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Rekordstort rekryteringsbehov 

” 
Sammantaget behöver branschen anställa 7500 perso-
ner fram till årsskiftet. Det är en ökning med 30 procent 
jämfört med samma period förra året.  



Investeringssignalen juni 2017: Rekordstort 
rekryteringsbehov 
Svenska Teknik&Designföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen visar 
på ett fortsatt starkt orderläge, förbättrad lönsamhet och ett stort 
rekryteringsbehov. Rekryteringsbehovet är utbrett och rapporten visar att tre 
av fyra företag behöver nyanställa. Det närmaste halvåret behöver 7500 
personer anställas i branschen. Det är en ökning med 30 procent jämfört med 
samma period förra året. 

Kraftig ökning av kompetensbristen 

Den senaste Investeringssignalen visar att rekryteringsbehovet inom branschen 
är fortsatt mycket stort och ökar kraftigt – tre av fyra företag behöver 
nyanställa. Sammantaget behöver branschen anställa 7500 medarbetare fram 
till årsskiftet. Företagen tror att de kommer att kunna anställa cirka 2500 av 
dessa, vilket innebär att det saknas minst 5000 personer.  

Bland teknikkonsulterna uppger hela 83 procent av företagen att de behöver 
nyanställa under det närmaste halvåret. Motsvarande siffra för 
industrikonsulter och arkitekter är 68 respektive 69 procent. Endast 3 procent 
av företagen tror att personalstyrkan minskar. 

Av de medarbetare som anställdes under våren kom nästan häften från 
konkurrenter och 15 procent från andra delar av branschen. Cirka 20 procent 
var nyexaminerade och resterande 18 procent kom från andra branscher, 
arbetslöshet, utlandet eller annan bakgrund. 

Kompetensförsörjningsfrågan är en högt prioriterad fråga för branschen. Dels 
skapar bristen på tillgänglig kompetens flaskhalsar som bromsar 
produktiviteten. Samtidigt bidrar det till en hög personalomsättning då 
företagen rekryterar från varandra, vilket driver upp löne- och 
rekryteringskostnaderna. 



 

 

Andel företag som behöver nyanställa 

 

 

Stark efterfrågan 

Branschens orderläge förbättrades ytterligare under våren och är nu 
rekordstarkt. Även förväntningarna på orderlägets utveckling är fortsatt 
optimistiska även om andelen företag med positiva förväntningar avtar något. 

Lönsamheten förstärktes tack vare det goda orderläget i kombination med 
ökande genomsnittsarvoden. Lönsamhetsutvecklingen skiljer sig dock något 
mellan de olika delbranscherna. Den fortsätter att förbättras för teknikkonsult- 
och industrikonsultföretagen, medan lönsamheten avtar en aning för 
arkitektföretagen. Men trenden är ändå klart positiv; lönsamheten blir bättre 
för branschen totalt sett. Två av tre företag uppgav att rörelsemarginalen var 
bättre under de första tre månaderna 2017 jämfört med motsvarande period 
föregående år. Över hälften av företagen tror att rörelsemarginalen under 2017 
blir högre jämfört med föregående år. 

Läs hela rapporten och mer om branschen utveckling på www.std.se 

 

http://www.std.se/


Kontakt: 

David Cramér, marknadsanalytiker 

tel: 08-762 67 02 

epost: david.cramer@std.se 

 

Magnus Höij, vd 

tel: 08-762 67 05 

epost: magnus.hoij@std.se 
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