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SAMMANFATTNING

Signaler om vändning i sikte för teknik- och industrikonsulter

I den här medlemsundersökningen bland Svenska Teknik&Design-
företagens medlemsföretag kommer flera signaler om en vändning – 
för teknikkonsult- och industrikonsultföretagen. För arkitektföretagen 
ser det ut som om avmattningen fortsätter året ut. 

Arkitektföretagen förbättrade sitt orderstocksindex en 
aning jämfört med i januari, men det ser mer ut som en 
tillfällig uppgång. Förväntningarna kring orderlägets 
utveckling fortsätter nedåt och allt fler tror på försämrat 
orderläge vid årsskiftet. Detta trots att det också signa
leras om förbättrat orderläge avseende bostadsprojekte
ring. Problemet är att tillväxttakten går långsamt på  
bostadsområdet. Enligt Boverket väntas en svag ökning 
av antalet påbörjade lägenheter under 2013 jämfört 
med under 2012. 25 000 påbörjade i år mot 22 500 
förra året. Volymen väntas dock fortsätta att öka även 
nästa år, då antalet påbörjade lägenheter väntas hamna 
kring 28 500. Det som drar ned prognoserna och 
framtidsutsikterna för arkitektföretagen är minskande 
uppdragsvolymer för övriga lokaler, inklusive industri
lokaler. 

För teknikkonsultföretagen inom bygg, anläggning  
och installation ser det dock ut som att avmattningen 
blev kortvarig. En svag uppgång av orderstocksindex 
indikerar att orderingången börjat öka igen, även om 
det än så länge huvudsakligen är för uppdrag om sex 
till tolv månader. De signalerar också förväntningar om 
fortsatt förbättrat orderläge fram till årsskiftet. Den  
viktiga infrastruktursektorn fortsätter att leverera upp
drag till branschen och så väntas det fortsätta under 
flera år framöver. Detta har dock medfört att fler inter
nationella aktörer söker sig till Sverige och Norden  
vilket i sin tur har lett till ökad konkurrens på den 
svenska marknaden och tilltagande prispress. 

Industrikonsultföretagen ser också ljusningar kring 
orderingången framåt årsskiftet. Även om deras order
stocksindex försämrats sedan i januari så har förvänt
ningarna om orderlägets utveckling förstärkts. Allt fler 
industrikonsultföretag tror att orderläget kommer att 

förbättras och nästan inga tror på motsatsen. Signa
lerna från industrikonsulterna stöds också av Teknik
företagens senaste konjunkturbarometer, där nästan 
alla delbranscherna redovisar ökad orderingång både  
på hemmamarknaden och internationellt. 

Rekryteringsintentionerna stöder också bilden som  
beskrivs ovan. Industrikonsulterna och teknikkonsul
terna redovisar ett tilltagande rekryteringsbehov  
under årets andra halva. Arkitektföretagens rekryte
ringsbehov fortsätter att avta, precis som deras order
ingång väntas göra. 

Det är fortsatt hög prispress på marknaden. Kunderna 
utnyttjar marknadssituationen och medlemsföretag som 
har ”personer på bänken” fortsätter att offerera låga 
timpriser. Arvodesnivåerna är i nivå med 2012, vilket 
med inflation kan anses vara en minskning.
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OM INVESTERINGSSIGNALEN

102 medlems-
företag

17 000 anställda 
i Sverige

Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföre
tagens återkommande marknadsundersökning bland 
arkitektföretag, konsultföretag med bygg och anlägg
ningsverksamhet 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 måna
der före byggstart eller en industriell investering. Kon
sultföretagens 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 STDföretagens med
lemsföretag. Publikationen syftar till att öka kunskapen 
om branschen och att informera om dess marknads
situation och därmed ge såväl branschföretag som 
övriga intressenter bättre beredskap inför marknads
förändringar.

Verksamhet
Branschen delas in i arkitekt, teknikkonsult och indu
strikonsultföretag. De två förstnämnda kategorierna 
utreder, projekterar och projektleder byggrelaterade 
investeringar i vid bemärkelse. Industrikonsultföretagen 
– eller något mer tydligt industriteknikkonsultföretagen 
– utreder och projekterar industrins tillverkningspro
cesser och utvecklar industrins produkter. Arkitekt och 
teknikkonsultföretagen som projekterar alla slags bygg
nader och anläggningar, är de som projekterar fabriks
byggnaden medan industrikonsulten däremot tar sig an 
tillverkningsprocessen och/eller utvecklar de produkter 
som ska tillverkas. 

Om branschen
Arkitekt, teknikkonsult och industrikonsultbranschen  
utreder, projekterar och deltar i utvecklingen av fasta 
investeringar och produkter för ca 360 miljarder 
kronor i år. Sektorn påverkar därmed utvecklingen av 
omkring 10 % av BNP, som under 2012 blev ca 3 555 
miljarder kronor. 

Branschens företag är i väsentlig omfattning verksamma  
i inledningen av investeringscykeln. Branschens utveck
ling och förväntningar om framtida marknadsläge ger 
därför en tidig och tillförlitlig signal om hur en be
tydande del av BNP kommer att utvecklas under det 
kommande året. 

Om diagrammen
Orderstocksindex räknas fram genom en vägning  
mellan inneliggande orderstock per anställd och be
läggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader.

Konfidenskurvorna visar skillnaden mellan procent
andelen 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 
2013. 102 medlemsföretag, med sammanlagt ca  
17 000 anställda i Sverige, har deltagit i marknads
undersökningen. Svaren har samlats in under maj 
månad.
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INLEDNING

Tjänstesektorn i vänteläge
Generellt gäller vänteläge för tjänstesektorn. Almegas tjänsteindikator, som 
beskriver utvecklingen under andra kvartalet, släpptes under förra veckan och 
visar en närmast oförändrad produktionsnivå jämfört med motsvarande kvartal 
förra året. Lena Hagman, Almegas chefsekonom, ser alltså ingen konjunktur
uppgång i sikte. Hon menar att detta hör ihop med den långdragna lågkon
junkturen och fallande investeringar inom näringslivet. Tjänstesektorn som  
annars i huvudsak är en nationell affär påverkas av att efterfrågan från omvärl
den är svag, då det påverkar företagens investeringsvilja. Däremot tycker hon 
att det ser ut som om exportorderingången bottnat i början av året. Det talar 
för en återhämtning under andra halvan av året.

Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar signalerar i den här undersök
ningen om flera ljusglimtar. Teknikkonsulternas avmattning verkar ha blivit 
kortvarig, de rapporterar redan om en ökande orderingång. Industrikonsult
erna hoppas på en vändning när tillverkningsindustrins efterfrågan ökar igen. 
Rekryteringsbehovet i branschen ökar igen och närmar sig normala nivåer. Det 
är egentligen bara arkitektföretagen som signalerar om fortsatt avmattning året 
ut. Även om det blåser positiva vindar så är det lite tidigt att konstatera att en 
vändning har skett. Det är snarare så att vi ser de första signalerna om att den  
är på gång.

Vi får hoppas att de optimistiska vindarna blåser igång hela Sveriges ekonomi 
och önskar samtidigt en trevlig sommar!

Juni 2013

Lena Wästfelt
Vd, Svenska Teknik&Designföretagen
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  Investeringar i Sverige 

 2010 2011 2012 2013p 2014p
 miljarder kr miljarder kr % % % %

Bostäder 113,7 130,2 15 -9 -2 4

Lokaler 82,0 91,0 11 14 0 -1

Industribyggnader 5,1 5,8 14 15 -18 0

Infrastruktur och övriga anläggningar 73,1 72,4 -1 8 0 1

Bygginvesteringar totalt 273,9 299,4 9 3 -1 1

Industrins investeringar i  
maskiner och utrustning enligt  
SCB och STD-företagen 41,9 45,1 8 11 -4 0

Investeringar inom sektorn

Tabellen nedan visar investeringarna inom sektorn 
under 2010 och 2011 samt prognoser för investerings
utvecklingen under 2012, 2013 och 2014. 

Bygginvesteringarna ökade med nära 10 % under 2011, 
till knappt 300 miljarder kronor i fasta priser. Det var 
framförallt investeringarna på bostäder som ökade, 
men även investeringarna på lokaler och industri
byggnader ökade. Bostadsinvesteringarna motsvarade 
130,2 miljarder kronor, varav 64,2 miljarder kronor var 
nybyggnation. Även investeringarna i lokaler ökade, 
till sammanlagt ca 97 miljarder kronor varav ca 5,8 
miljarder kom från industribyggnader. Däremot avtog 
investeringarna på infrastruktur och anläggningar, med 
1 % till omkring 72 miljarder kronor. 

Bostadsbyggandet avtog under 2012, preliminärt med 
ca 9 %, samtidigt som investeringarna i övriga lokaler 
fortsatte att öka. Även infrastrukturinvesteringarna 
ökade under 2012. Sammantaget uppskattas att de 

byggrelaterade investeringarna har ökat med omkring 
3 % under 2012. Utvecklingen bromsades upp under 
hösten. För 2013 väntas bygginvesteringarna minska 
med 12 %. Bostadsinvesteringarna fortsätter att avta 
och infrastrukturinvesteringarna bromsas upp under 
året och avtar sedan en aning under 2014. 1)

Industrins investeringar i maskiner och utrustning 
ökade med 8 % under 2011 till 

45 miljarder kronor och fortsatte att öka även under 
början av 2012. En klar avmattning märktes dock av 
i början av hösten. De sammanlagda investeringarna 
väntas ändå ha ökat med lite drygt 10 %. Den avmatt
ning som inleddes under hösten 2012 fortsätter även 
under 2013 och investeringarna i maskiner och utrust
ning väntas minska med ca 4 %. För 2014 är det mer 
osäkert hur investeringarna kommer att utveckla sig. 
Det hänger mycket på exportindustrins orderutveck
ling. 

Bygg- och industriinvesteringar 2011 samt prognos till 2012, 2013 och 2014 (fasta priser). Källa SCB och BI.

Utfallet av investeringarna under 2012 kommer att 
redovisas i nästa nummer av Investeringssignalen, som 
publiceras i oktober.

1) SCB Nationalräkenskaperna och BI Byggkonjunkturen Nr 3, 2012.
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Utveckling orderstockindex

Orderstocksindex och konfidensserie

I diagrammet nedan visas utvecklingen av orderstocks
index för arkitekt, teknikkonsult och industrikonsult
företagen. Orderstocksindex är framräknat genom en 
vägning mellan inneliggande orderstock per anställd 
och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader. 

Teknikkonsulternas och arkitektföretagens orderstocks
index ökade en aning jämfört med i januari. Teknik
konsulternas orderstocksindex ökade till 101, från 
98 i januari och 101 i september 2012. Arkitekternas 
index ökade till 91 från 88 i januari och 87 i september 
2012. Industrikonsulternas orderstocksindex fortsatte 
dock att försämras. Avmattningen har fortsatt under 
våren men signalerna är nu att en vändning kan  
komma under andra halvan av 2013. För arkitekterna 

Orderstocksutveckling för 
arkitekt-, teknikkonsult- och 
industrikonsultföretag.

är det ökade orderstocksindexet troligtvis tillfälligt. 
Signalerna för dem är att orderläget fortsätter att 
försämras eller att det ligger kvar på samma nivåer som 
nu. För teknikkonsulterna däremot är ökningen av  
orderstocksindex snarare en tidig bekräftelse på att 
vändningen är på väg. Företagen hade ett bättre 
orderläge i maj än de hade i januari, men beläggnings
mässigt var det snarare ett försämrat orderläge på kort 
sikt och en förbättring på längre sikt, om sex till tolv 
månader. 

Nedan illustreras orderstocksindex utveckling över 
tiden. Varje enskild punkt motsvarar orderläget vid 
mättidpunkten.
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Orderstocksutveckling för 
arkitekt- och teknikkonsult-
företag respektive industri-
konsultföretag. Avser förändring 
av orderstocksindex i procent 
jämfört med samma period förra 
året.

I diagrammet nedan jämförs orderstocksindex med 
motsvarande period föregående år. Där kan utläsas att 
arkitekt och teknikkonsultföretagen har ett oförändrat 

läge jämfört med samma period 2012. Industrikonsul
terna har ett sämre orderläge nu jämfört med samma 
period 2012. 
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Konfidensserie – orderläget om 6 månader

Konfidensserie, förväntningar på 
orderläget om 6 månader.

Konfidenskurvorna nedan, som illustrerar företagens 
förväntningar på utvecklingen av orderläget över tiden, 
signalerar att en vändning kan vara på gång för teknik
konsulterna och industrikonsulterna men att avmatt
ningen fortsätter för arkitekterna. Avmattningen för 
teknikkonsulterna verkar bli kortvarig. Orderingången 
har redan börjat öka. För industrikonsulterna finns 

Industrikonsulternas konfidenskurva svänger nu brant 
uppåt igen. Nettotalet mellan företag som tror order
läget förbättras och de som tror att det försämras 
ökade till 67 (714) från 29 (4617) i januari. Även 
teknik konsulternas konfidenskurva över förvänt
ningarna på orderlägets utveckling svänger upp igen. 
Netto talet var 31 (4211) mot 10 (2717) i januari 
och 8 (2618) i september. De uppvisar lägre nettotal 
än industrikonsulterna men har också ett mycket bättre 

utgångsläge. Deras orderstockar har inte minskat i 
samma omfattning som industrikonsulternas har.  
Arkitekternas förväntningar tyder dock på fortsatt 
kräftgång för byggsektorn, framförallt avseende bo
stadsbyggandet. Deras konfidensnettotal kröp ned  
under nollstrecket igen. Nettotalet landade på 3  
(1518). I januari var det 1 (2726) och i september  
1 (2122).

det nu flera indikationer som tyder på att utvecklingen 
går i rätt riktning och att en vändning kan ske under 
andra halvan av 2013 eller början av 2014. Frågan är 
hur snabbt tillverknings och exportindustrins ökade 
efterfrågan spiller över i ökad orderingång för industri
konsulterna.
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Prisbildens utveckling

Prispressen fortsätter i hela branschen. Det rapporte
rade såväl arkitektföretag som teknikkonsulter och 
industrikonsulter i den här undersökningen. Av de 
medverkande företagen svarade endast 12 % att de höjt 
sina genomsnittliga arvoden sedan i januari. 51 %  
hade oförändrade priser och 34 % hade sänkt sina 
arvoden jämfört med i januari. Det är framförallt på 
bygg och anläggningssektorn som prispressen fortsät
ter. Bland industrikonsulterna var det relativt få företag 
som fortsatt att pressa sina priser. Å andra sidan är det 
just bland industrikonsulterna som prispressen varit 
starkast och varat längst. Av de medverkande industri
konsulterna svarade 11 % att de kunnat höja sina priser 
medan 19 % uppgav att de sänkt priserna, vilket ger 
nettotalet 8 (1119). 70 % av företagen har dock 
behållit priserna oförändrade. Motsvarande siffra för 
föregående period var 11. Bland arkitektföretagen har 
12 % höjt priserna sen i januari och 39 % har sänkt sina 
priser, vilket ger nettotalet 27 (1239). Nära hälften 
(49 %) har oförändrade priser. Bland teknikkonsulterna 
var det 14 % som höjt priserna och 43 % som sänkt 
dem, vilket ger nettotalet 29 (1443). 43 % hade alltså 
oförändrade priser. 

Prisutvecklingen brukar släpa efter konjunkturupp
gångar. I nuläget kan man ana en kommande för
bättring på orderingången för industrikonsulter och 
teknikkonsulter, under årets andra hälft. Uppdragen 
mot offentliga beställare har minskat mindre än mot 
privata beställare inom byggsektorn. Det är huvudsak
ligen uppdrag avseende infrastruktur och kraft och  
energianläggningar samt offentliga lokaler som sjuk
hus, skolor och annat som hållit uppe ordervolymerna 
under det senaste året. Samtidigt har konkurrensen på 

Prisbildens utveckling sedan senaste mätningen. Anger nettotal.

de sektorerna ökat under senare år, när fler internatio
nella aktörer sökt sig till Sverige och Norden. Många 
företag rapporterar om större prispress i offentliga upp
handlingar. Detta har en stor påverkan på den allmänna 
prisbilden i byggsektorn. Marginalerna i uppdrag mot 
offentliga beställare är sämre då priset får en ofta alltför 
avgörande betydelse i upphandlingarna. 

Nedan illustreras hur prisutvecklingen i branschen varit 
över tiden. Arkitekt och teknikkonsultföretagen redo
visas tillsammans och industrikonsulterna för sig. 
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UTVECKLING FÖR ARKITEKT- OCH 
TEKNIKKONSULTFÖRETAGEN

Uppdragen avseende infrastruktur- och anläggningsinvesteringar 
har legat på höga volymer under de senaste åren. Med tanke på de 
planerade infrastrukturinvesteringarna för de kommande åren, fram 
till åtminstone 2020, så väntas den delsektorn fortsätta att generera 
stora ordervolymer till teknikkonsultföretagen.

Tabellen nedan visar arkitekt och teknikkonsultföre
tagens samlade förväntningar på orderlägets utveck
ling per delsektor fram till december. De allra flesta 
väntar sig ett oförändrat orderläge. Men sammanvägt 
är förväntningarna för arkitekt och teknikkonsultföre
tagen mer positiva nu än de var i januari. Det är dock 
för teknikkonsultföretagen som det väntas bli bättre. 
För arkitektföretagen väntas avmattningen fortsätta. 
Anläggningsinvesteringarna som väntas öka under 2014 
igen projekteras nu av teknikkonsulterna. 

Även bygginvesteringar avseende övriga lokaler och 
industrilokaler har legat på höga nivåer. Nu avtar dock 
de privata lokalinvesteringarna. De offentliga investe
ringarna fortsätter på vissa områden. Bostadsinveste
ringarna har förväntats öka igen och delvis parera de 
övriga minskande privata investeringarna i byggsektorn. 
Men utvecklingen på bostadsområdet har dröjt, inves
teringarna har legat på låga nivåer sedan innan finans
krisen 20082009. Många trodde att de skulle öka igen 
under 2012, men så blev inte fallet. Nu ser det dock 
ut som att de kan öka i år. Boverkets indikatorer 2) i 
maj prognosticerar 25 000 påbörjade lägenheter under 
2013 och 28 500 under 2014. Under 2012 påbörjades 
22 500 lägenheter. Så bostadsbyggandet väntas öka 
även om ökningstakten blir lägre än efter finanskrisen 
20082009.

2) Boverkets indikator maj 2013

  Arkitekter & teknikkonsulter maj 2013         

   Förväntningar (%)   Andel volym (%)

Delsektorer  Ökad Oförändrad Minskad 2012  2011

Bostäder  31 64 5 12 8
Övriga hus  33 56 11 32 27
Industribyggnader  14 64 22 7 9
Infrastruktur  42 45 13 31 28
Övriga anläggningar  29 64 7 6 14
Miljö/utredningar  31 63 6 7 6
Stadsplanering  27 73 0 5 8

Totalt vägt  33  (25) 56  (64) 11  (11)  100% 

Förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.
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I diagrammet intill syns orderstocksindex för arkitekter 
och teknikkonsulter som vänder upp igen i maj.

Orderstock vs förväntningar på orderläget 
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Arkitekternas och teknikkonsulternas sammantagna förväntningar på 
uppdrag avseende industribyggnader om 6 månader.

Uppdragen avseende industribyggnader fortsätter att 
avta. Inte minst inom gruvindustrin har det gjorts sto
ra investeringar i industrilokaler under de senaste åren. 
Många av de lokalinvesteringar som behövts inom 
industrin är nu avklarade. Så ordervolymen på den del
sektorn kommer sannolikt fortsätta att avta. Nettotalet 
i maj var 8 (1422) mot 13 (1326) i januari.
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  Arkitekter maj 2013
   Förväntningar (%)   Andel volym (%)

Delsektorer  Ökad  Oförändrad  Minskad  2012  2011

Bostäder  42  42  16  21  21
Övriga hus  36  36  28  50  48
Industribyggnader  25  25  50  6  6
Infrastruktur  45  46  9  6  5
Övriga anläggningar  40  40  20  3  6
Miljö/utredningar  44  45  11  4  3
Stadsplanering  50  50  0  10  11

Totalt vägt  39 (25) 39  (62) 22  (13)  100% 
      

Arkitektföretagen

Orderstocksindex ökade en aning jämfört med i 
januari, från 88 till 91. Inneliggande orderstock per 
anställd ökade en aning men beläggningen på kort och 
mellanlång sikt försämrades. Det ser ut som ett skifte 
är på gång mellan bostadsuppdrag och andra lokaler. 
Uppdragen avseende bostadsprojektering ökar igen 
samtidigt som de för andra typer av lokaler minskar, 
framförallt mot privata beställare. Kommersiella lokaler 
och industrilokaler minskar i ordervolym. Förvänt
ningarna kring orderlägets utveckling framöver indike
rar att avmattningen fortsätter eller planar ut. Någon 
tydlig förbättring på det allmänna orderläget väntas 
inte under 2013. Förväntningarna har snarare försäm
rats sedan förra mätningen, i januari. Endast 15 % av 
de tillfrågade arkitektföretagen trodde att orderläget 

skulle vara bättre om sex månader medan 18 % trodde 
att det skulle försämras. Detta ger konfidensnettotalet 
3 (1518). Motsvarande siffror i januari var ett netto
tal på 1 (2726). De allra flesta tror alltså på oförändrat 
läge. När investeringarna i bostadsbyggandet långsamt 
ökar igen är det sannolikt att den delsektorn kommer 
öka i andel av omsättningen för arkitektföretagen  
under de kommande åren. Framförallt med tanke på 
att lokalinvesteringarna i övrigt minskar. 

Nedan redovisas arkitektföretagens förväntningar på 
orderlägets utveckling, fördelat på delsektorer samt 
delsektorernas respektive andel av omsättningen under 
2011 och 2012.

Arkitekternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.
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I diagrammet intill illustreras konfidenskurvan för  
bostadsprojektering. Det är traditionellt en mycket 
viktig delsektor för arkitektföretagen. Trenden är tydligt 
på väg uppåt. Det finns ju också många indikatorer som 
tyder på att bostadsinvesteringarna ökar under 2013 
och 2014. Nettotalet var 26 (4216). I januari var  
nettotalet 17 (2811). 32 % av de svarande rapporte
rade att orderläget avseende bostadsuppdrag var bättre 
idag än det var i januari, och 19 % att det var sämre. Så 
förbättringen märks redan på marknaden. 

Arkitekternas förväntningar avseende bostadsprojektering om 6 månader.
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Inom området ”övriga hus” är arkitektföretagen fort
farande överlag positiva. Nettotalet är 8 (3628). I  
januari var det 7 (2518). Det är större svängningar 
nu, fler som tror på förbättringar eller försämringar. 
Från offentliga beställare ökar fortfarande orderin
gången. Det är de som håller uppe uppdragsvolymen. 
Från privata beställare avtar orderingången. Företagen  
rapporterade om hur uppdragsvolymen avseende 
övriga lokaler utvecklats sedan i januari. För kontors
lokaler var nettotalet 4 (2226). För kommersiella 
lokaler var det 21 (728), där verkar nedgången störst. 
För upplevelseorienterade lokaler (hotell, konserthus, 
teater, etc) var nettotalet 6 (2127). Däremot för upp
drag avseende offentliga lokaler (vård, undervisning, 
förvaltning, etc.) var nettotalet 14 (2814).

Arkitekternas förväntningar avseende övriga hus (kontor, handel, 
upplevelse och offentliga lokaler) om 6 månader.

Arkitektföretagens debiteringsgrad försämrades en 
aning under våren. Den sjönk till 77,3 % från 77,4 % 
under sista tertialet 2012. Det är dock mycket lägre än 
de nivåer man redovisade under 2011 och början av 
2012, då debiteringsgraden pendlade mellan 77,8 % 
och 82,4 %. Två av tre företag (65 %) tror att debite
ringsgraden blir oförändrad fram till årsskiftet. Det är 
några fler procent som tror att den ökar än som tror 
att den minskar; 19 mot 16. Nettotalet blir alltså 3 
(1916). Tolkningen är att inga större förändringar av 
debiteringsgraden väntas under resten av året. 

Den fakturerade volymen ökade en aning under våren. 
43 % av arkitektföretagen uppgav att de fakturerat 
mer under första tertialet 2013 än under sista tertialet 
2012. 24 % sade att de fakturerat mindre. Nettotalet 
blir då 19 (4324). Men lönsamheten förbättrades inte. 
25 % av företagen sade att rörelsemarginalen förbättrats 
under våren medan 31 % sade att den försämrats, vilket 
ger nettotalet 6 (2531). Det är också fler företag som 
tror att den fortsätter att försämras under årets andra 

halva än de som tror att den förbättras. 13 % tror på 
bättre lönsamhet medan 28 % tror på sämre lönsamhet 
fram till december. Nettotalet är alltså 15 (1328). En 
av förklaringarna kring den försämrade lönsamheten är 
den dåliga prisutvecklingen. Endast 12 % av arkitekt
företagen sade att de kunnat höja sina arvoden under 
våren. 39 % sade att de sänkt arvodesnivåerna. Med en 
övergång till allt större andel uppdrag mot offentliga 
beställare blir också prispressen större. Offentliga upp
handlingar pressar priserna när lägsta pris blir avgö
rande och de har svårt att värdera andra kriterier. 
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  Teknikkonsulter maj 2013
   Förväntningar (%)   Andel volym (%)

Delsektorer  Ökad  Oförändrad  Minskad  2012  2011

Bostäder  37  63  0  8  6
Övriga hus  37  63  0  25  23
Industribyggnader  14  69  17  8  10
Infrastruktur  40  45  15  41  32
Övriga anläggningar  33  61  6  7  15
Miljö/utredningar  38  55  7  9  7
Stadsplanering  29  71  0  2  7

Totalt vägt  36  (25) 55  (63) 9  (12)  100% 
      

Teknikkonsultföretagen (bygg- och anläggningsorienterade konsultföretag)

Teknikkonsulterna inom bygg, anläggning och instal
lation signalerar om att orderläget är på väg att stärkas 
igen. Orderstocksindex ökade en aning sedan förra 
mätningen, från 98 till 101. Framförallt tack vare en 
förbättrad beläggning på längre sikt, tre till sex måna
der. De starkaste signalerna är dock företagens förvänt
ningar kring orderlägets utveckling. Där rapporterade 
42 % av företagen att tror orderläget förbättras fram 
till årsskiftet, medan 11 % tror att det kommer att 
försämras. Detta ger nettotalet 31 (4211), vilket är 
en ökning jämfört med i januari då nettotalet var 10 

(2717). De delsektorer där förväntningarna stärkts 
mest är för uppdrag avseende bostäder, övriga hus samt 
kraft och energianläggningar. För uppdrag avseende 
infrastruktur, som är den enskilt viktigaste delsektorn, 
är det fortfarande väldig få som tror på försämrad  
orderingång. De flesta tror på oförändrat läge. 

Nedan redovisas teknikkonsultföretagens förväntningar 
på orderlägets utveckling, fördelat på delsektorer, samt 
delsektorernas respektive andel av omsättningen under 
2011 och 2012. 

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

Det är delsektorerna övriga hus och infrastruktur som 
hållit ordervolymerna uppe de senaste åren. Detta syns 
i tabellen ovan, på delsektorernas andel av omsätt
ningen. Infrastruktur representerade 41 % av omsätt
ningen under 2012, mot 32 % under 2011. Övriga hus 
representerade 25 % under 2012, mot 23 % året innan. 
Infrastruktur väntas fortsätta att vara en stark delsektor 
även under kommande år, tack vare de omfattande 
infrastrukturinvesteringarna som är planerade. På 
delsektorn övriga hus är det till stor del industrilokaler, 
kommersiella lokaler och inte minst offentliga lokaler 

som stått för huvuddelen av ordervolymen. Uppdragen 
avseende kommersiella lokaler och industrilokaler vän
tas minska under året och kommande år. Däremot ser 
det ut som investeringar i offentliga lokaler fortsätter 
att öka ett tag till. Samtidigt väntas bostadsbyggandet 
komma igång ordentligt igen. 
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Teknikkonsulternas förväntningar avseende infrastruktur om 6 månader.

I diagrammet till höger illustreras förväntningarna på 
infrastruktursektorn över tiden. Inte sedan millennium
skiftet har de legat på negativa nettotalsnivåer. Infra
struktur är den enskilt viktigaste delsektorn för teknik
konsulterna och nettotalen har legat på höga nivåer 
under hela 2000talet. Framtidsutsikterna är positiva 
även om tillväxten börjat mattas av. Nettotalet för 
förväntningarna på infrastrukturuppdragens utveckling 
var 25 (4015) mot 27 (314) i förra mätningen och 
40 (455) i september 2012. 

Teknikkonsulterna redovisade en lägre debiteringsgrad 
under våren än perioden innan; 74,5 % mot 76,3 %.  
31 % av de tillfrågade företagen tror att debiterings
graden stiger fram till årsskiftet medan endast 11 % tror 
att den försämras. De flesta, 58 %, tror dock att den för
blir oförändrad. Detta innebär att konfidensnetto talet 
ökade från 3 (2017) till 20 (3111), vilket signalerar 
om att en vändning uppåt igen är på gång. Framförallt 
är det väldigt få som tror att orderläget försämras. 

Faktureringen är också på väg upp. 46 % av de medver
kande företagen uppgav att den fakturerade volymen 
ökat under våren. 22 % uppgav att den minskat. Detta 
indikerar att företagen börjar få mer att göra igen. Det 
ska dock tilläggas att jämfört med orderstocksindex, så 
vägs inte de siffrorna på de svarandes storlek. Order
stocksindex ger en bättre bild av nuläget i branschen, 
då den mäter faktiska orderstockar per anställd i 
branschen. Men icke desto mindre ger svaren kring 
fakturerad volym indikationer om i vilken riktning 
utvecklingen går. En annan siffra, som kanske indikerar 
att en vändning inte infallit ännu, är rörelsemarginalen. 
Det var något fler företag som sade att den försämrats 
jämfört med sista tertialet 2012 än de som sade att den 
förbättrats. 27 % uppgav att den förbättrats mot 31 % 
som sade att den försämrats. Med tanke på att debi
teringsgraden sjunkit och prispressen. Inte minst mot 
offentliga beställare, är detta väntat. I linje med den 
allmänna känslan att orderläget är på väg att förbättras 
går även förväntningarna kring lönsamheten. 28 % tror 
att den förbättras till årsskiftet medan endast 17 % tror 

att den försämras. Sammantaget verkar avmattningen 
som teknikkonsulterna uppvisat under senare tid ändå 
bli relativt kort. Det mesta tyder på att orderläget 
förbättras under årets andra halva och att företagen 
närmar sig full beläggning igen. Problematiken ligger 
främst kring prisnivåerna. Företagen har svårt att höja 
sina arvoden i samma takt som lönerna ökar. Dessutom 
kvarstår problemen kring kompetensförsörjningen. När 
konjunkturen vänder upp igen kommer företagen snart 
vara fullbelagda. Många har redan rekryteringsbehov 
de inte kan tillgodose på marknaden och fler blir det. 
Bristen på tillgänglig kompetens blir då den största 
bromsen för tillväxten.
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Orderläget har fortsatt att försämras för industrikonsulterna under våren 
men signalerna om framtiden är positiva. Orderstocksindex backade 
från 109 till 104. Det var framförallt på kort sikt som beläggningen 
försämrades. Samtidigt finns det flera indikationer på att läget kan vara 
på väg att ljusna för industrikonsulterna.

I diagrammet nedan visas orderstocksindex utveckling 
tillsammans med konfidenskurvans utveckling. Konfi
densindikatorn är på väg uppåt igen, som illustreras av 
den blå kurvan nedan.  Nettotalet över konfidensen 
ökade från 29 (4617) i januari till 67 i maj (714). 
Alltså, fler än två av tre företag tror att orderläget 
kommer att vara bättre i december i år än det var i maj. 
Endast 4 % tror att det försämras. Den röda kurvan 
visar orderstocksindex utveckling över tiden.

Industrikonsulterna, orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget 
om 6 månader)

De tror själva att orderläget kommer att vara bättre om 
sex månader. De uttrycker ett större rekryteringsbehov. 
Deras kunder ser också ljusare på orderläget framöver. 
En vändning upp är att vänta under andra halvåret eller 
framåt årsskiftet.

Teknikföretagens Konjunkturbarometer 3) för det andra  
kvartalet 2103 rapporterar om ökade ordervolymer 
både på export och hemmamarknaden. Signalerna  
tyder på att botten är passerad och att tillverkningsin
dustrin successivt kan höja produktionstakten under 
årets andra hälft. Starkast utveckling har skett för 
leverantörerna till bilindustrin tillsammans med själva 
biltillverkningsindustrin. Andra industrier som gått från 
negativa förväntningar i början av året till positiva i 
maj månad är metallvaruindustrin, metallbearbetnings
industrin, leverantör till tele och elektroindustrin samt 
instrumentindustrin. Av de industrier som bevakas i 
Teknikföretagens Konjunkturbarometer är det leveran
törerna till bygg och anläggningssektorn som uttrycker 
mest pessimism. Den sammantagna bilden är dock att 
det skett en vändning under våren och att efterfrågan 
ökar både på hemmamarknaden och på exportmark
naderna igen. Detta är goda nyheter för industrikon
sulterna som är beroende av en ökad investeringstakt 
i tillverkningsindustrin. Det förstärker också industri
konsulternas egna signaler om ökande orderingång och 
förväntningarna om ett bättre orderläge i slutet av året. 

3) Teknikföretagens konjunkturbarometer 2a kvartalet 2013.
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  Industriteknikkonsulter maj 2013
    Förväntningar (%)  Andel volym (%)

Delsektorer  Ökad  Oförändrad  Minskad  2012  2011

Produktions-/processutveckling  40  50  10  35  12
Produktutveckling  58  37  5  32  37
Teknisk IT  56  31  13  13  17
Information/utbildning  33  60  7  10  11
Annat  45  55  0  10  23

Totalt vägt  48  (46) 45  (43) 7 (11)  100% 
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Orderstockindex och beläggning  
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I diagrammet till höger visas återigen orderstocksindex 
tillsammans med beläggningsgraderna om 2, 3 och  
6 månader.

Som diagrammet intill visar har orderstocksindex  
minskat sedan i januari. Orderläget var alltså sämre den 
1 maj än det var den 1 januari. Diagrammet visar också 
tydligt att det är beläggningen på kortare sikt, 2 och  
3 månader, som försämrats.

Industriteknikkonsulterna, orderstock och beläggning (2, 3 & 6 månader)

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

De positiva indikationerna gäller för alla delsektorer, 
inte minst på de viktiga delsektorerna produktions/
processutveckling samt produktutveckling. De repre
senterade 67 % av de medverkande företagens omsätt
ning under 2012. Nettotalen för dessa sektorer har 
ökat sedan i januari. Produktions och processutveck

ling till 30 (4010) från 22 (3614) i januari. Produkt
utveckling ökade till 53 (563) från 29 (4314). 
Andelen företag med positiva förväntningar har ökat 
samtidigt som andelen företag med negativa förvänt
ningar minskat. 

I tabellen nedan illustreras företagens förväntningar på 
orderlägets utveckling för de olika delsektorerna. 
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  Industriteknikkonsulter maj 2013
    Förväntningar (%)  Andel volym (%)

Kundsegment  Ökad  Oförändrad  Minskad  2012  2011

Gruvindustrin  78  22  0  5  3
Trä/massa/pappers industrin  40  60  0  5  5
Läkemedels/kemiska industrin  60  33  7  8  5
Livsmedelsindustrin  27  73  0  2  2
Metall/maskinindustrin          
Metallindustri  36  57  7  5  1
 Maskinindustri  29  47  24  6  2

 Verkstadsindustri  37  53  10  17  26

Tillv el/optik/telekom prod  50  38  12  4  4
Tillv fordon/transp medel  50  39  11  24  28
Energi/kraft  68  32  0  12  16
Andra kundsegment  38  62  0  12  8

Totalt vägt  48 (39) 45 (50) 7 (11)  100% 
      

I tabellen nedan redovisas förväntningarna fördelat på 
de olika kundsegmenten. 

Även här ser den sammantagna bilden något mer posi
tiv ut i majmätningen jämfört med januarimätningen. 
Andelen företag med positiva förväntningar har ökat 
och andelen företag med negativa förväntningar har 
minskat.  Inte minst har förväntningarna stärkts på de 
viktiga kundsegmenten fordonsindustrin och verk
stadsindustrin, som gemensamt representerade 41 % 
av de medverkade företagens omsättning under 2012. 

Nettotalen över förväntningarna på orderutvecklingen 
inom verkstadsindustrin var 27 (3710). 37 % trodde 
på ett förbättrat orderläge och endast 10 % trodde på 
ett försämrat orderläge i december. I januari var net
totalet 22 (3210). Inom fordonssektorn var nettotalet 
39 (5011). 50 % trodde på ett förbättrat orderläge 
i december och endast 11 % trodde på ett försämrat 
orderläge. Även inom energi/kraftsektorn har netto
talen förstärkts, från 59 (590) i januari till 68 (680) i 
majmätningen.

Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på kundsegment.
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Nedan visas diagram över utvecklingen på konfidens
kurvorna för de olika delsektorerna. Trenden är negativ 

för uppdrag avseende produktions och processutveck
ling men positiv för övriga delsektorer.

Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för 
uppdrag avseende produktions- och processutveckling. Nettotal.

Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för 
uppdrag avseende produktutveckling. Nettotal.
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information/utbildning

Industrikonsultföretagen redovisade en debiterings
grad på 76,5 % för 2012, vilket är en sänkning jämfört 
med 2011 då den var 78,0 %. Under det första tertialet 
2013 var debiteringsgraden 76,1 %, i princip oföränd
rad jämfört med sista tertialet 2012 då den var 76,0 %. 
Företagen är dock positiva kring debiteringsgradens 
utveckling framöver. 63 % tror att den förbättras fram 
till december medan endast 4 % tror att den försämras; 
vilket ger konfidensnettotalet 59 (634). Motsvarande 
nettotal i januari var 31 (387). Så även här märks att 
en vändning är på gång, åtminstone förväntas den vara 
på gång. 

Den fakturerade volymen fortsatte dock att minska 
under första tertialet, precis som orderläget. 22 % av de 
medverkande företagen uppgav att de fakturerat mer 
än under föregående period medan 56 % uppgav att 
faktureringen minskat. Lönsamheten har följt samma 
utveckling. Endast 11 % av företagen sade att rörelse
marginalen förbättrats under våren medan 62 % sade 
att den försämrats. Detta är knappast en överraskning 
då orderläget och beläggningen varit sämre, priserna 
fortsatt att pressas och debiteringsgraden stått stilla 
eller minskat. Det visar också på att vändningen inte 
skett utan att signalerna om en kommande vändning 
nu börjat visa sig. Själva vändningen väntas först under 
årets andra hälft eller möjligtvis efter årsskiftet. 

Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling 
för uppdrag avseende teknisk IT. Nettotal.

Industrikonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för 
uppdrag avseende teknisk information/utbildning. Nettotal.
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SYSSELSÄTTNINGSLÄGET

Förväntningar på personalstyrkans utveckling 
om 6 mån – nettotal

Företagen signalerar i undersökningen ett ökande rekryteringsbehov 
igen. Åtminstone på ingenjörsområdet. Teknikkonsulterna inom bygg, 
anläggning och installation samt industrikonsulterna redovisar återigen 
ett ökande rekryteringsbehov. Samtidigt fortsätter arkitektföretagens 
rekryteringsbehov att dala.  

Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. 
Teknikkonsulter och arkitekter tillsammans vs industriteknikkonsulter.

På frågan hur de tror personalstyrkan utvecklas de 
kommande sex månaderna var det 59 % av industri
konsulterna som trodde att personalstyrkan skulle växa, 
medan endast 4 % trodde att den skulle minska. Övriga 
trodde den skulle förbli oförändrad. Detta ger ett 
netto tal på 55 (594). Motsvarande siffra var 36 (52
16) i januari och 61 (687) i september. Under samma 
period ifjol var nettotalet 92 (920). För teknikkon
sulterna var nettotalet 64 i den här undersökningen. 
69 % trodde den skulle växa och 5 % trodde att den 
skulle minska (695). Motsvarande nettotal var 35 i 
januari (438), 60 (633) i september och 78 (780) 
samma period 2012. På ingenjörssidan kan man säga 
att rekryteringsbehovet närmar sig normala nivåer. 
Normala nivåer i den här branschen är då i princip alla 
företag uttrycker rekryteringsbehov. Då det råder en 
strukturell brist i tillflödet av nya ingenjörer till bran
schen finns det många positioner som är svåra och tar 
lång tid att fylla. Detta innebär också att nettotalen 
över rekryteringsbehovet håller sig över nollstrecket 
även under sämre konjunkturer. Dels finns det företag 
som fortfarande har positioner att fylla och uppdrag 
att sköta. Dels vill företagen hålla kvar personalen så 
långt som möjligt eftersom det är svårt att återanställa 
när konjunkturen vänder upp. Problemen med kom
petensförsörjningen till branschen blir som en flaskhals 
och bromsar utveckling och tillväxt. Produktionsnivå
erna skulle kunna öka snabbare och nå högre volymer 
om alla företag kunde hitta rätt arbetskraft. Dessutom 
orsakar bristen på kompetens konkurrens om den 
arbetskraft som finns, vilket medför att man rekryterar 
från varandra och driver upp lönekostnaderna. Mer om 
personalomsättningen i branschen längre ned.
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I diagrammet nedan illustreras rekryteringsbehovets 
utveckling över tiden. Arkitekt och teknikkonsultföre
tagen presenteras gemensamt.
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Förväntningar på personalstyrkans utveckling 
om 6 mån – nettotal

Att signalerna nu tyder på ett ökat rekryteringsbehov  
under de kommande sex månaderna är också en 
indikation på att orderläget i branschen är på väg att 
förbättras. Rekryteringsbehovet är en relativt god 
indikator på stämningen i branschen. Vid osäkerhet 
är man givetvis mer försiktig och när man börjar se en 
förbättring på orderingången vill man snabbt se till att 
man har tillräckligt med personal för att möta behoven. 
Så, det ökade rekryteringsbehovet stödjer och förstär
ker de andra indikatorerna på att orderingången både 
för industrikonsulter och teknikkonsulter är på väg att 
stärkas igen.

För arkitektföretagen är kompetensförsörjningen inte 
ett lika stort problem. Tillflödet av nyutbildade arkitek
ter matchar branschens behov relativt väl. Därför ligger 
kurvorna över arkitektföretagens rekryteringsbehov 
normalt sett på lägre nivåer än teknik och industri
konsulternas kurvor. 

Diagrammet till höger visar kurvorna för arkitekter 
och teknikkonsulter separat, samt för industriteknik
konsulter. Där kan man utläsa att arkitekterna har 
de lägsta nettotalen. Det beror givetvis en hel del på 
byggsektorns kräftgång det senaste året. Samtidigt är 
kompetensbristen för arkitekter inte lika stor som för 
ingenjörer. Det råder en bättre balans mellan tillgång 
och efterfrågan på arkitekter än det gör för ingenjörer. 
Nettotalet för arkitekter var i den här undersökningen 
12 (3321). 33 % förväntade sig att personalstyrkan 

Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. 
Teknikkonsulter, arkitekter var för sig samt industriteknikkonsulter.
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skulle växa under de kommande sex månaderna medan 
21 % trodde att den skulle minska. Det är en relativt 
stor minskning sedan i januari då nettotalet var 26 (45
19). I september var nettotalet 32 (4816) och under 
samma period förra året var det 36 (5014). Signa
lerna är alltså ett fortsatt avtagande rekryteringsbehov 
framöver. Detta stärker också signalerna om fortsatt 
försämring av orderingången. 

Personalomsättningen är stor i branschen. De medver
kande företagen hade tillsammans 20038 årsanställda 
under 2012. Tillsammans anställde de 3510 personer 
under året, vilket ger en personalomsättning började 
4) på 18 %. Sammanlagt var det 2251 personer som 
lämnade företagen under året, vilket ger en personal
omsättning slutade 5) på 11 %. Slår man ihop de siff
rorna har närmare 30 % av personalstyrkan börjat eller 
lämnat sin anställning under året, vilket är väldigt högt. 
Störst var personalomsättningen bland industrikon
sulterna; 20 % personalomsättning började och 15 % 
personalomsättning slutade. För teknikkonsulterna var 

det 17 % personalomsättning började och 10 % perso
nalomsättning slutade. För arkitekterna var det 13 % 
personalomsättning började och 6 % personalomsätt
ning slutade. Sammanlagt började eller slutade 3 av  
10 anställda på medlemsföretagen en anställning under 
året. Konkurrensen om den tillgängliga, och otillgäng
liga, personalen i branschen är stor. Detta leder till att 
företagen huvudsakligen rekryterar från varandra. I en 
undersökning bland medlemsföretag som genomfördes 
under 2011 visade det sig att 53 % av de personer som 
de rekryterat under året kommit från konkurrenter.

4)  Personalomsättning började motsvarar andelen personer som börjat en 
anställning under perioden delat med genomsnittligt antal anställda.

5)  Personalomsättning slutade motsvarar andelen personer som avslutat en 
anställning under perioden delat med genomsnittligt antal anställda.
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KOMMANDE RAPPORTER

KONTAKT

Omslag

Kulturhuset Spira, Jönköping blev en av fyra nominerade objekt  
till Stora Samhällsbyggarpriset 2012. 

Bild skapad av Wingårdh Arkitektkontor.

Under 2013 publiceras Investeringssignalen:

• Mätdatum 1 september 2013: marknadsundersök
ningen genomförs under september och oktober. 
Rapporten publiceras i oktober.

Information om STDföretagens verksamhet  
lämnas av:

Lena Wästfelt, vd

Tel/mobil: 08762 69 07 
Epost: lena.wastfelt@std.se 

Branschinformation och frågor om Investerings
signalen och andra marknadsrapporter lämnas av:

David Cramér, marknadsanalytiker

Tel/mobil: 08762 67 02 
Epost: david.cramer@std.se 

Branschöversikter, Branschkommunikéer, analyser och 
tidigare upplagor av Investeringssignalen återfinns på 
www.std.se.

Under 2013 publiceras även:

• Branschkommunikén, augusti

• Branschöversikten/Sector Review, december


