en minskning jämfört med i januari då det var 30 (36-6). Två för teknikkonsulterna 

viktiga delsektorer, infrastruktur och övriga lokaler, förväntas också mattas av under 2013.  

Nedan redovisas teknikkonsultföretagens förväntningar på orderlägets utveckling, fördelat 

på delsektorer, samt delsektorernas respektive andel av omsättningen under 2010 och 2011.  

 

Teknikkonsulter:   maj 2102     

Delsektorer:  
Förväntningar (%) Andel volym (%) 

Ökad Oförändr. Minskad 2011 2010 

Bostäder 19 68 13 6 5 

Övriga hus 24 70 6 23 24 

Industribyggnader 0 94 6 10 9 

Infrastruktur 57 38 5 32 31 

Övriga 
anläggningar 50 41 9 15 17 

Miljö/utredningar 46 46 8 7 12 

Stadsplanering 27 73 0 7 2 

Totalt vägt 38 (34) 56 (59) 6 (7) 100% 

Tabell 4: Teknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. 

Förväntningarna på orderlägets utveckling för de olika delsektorerna i tabellen ovan visar en 

bild av allmän optimism bland teknikkonsulterna. Skulle frågan gälla för 12 månader framåt 

istället hade spridningen möjligen varit större, men redan nu är det tydligt att en majoritet 

förväntar sig oförändrat läge inom de flesta delsektorerna. Stimulanspaketens utfasning 

kommer troligen leda till avtagande infrastrukturinvesteringar redan under 2013 och 

uppdragen avseende övriga hus väntas avta.   

I diagrammet nedan illustreras förväntningarna på infrastruktursektorn över tiden. Inte sedan 

millenniumskiftet har de legat på negativa nettotalsnivåer. Infrastruktur är den enskilt 

viktigaste delsektorn för teknikkonsulterna och nettotalen har legat på höga nivåer under 

hela 2000-talet. Framtidsutsikterna är alltjämt huvudsakligen positiva. En avtagande trend på 

infrastrukturinvesteringarna var kanske väntad, men än så länge hålls investeringsnivåerna 

uppe även om en avtrappning är väntad under 2013.  
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Diagram 9: Teknikkonsulternas förväntningar avseende infrastruktur om 6 månader. 

Den genomsnittliga debiteringsgraden låg på ungefär samma nivå under våren som under 

sista tertialet 2011, 76,1 % respektive 76,3 %. 41 % av de svarande tror att den förbättras 

fram till årsskiftet och 45 % tror den ligger kvar på samma nivå. Endast 11 % tror att den 

försämras. Prisbilden fortsätter att förbättras, 38 % av företagen uppger att de kunnat höja 

priserna och 57 % att de ligger kvar på samma nivåer som innan. Endast 5 % säger sig ha 

sänkt priserna. Den positiva prisutvecklingen har troligen bidragit till den förbättrade 

lönsamhet som företagen också signalerar om. Hela 62 % rapporterar att rörelsemarginalen 

ökat jämfört med sista tertialet 2011. 27 % säger att den är oförändrad och 11 % att den 

minskat. Lika många, 11 %, tror att rörelsemarginalen försämras fram till årsskiftet. 22 % 

tror den fortsätter att förbättras och 67 % att den förblir oförändrad. 

Teknikkonsulternas omsättning genereras till 40 % av den privata sektorn och 60 % av den 

offentliga sektorn.  
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UTVECKLINGEN FÖR INDUSTRIKONSULTERNA 

Industrikonsulternas orderläge ligger kvar på samma nivå som vid den förra 

undersökningen. Orderstocksindex i maj ligger därmed kvar på 112, precis som i januari. 

Orderläget är relativt starkt trots oron i omvärlden och framtidsutsikterna bland företagen är 

fortfarande positiva. Hela 68 % av de tillfrågade företagen rapporterar att de tror att 

orderläget förbättras fram till årsskiftet, och endast 4 % tror det försämras vilket ger ett 

konfidensnettotal på 64. Det är en ökning jämfört med i januari då konfidensnettotalet låg på 

40 (44-4). Andelen företag som har positiva förväntningar på orderstockens utveckling har 

alltså ökat. Detta går emot den allmänna bilden av industrins utveckling, där 

exportorderingången har minskat under våren och produktionsnivåerna dalar.
5
 Det är möjligt 

att svaren skulle ha sett annorlunda ut om frågan ställts hur orderläget ser ut om ett år istället 

för om sex månader. Antalet uppdrag som skjuts upp har ökat den senaste tiden, vilket är en 

signal på ökad osäkerhet. En möjlig förklaring till att bilden bland industrikonsulterna ser 

lite ljusare ut än väntat kan vara att industrins investeringar i maskiner och utrustning ändå 

ökat under 2011 och väntas fortsätta göra det även under 2012 och 2013. Sammantaget är 

orderläget för industrikonsulterna hyggligt just nu, de flesta har fullt upp för tillfället och 

bristen på tillgänglig kompetens gör att beläggningsnivåerna är höga. Oron i euroområdet till 

följd av skuldkrisen i södra Europa och en avtagande utveckling i Asien gör det svårt att sia 

om framtiden.  

I diagrammet nedan visas orderstocksindex utveckling tillsammans med konfidenskurvans 

utveckling. Den röda kurvan visar hur orderstocksindex planar ut efter att ha minskat sedan 

maj 2011. Den blå kurvan visar samtidigt hur konfidensen svängt uppåt igen sedan 

årsskiftet, vilket visar att andelen företag som har positiva förväntningar på orderstockens 

utveckling ökar.  Frågan är om orderstocksindex följer konfidenskurvan som den brukar 

göra, om orderläget är bättre vid det kommande årsskiftet trots att signalerna i omvärlden 

pekar på en fortsatt avtagande utveckling. 
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I diagrammet nedan visas återigen orderstocksindex tillsammans med beläggningsgraderna 

om 2, 3 och 6 månader. Diagrammet visar en rätt oförändrad bild på orderläget jämfört med 

i januari.   
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Diagram 11: Industriteknikkonsulterna, orderstock och beläggning (2, 3 & 6 månader) 

I tabellen illustreras företagens förväntningar på orderlägets utveckling för de olika 

delsektorerna. Den sammantagna bilden är fortsatt positiv, nettotalen är positiva för alla 

delsektorer. Framförallt för de viktiga delsektorerna produktions-/processutveckling, 

produktutveckling och teknisk IT. För den största delsektorn produktutveckling, som 

representerade 37 % av omsättningen under 2011, har nettotalet fortsatt att ökat från 15  

(23-8) i september och 40 (45-5) i januari till 53 (53-0)i maj.  

 

Industriteknikkonsulter: maj 2012     

Delsektorer:  
Förväntningar (%) Andel volym (%) 

Ökar Oförändr. Minskar 2011 2010 

Produktions-
/processutveckling 44 56 0 12 38 

Produktutveckling 53 47 0 37 33 

Teknisk IT 63 31 6 17 10 

Information/               
utbildning 

50 40 10 11 13 

Annat 36 46 18 23 6 

Totalt vägt 49 (43) 45 (52) 6 (5) 100% 

Tabell 5: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på 
delsektorer. 

I tabellen nedan redovisas förväntningarna fördelat på de olika kundsegmenten. Även här 

har optimismen tilltagit och nettotalen ökat, egentligen för samtliga segment. Bland de 

företag som är aktiva inom gruvindustrin tror alla att orderläget kommer att förbättras. För 

uppdragen inom livsmedelsindustrin och trä- & pappersindustrin tror de flesta på oförändrat 

läge. För de två viktigaste kundsegmenten, fordonsindustrin och verkstadsindustrin, är 
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förväntningarna huvudsakligen positiva. Nettotalen för de både kundsegmenten är 31 i båda 

fallen. Det kundsegment som har det högsta nettotalet är kraft- och energisektorn där 71 % 

tror på förbättrat orderläge och övriga på oförändrat.  

 

Industriteknikkonsulter:   maj 2012     

Kundsegment 
Förväntningar (%) Andel volym (%) 

Ökar Oförändr. Minskar 2011 2010 

Gruvindustrin 100 0 0 3 4 

Trä/massa/pappers ind 18 82 0 5 6 

Läkemedels/kemiska ind 36 57 7 5 6 

Livsmedelsindustrin 10 90 0 2 3 

Metall/maskinindustrin           

- Metallindustri 18 73 9 1 2 

- Maskinindustri 14 72 14 2 2 

- Verkstadsindustri 47 37 16 26 14 

Tillv el/optik/telekom prod 46 36 18 4 6 

Tillv fordon/transp medel 44 43 13 28 24 

Energi/kraft 71 29 0 16 25 

Andra kundsegment 29 64 7 8 8 

Totalt vägt 46 (47) 44 (44) 10 (9) 100 % 

Tabell 6: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på 
kundsegment. 

Nedan visas diagram över utvecklingen på konfidenskurvorna för de olika delsektorerna. 
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Diagram 12: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende 
produktions- och processutveckling. Nettotal. 
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Diagram 13: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende 
produktutveckling. Nettotal. 
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Diagram 14: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende teknisk IT. 
Nettotal. 
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Diagram 15: Industrikonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende teknisk 
information/utbildning. Nettotal. 

Industrikonsulternas debiteringsgrad ökade från 78,6 % sista tertialet 2011 till 81,7 % under 

det första tertialet 2012. Hälften av de medverkande företagen tror också att 
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debiteringsgraden förbättras fram till årsskiftet medan endast 4 % tror att den försämras. 

Resterade 46 % tror alltså att den ligger kvar på samma nivå. Prisbilden rapporteras också ha 

förbättrats under våren. 58 % av de medverkande företagen uppger att de kunnat höja 

priserna och inga företag har behövt pressa priserna. Liknande siffror redovisades för 

lönsamheten, knappast oväntat då både prisbilden och debiteringsgraden förbättrats. 56 % 

rapporterar att rörelsemarginalen förbättrats sedan årsskiftet och 13 % uppger att den 

försämrats. Industrikonsulterna är också fortsatt positiva kring lönsamhetens utveckling,  

39 % tror den förbättras till december och inga företag tror att den försämras. 
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SYSSELSÄTTNINGSLÄGET 

Företagens rekryteringsbehov är alltjämt stort. Teknikkonsulternas konfidensnettotal, 

skillnaden mellan andelen företag som behöver öka respektive minska sina personalstyrkor, 

är 78. 78 % uppger att de tror personalstyrkan växer och inga tror att den minskar under 

perioden fram till december. Industrikonsulternas nettotal är 92 (92-0). I princip alla behöver 

rekrytera. Arkitekternas nettotal är lite lägre, 36. Bland dem tror 50 % att personalstyrkan 

växer och 14 % att den minskar. Så även om konjunkturen inte pekar uppåt på alla områden 

är rekryteringsbehovet alltjämt stort. Företagen har svårt att finna den kompetens de söker 

och många positioner förblir ofyllda. Detta är ett strukturellt problem som hämmar 

branschens tillväxt. Då det är relativt många som kommer att pensioneras under de 

kommande åren är risken stor att det här problemet blir än allvarligare. Dels är behovet av 

erfarna konsulter skriande, samtidigt utbildas det för få ingenjörer. Så länge det fortsätter att 

se ut som det gör kommer de här konfidenskurvorna över nettotalen ligga på väldigt höga 

nivåer, där de flesta företagen signalerar om rekryteringsbehov. 

I diagrammet nedan illustreras rekryteringsbehovets utveckling över tiden. Arkitekt- och 

teknikkonsultföretagen presenteras gemensamt.  
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Diagram 16: Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter och arkitekter 
tillsammans vs industriteknikkonsulter. 

Diagrammet nedan visar kurvorna för arkitekter och teknikkonsulter separat, samt för 

industriteknikkonsulter.  
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Diagram 17: Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter, arkitekter var för sig 
samt industriteknikkonsulter. 
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KOMMANDE RAPPORTER 

Under 2012 publiceras Investeringssignalen: 

 Mätdatum 1 september 2012: marknadsundersökningen genomförs under 

september. Rapporten publiceras i oktober. 

 

 

Under 2012 publiceras även: 

 Branschkommunikén, augusti 

 Branschöversikten/Sector Review, december 
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KONTAKT 

Information om STD-företagens verksamhet lämnas av: 

Lena Wästfelt, vd 

Tel/mobil: 08-762 69 07  

E-post: lena.wastfelt@std.se  lena.wastfelt@std.se 

 

Branschinformation och frågor om Investeringssignalen och andra marknadsrapporter 

lämnas av: 

David Cramér, marknadsanalytiker 

Tel/mobil: 08-762 67 02  

E-post: david.cramer@std.se david.cramer@std.se  

 

Branschöversikter, Branschkommunikéer, analyser och tidigare upplagor av 

Investeringssignalen återfinns på www.std.se. www.std.se  
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