
 

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknik- och industri-

konsultföretagen. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln och den direkta bygg- eller industriinvesteringen följer i 

snitt 1 -1½ år efter utrednings- och projekteringsinsatsen. Marknadsundersökningen genomfördes under september och 

oktober och bygger på uppgifter från 91 branschföretag som gemensamt har drygt 21 000 anställda i Sverige. STD-

företagen ingår i Almega. 

 

För ytterligare information och kommentarer kontakta gärna Svenska Teknik&Designföretagen; 

David Cramér, tel/mobil 08 - 762 67 02, e-mail: david.cramer@std.se 

Lena Wästfelt, tel/mobil 08 - 762 69 07, e-mail: lena.wastfelt@std.se 

INVESTERINGSSIGNALEN 
Pressmeddelande från Svenska Teknik&Designföretagen tisdagen den 6 november 2012 

Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknadsundersökning bland 

arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggningsverksamhet samt industrikonsulter. Den 

redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge och 

personalbehov. 

Branschen för teknikkonsulter och arkitekter bromsar in 

Svenska Teknik&Designföretagens medlemsföretag signalerar i den senaste marknadsundersökningen 

tydliga tecken på avmattning. Bilden har tidigare varit spretig i de olika delbranscherna. Konjunkturen har 

rört sig åt olika håll beroende på inriktning. Nu pekar alla signaler på att sämre tider kommer. 

Orderingången har redan försämrats. Debiteringsgraderna sjunker och prispressen tilltar. 

Rekryteringsbehovet minskar.  

En inbromsande byggsektor och försämrad efterfrågan för exportindustrin leder till en avmattning även för 

teknikkonsulter, arkitekter och industrikonsulter under slutet av 2012 och under det kommande året. 

Samtliga delbranscher sänder signaler om sämre orderingång framöver. Den aktuella undersökningen som 

ligger till grund för rapporten bygger på läget den 1 september. Hade undersökningen gjorts idag skulle 

signalerna om avmattning sannolikt vara ännu tydligare. Osäkerheten har tilltagit ytterligare sedan i 

september. 

Rekryteringsbehovet i de olika delbranscherna minskar framöver. Andelen företag som uppger att de 

behöver rekrytera ligger konsekvent på höga nivåer då tillgången på tillgänglig kompetens understiger 

behovet. I normalläget rapporterar i princip samtliga företag att de behöver rekrytera. Att andelen företag i 

den här undersökningen signalerar om minskat rekryteringsbehov är en tydlig indikation på ökad osäkerhet.  

I tabellen nedan visas investeringarna inom sektorn de senaste två åren samt prognoser för 2012 och 2013. 
 

 
Bygg- och industriinvesteringar 2010 & 2011 samt prognos till 2012 och 2013 (fasta priser). Källa SCB och BI. 

 

För att läsa hela rapporten, gå till: www.std.se / marknadsinformation / investeringssignalen 

http://www.std.se/

