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SAMMANFATTNING 

Stor påverkan av pandemin under 2020 – Företagen 
signalerar dock ljusglimtar  

Innovationsföretagens medlemmar (arkitekter, teknikkonsulter och industrikonsulter) signalerar i 

september och oktober lite ljusglimtar i mörkret för en bransch påverkad av Coronapandemin. 

Orderläget har under sommaren försämrats för teknikkonsulter och industrikonsulter medan det 

förstärkts en aning för arkitekterna. Coronan har haft stor påverkan på branschen, framförallt på 

omsättning, timarvoden och lönsamhet. Men även på personalstyrkan samt investeringar i forskning 

och utveckling och kompetens. Så pandemin kommer att påverka årsredovisningarna för 2020. 

Samtidigt har förväntningarna på orderlägets utveckling kommande sex månader vänt upp. Nu 

signalerar fler än hälften av företagen om en förväntad ökad orderingång. I maj trodde fler företag på 

en försämring än förbättring. Liknande siffror redovisas för rekryteringsbehoven, som i somras var 

nära noll.  

I den här medlemsundersökningen bland arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag medverkade  

100 företag som tillsammans sysselsätter knappt 23 500 medarbetare i Sverige. Undersökningen 

genomfördes under september och oktober.  

Medlemsföretagen har i den här undersökningen fått svara på hur mycket pandemin kommer att påverka 

deras omsättning, debiteringsgrad, rörelseresultat, antal anställda, investeringar i forskning och utveckling 

samt investeringar i kompetensutveckling under 2020. Samtliga faktorer har påverkats negativt av 

pandemin. Mest påverkade är dock industrikonsulterna där fler än fyra av fem företag rapporterar om 

negativ påverkan på omsättningen, debiteringsgraden och rörelseresultatet. 73 av 96 företag uppgav att 

omsättningen påverkas negativt av Corona. Sju företag uppgav ökad omsättning under året. 65 av 95 

företag uppgav att rörelseresultatet påverkas negativt medan 14 förväntade sig ett förbättrat resultat. 

Orderläget i branschen fortsatte att försämras under perioden maj till och med augusti för teknik- och 

industrikonsulterna. Dock ej för arkitekterna, som förvisso påverkades tidigast och mest av pandemin. 

Debiteringsgraden sjönk för industrikonsulterna medan den ökade en aning för teknikkonsulterna och lite 

mer för arkitekterna. Det är dock svårt att dra några större slutsatser av detta då permitteringar och 

semestrar påverkar perioden. Priserna fortsätter att pressas. 54 av 85 företag uppgav att 

genomsnittsarvodet sjunkit jämfört med perioden innan. Endast fem företag hade höjt sina 

genomsnittsarvoden. Lönsamheten försvagades för industrikonsulterna och arkitekterna jämfört med 

föregående mätperiod, medan den var oförändrad för teknikkonsulterna. 

När det gäller framtidsutsikterna, läget om sex månader, så är signalerna mer positiva nu än de var innan 

sommaren. 51 av 94 företag tror på en ökad orderingång fram till mars 2021 och 54 av 99 företag behöver 

nyanställa. Personalomsättningen har minskat rejält under 2020 till följd av pandemin. Framförallt för 

teknikkonsulterna och arkitekterna. För industrikonsulterna har personalomsättningen också avtagit men i 

mindre utsträckning. Dessutom har varslen överstigit avgångarna. 
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OM INVESTERINGSSIGNALEN 

Investeringssignalen är Innovationsföretagens återkommande marknadsundersökning 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 där merparten är 

Innovationsföretagens medlemmar. 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 industriteknikkonsultföretagen – 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 branschen 

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

fasta investeringar och produkter för drygt 500 miljarder kronor i år. Sektorn påverkar därmed 

utvecklingen av drygt 10 % av Sveriges BNP, som under 2019 var 5 0261 miljarder kronor.  

Branschens företag är i väsentlig omfattning verksamma i inledningen av investeringscykeln. Branschens 

utveckling och förväntningar om framtida marknadsläge ger därför en tidig och tillförlitlig signal om hur 

en betydande del av Sveriges BNP kommer att utvecklas under det kommande året.  

 

 

  

 

1 Ekonomifakta.se 
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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, 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 september 2020. 100 medlemsföretag, med knappt 23 500 

anställda i Sverige, har deltagit i marknadsundersökningen. Svaren har samlats in under september och 

oktober. Ett stort tack till alla företag som medverkat! 
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INLEDNING 

Att Coronapandemin påverkat branschen har framgått i de rapporter som publicerats tidigare under året. 

Både i Investeringssignalen i juni och de Coronarapporter som producerats. För att försöka kartlägga hur 

mycket pandemin påverkat har medlemsföretagen i den här undersökningen fått uppskatta hur sex faktorer 

väntas påverka helåret 2020. Faktorerna var omsättning, debiteringsgrad, rörelseresultat, antal anställda, 

forskning och utveckling samt kompetensutveckling. Svarsalternativen var: 

• Ingen påverkan alls, har ökat 

• Ingen påverkan alls, oförändrad nivå 

• Viss påverkan, utan större effekter (5-20 %) 

• Stor påverkan, klar försämring (20-40 %) 

• Mycket stor påverkan, drastisk försämring (över 40 %) 

Svaren visade att pandemin haft stor påverkan på alla verksamhetsområdena i branschen. Störst påverkan 

har den haft på omsättningen, debiteringsgraden och rörelseresultatet (eller lönsamheten). Det är ju 

dessutom allmänt känt att prisutvecklingen påverkats negativt till följd av viruset. I diagrammet nedan 

illustreras de samlade svarsresultaten för de olika verksamhetsområdena. Punkterna på kurvorna 

motsvarar andelen företag som uppgav att faktorn, till exempel omsättningen, fått en positiv effekt minus 

andelen företag som uppgivit att effekten varit negativ. Som synes är samtliga nettotal negativa vilket 

indikerar att pandemin haft negativa effekter på alla sex faktorerna. Allt under nollstrecket antyder att fler 

företag är negativa än positiva. Diagrammet visar att industrikonsulterna drabbats mest, eller i störst 

utsträckning. Deras nettotal är lägst för samtliga kategorier. Därefter följer arkitektföretagen, som 

redovisar lägre nettotal än teknikkonsulterna för samtliga faktorer förutom forskning och utveckling samt 

kompetensutveckling. Teknikkonsulterna har påverkats i minst utsträckning, men de har trots allt 

påverkats.  

 

Diagram 1: Pandemins påverkan på olika faktorer under 2020. Redovisat som nettotal = andel företag med positiva effekter minus 
andel företag med negativa effekter. 

Mer om hur Coronaviruset påverkat branschen redovisas under respektive verksamhetsområde.  
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Investeringar inom sektorn 

Tabellen nedan visar investeringarna inom sektorn under 2019 samt prognoser för investerings-

utvecklingen under 2020 och 2021. Bygginvesteringarna minskade med 2 % under 2019 och landade på 

totalt 535,4 miljarder kronor. Infrastrukturinvesteringarna ökade medan lokalinvesteringarna var 

oförändrade och bostadsinvesteringarna minskade. Prognoserna för 2020 är givetvis svåra men de 

sammantagna bygginvesteringarna väntas minska med omkring 1 %, för att sedan plana ut under 2021.  

När det kommer till industrins investeringar i maskiner och utrustning så har SCB:s beräkningar och 

prognoser förändrats. Siffrorna liknar de som tidigare presenterades men beräknas alltså lite annorlunda 

än tidigare och kan därför skilja sig en aning. Till bevakningen har även gruvindustrin lagts till, vilket 

också gör att siffrorna ytterligare skiljer sig från tidigare siffror. Industrins, inklusive gruvindustrin, totala 

investeringar i maskiner och utrustning 2019 var därmed 70,3 miljarder kronor, vilket var en minskning 

med cirka 2 % från 2018. Prognoserna är mindre utförliga nu än tidigare. Investeringarna väntas minska 

under 2020, med uppåt 20 %. De väntas dock öka igen under 2021.  

 

 

Tabell 1: Bygg- och industriinvesteringar 2019 samt prognos för 2020 och 2021 (fasta priser). Källa: SCB, Byggföretagen och 
Innovationsföretagen. 

  

2019 2020 (p) 2021 (p)

* % % %

Bostäder 233,4 -8 2 -1

Lokaler 189,9 1 -5 -2

Industribyggnader 11,5 15 -37 3

Infrastruktur o övr anläggningar 100,6 5 6 5

Bygginvesteringar totalt 535,4 -2 -1 0

Industrins investeringar i 

maskiner och utrustning 70,3 -2 -20 +5-25

enl SCB och Innovationsföretagen

Investeringar i Sverige                                             

(* miljarder kronor)
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Orderstocksindex och konfidensserie 

Orderläget har fortsatt att försämras över sommaren, vilket illustreras av kurvorna i orderstocksindex 

nedan. Undantaget är arkitektföretagen, som sett en liten förbättring av orderläget. Man ska dock ha i 

åtanke att pandemin drabbade arkitekternas verksamheter först och hårdast. Arkitekterna brukar ligga lite 

före i kedjan och indikera riktningen för den övriga branschen. Så förbättringen av arkitekternas orderläge 

stärker ytterligare bilden om att ljusglimtarna i den här undersökningen signalerar en vändning. 

Arkitekternas orderstocksindex ökade till 96, från 92 i maj. Vid samma period förra året var det 106, så 

det är fortfarande en bit kvar till det orderläge man hade då. Teknikkonsulternas orderstocksindex backade 

till 123 från 129 i maj. Förra året vid den här tidpunkten låg det på 134, så även deras orderläge är klart 

svagare än för ett år sedan. Industrikonsulternas orderstocksindex var 125 i september, ned från 129 i maj. 

Ifjol låg det på 139 i september. 

I diagrammet nedan visas orderstocksindex för industrikonsulter, arkitektföretag och teknikkonsulter. 

 

 

Diagram 2: Orderstocksutveckling för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. 

 

Diagrammet som följer visar just förändringen av det senaste orderstocksindexet jämfört med 

motsvarande period året innan. Det ger en uppfattning om hur mycket indexet har förändrats, och därmed 

orderläget, och visar samtidigt vilken trend man är inne i; positiv eller negativ. Man kan utläsa att 

branschen är inne i en negativ trend sedan första undersökningen 2019. Den undersökningen avslutade en 

fem år lång positiv trend där branschen, med vissa undantag, successivt uppvisade ett bättre orderläge 

jämfört med året innan.  

Diagrammet visar den procentuella utvecklingen av orderstocksindex för teknikkonsulter och arkitekter 

samt industrikonsulter i september 2020 jämfört med samma period föregående år.  
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Diagram 3: Orderstocksutveckling för arkitekt- och teknikkonsultföretag respektive industrikonsultföretag. Avser förändring av 
orderstocksindex i procent jämfört med samma period förra året. 

Konfidensindikatorn, som visar företagens förväntningar på orderlägets utveckling om sex månader, har 

svängt upp rejält sedan i maj. Konfidensindikatorn är nettotalet mellan andelen företag som tror på ökad 

orderingång om sex månader minus de som tror på en minskad orderingång. De positiva signalerna 

kommer från alla tre verksamhetsområdena. Efter en tvär dykning nedåt i majmätningen svänger alltså 

kurvorna upp lika dramatiskt i september. Sammantaget tror 54 % av företagen på ett förbättrat orderläge 

om sex månader, medan 11 % tror att det försämras. Det ger ett samlat konfidensnettotal för alla tre 

verksamhetsområdena på +43. I maj trodde 28 % av företagen på en förbättring och 39 % på en 

försämring, vilket ger konfidensnettotalet -11. Det är en kraftig svängning på bara några månader. Man 

ska förstås komma ihåg att detta handlar om känslor. De tenderar att överdrivas åt endera håll. Samtidigt 

visar konfidensindikatorn oftast vilken riktning orderstocksindex kommer att svänga. Åt vilket håll 

kurvorna i konfidensindikatorn svänger är en bra signal på vart branschen eller delsektorn är på väg. Att 

de sedan svänger tvärare än andra kurvor förklaras av känslofaktorn. Signalen i denna undersökning är 

tydlig. Branschens förväntningar har svängt om sedan i maj och är nu i huvudsak optimistiska. 

 

Diagram 4: Konfidensindikatorn för arkitekter, teknikkonsulter och industrikonsulter. Visar förväntningar på orderläget om sex 
månader. 
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Mest svänger teknikkonsulternas konfidensindikator, jämfört med i maj. 52 % av tror på förbättrat 

orderläge om sex månader, 16 % tror på en försämring. Det ger konfidensnettotalet +36 (52-16). I maj var 

det -29 (24-53). Det är alltså en ökning med 65 punkter. 50 % av arkitekterna tror på ett förbättrat 

orderläge om sex månader, resten tror på oförändrat läge. Det ger konfidensnettotalet +50 (50-0). I maj 

var det -11 (22-33). Industrikonsulternas konfidensnettotal ökade till +50 (61-11) i september från +1 (38-

37) i maj.  
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Prisbildens utveckling 

Prisutvecklingen i branschen har påverkats kraftigt av Coronapandemin, som medfört en utbredd 

prispress. Diagrammet nedan illustrerar tydligt den utvecklingen. Några års positiv pristrend bromsade in 

under 2018 och har under 2020 gått in i en negativ fas. Sammantaget uppgav endast 6 % av de 

medverkande företagen att de höjt sina genomsnittsarvoden sedan i maj. 63 % av företagen hade sänkt 

dem. Det ger ett nettotal på -57 (6-63). Vid samma tidpunkt förra året var det 36 % av företagen som höjt 

sina genomsnittsarvoden och 17 % som sänkt dem, vilket ger nettotalet +19 (36-17). Det ger en rätt klar 

bild över hur pandemin pressat priserna i branschen.  

Utvecklingen illustreras i diagrammen nedan, som visar företagens uppfattning om prisbildens utveckling 

över tiden. Först med byggorienterade (arkitekter och teknikkonsulter) företag sammanslagna i en 

gemensam kurva. Sedan med arkitekter och teknikkonsulter i separata kurvor.  

 

Diagram 5: Prisbildens utveckling sedan senaste mätningen. Anger nettotal. Byggorienterade- och industriorienterade företag. 

 

 

Diagram 6: Prisbildens utveckling sedan senaste mätningen. Anger nettotal. Teknikkonsulter, arkitekter och industrikonsulter var för 
sig. 
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Industrikonsulternas prisnettotal var -46 (4-50) i september, vilket liknade siffrorna från i maj; -43 (8-51). 

I september 2019 var nettotalet -11 (18-29). Arkitekternas prisnettotal i september var -56 (8-64). I maj 

var det -36 (6-42) och i september 2019 var det -11 (15-26). Teknikkonsulternas prisnettotal backade till 

-49 (5-54) i september från -45 (6-51) i maj och -25 (0-25) i september 2019. 

I undersökningarna inför Investeringssignalen efterfrågas också genomsnittsarvodet för den senaste 

mätperioden, vilket ger en indikation på hur den faktiska prisbilden utvecklats. De siffrorna stödjer bilden 

av en negativ prisutveckling i branschen. Prispressen är tydligast för industrikonsulterna. Deras 

genomsnittsarvode är klart lägre än det var i den föregående mätningen. För teknikkonsulterna och 

arkitekterna är förändringen i genomsnittsarvoden inte lika stor. Men den är dock urskiljbar och tydlig. 

Logiken bakom prispressen ser olika ut beroende på verksamhetsområde. Medan ett skifte mot mer 

offentliga uppdragsgivare medför en större prispress inom byggsektorn, till stor del på grund av effekterna 

av offentlig upphandling, så är prispressen för industrikonsulterna mer kopplad till kundernas omedelbara 

konjunktur och avtalsform. Uppdrag med löpande timdebitering tenderar att pressa priserna mer än 

fastprisuppdrag. Prispressen lär nog hålla i sig ett tag till även om det kommer positiva signaler kring 

orderingång. Prisutvecklingen tenderar att släpa efter. Så först efter en period av förbättrad orderingång lär 

det spilla över på prisutvecklingen.  
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UTVECKLINGEN FÖR ARKITEKT- OCH 
TEKNIKKONSULTFÖRETAGEN 

Orderläget för de byggorienterade företagen, arkitekter och teknikkonsulter inom bygg och anläggning, 

har fortsatt att försämras över sommaren. Det gemensamma orderstocksindexet backade till 116 i 

september från 120 i maj och 125 vid samma tidpunkt förra året. Däremot har konfidensindikatorn svängt 

rejält. Konfidensnettotalet ökade till +42 (52-10) i september från -22 (23-45) i maj. Lite drygt hälften av 

de byggorienterade företagen tror nu alltså på en ökad orderingång, jämfört med en knapp fjärdedel i maj. 

Samtidigt tror endast vart tionde företag på ett försämrat orderläge inom sex månader. I maj trodde nästan 

hälften av de byggorienterade företagen på en försämrad orderingång. Signalerna är klart mer positiva nu 

jämfört med innan sommaren. 

Diagrammet nedan, över orderstocksindex och konfidenskurvan, illustrerar utvecklingen. Orderläget är 

svagare men förväntningarna på den kommande utvecklingen klart mer positiva.  

 

 

Diagram 7: Orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om sex månader). 

Tabellen nedan visar vad som ligger bakom skiftet i förväntningar. Det är delsektorerna för 

bostadsuppdrag och övriga hus, eller lokaler, som svängt. Nettotalet för bostadsuppdrag har svängt till 

+12 (32-20) i september från -34 (16-50) i maj. Det har varit negativt sedan septembermätningen 2017, 

med ett undantag. Så, detta kan indikera ett trendskifte för bostadsuppdragen. Man ska dock vara försiktig 

att dra för stora växlar på detta nu. Ett möjligt trendskifte lär gå långsamt, åtminstone i början. Det är 

många andra faktorer som spelar in när det kommer till bostadsmarknaden också.  

Även för uppdrag avseende övriga hus, eller lokaler, svängde upp i september. konfidensnettotalet ökade 

till +17 (35-18) från -18 (17-35) i maj. Delsektorerna infrastruktur, miljö och utredningar samt 

stadsplanering uppvisade fortsatt positiva konfidensnettotal. Uppdrag avseende industribyggnader 

svängde upp till neutralt nettotal +0 (19-19) i september från -26 (12-38) i maj. Uppdrag för övriga 

anläggningar (kraft och energi) uppvisade också neutralt nettotal i september, ned från +8 (19-11) i maj. 

Den sammantagna bilden är dock att samtliga delsektorer uppvisar neutrala eller positiva nettotal i 

september. En tydlig förändring jämfört med i maj. 
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Tabellen som följer visar hur förväntningarna såg ut i maj för de olika delsektorerna och hur mycket de 

representerade branschens omsättning under 2019, i procentandelar. 

 

 

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

 

 

 

Diagram 8: Teknikkonsulter och arkitekters förväntningar på orderutvecklingen för uppdrag avseende industribyggnader.  

 

Arkitekter & teknikkonsulter

Delsektorer Ökar Oförändr. Minskar 2019 2018

Bostäder 32 48 20 16 14

Övriga hus 35 47 18 27 31

Industribyggnader 19 62 19 6 4

Infrastruktur 54 42 4 26 27

Övriga anläggningar 16 68 16 7 8

Miljö/utredningar 42 47 11 11 7

Stadsplanering 21 74 5 7 9

Totalt vägt 37 (25) 50 (51) 13 (24) 100 100

September 2020
Förväntningar (%) Andel volym (%)
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Arkitektföretagen 

Arkitektföretagens orderläge stärktes över sommaren. Orderstocksindex ökade till 96 i september från 92 i 

maj. Vid samma period förra året var det 106. Så även om man sett en liten förbättring så är det långt kvar 

till läget för ett år sedan. Arkitektbranschen har påverkats en hel del av pandemin – mer än 

teknikkonsulterna som verkar inom samma sektor; bygg och anläggning. Anledningen till detta är att 

byggsektorn påverkats mer än anläggnings- och infrastruktursektorn. Framförallt vad gäller bostads- och 

lokaluppdragen. Svängningen i orderstocksindex kan dock signalera en vändning. Arkitekterna brukar 

ligga tidigt i kedjan. När de får ökade uppdrag för framförallt bostäder och andra lokaler (övriga hus) så 

kommer teknikkonsulterna inom bygg och installation se samma utveckling med viss eftersläpning. Det 

kan dock krävas flera undersökningar för att bekräfta en vändning. Speciellt i dessa ovissa tider.  

Arkitekternas konfidensindikator svängde dock kraftigt upp mellan maj och september. 

Konfidensnettotalet var i september +50 (50-0), jämfört med -11 (22-33) i maj. Hälften av företagen tror 

alltså på en förbättring och övriga på oförändrat läge, vilket speglar en positiv bild över förväntningarna. 

Det är alltså huvudsakligen skiftade förväntningar för uppdrag avseende bostäder och övriga hus som 

ligger bakom svängningen i konfidensindikatorn. 53 % tror på ökade bostadsuppdrag och endast 5 % tror 

på en minskning. Det ger konfidensnettotalet +48 (53-5) för bostadssektorn. I maj var motsvarande siffror 

-20 (20-40). Konfidensindikatorn för övriga hus (kontor, kommersiella lokaler, offentliga lokaler, mm) 

ökade till +16 (33-17) i september från -18 (36-18) i maj. Förväntningarna har alltså svängt rejält i de två, 

i särklass, största delsektorerna. Bostads- och lokaluppdragen representerade drygt 80 % av arkitekternas 

omsättning under 2019. Så, utvecklingen på dessa sektorer påverkar givetvis arkitekternas utveckling 

generellt. Hela 47 % av arkitekterna uppgav att uppdragsläget på bostadssektorn var bättre i september än 

det var i maj, mot 21 % som sade att det var sämre. Så bostadssektorn har redan förbättrats jämfört med 

innan sommaren. Detta är troligtvis huvudförklaringen till det förbättrade orderstocksindexet i september. 

Nedan redovisas arkitektföretagens förväntningar på orderlägets utveckling, fördelat på delsektorer samt 

delsektorernas respektive andel av omsättningen under 2018 och 2019.  

 

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

När det kommer till övriga hus och de olika uppdragsområdena så är utvecklingen i huvudsak fortfarande 

negativ. Orderläget har försämrats för kontors-, kommersiella-, upplevelse- och idrottsuppdrag jämfört 

med i maj. Det är de offentliga uppdragen som håller uppe ordervolymerna på lokalsektorn. 36 % svarade 

att uppdrag avseende offentliga lokaler ökat sedan i maj medan 21 % sade att de minskat. Det ger 

nettotalet +15 (36-21). Motsvarande nettotal för de andra områdena var -17 (6-23) för kontorsuppdrag, 

-47 (0-47) för kommersiella uppdrag och -43 (14-57) för upplevelse (kultur, teatrar, mm) och 

idrottsuppdrag. 

Arkitekter

Delsektorer Ökar Oförändr. Minskar 2019 2018

Bostäder 53 42 5 21 21

Övriga hus 33 50 17 55 55

Industribyggnader 15 62 23 3 3

Infrastruktur 17 66 17 8 8

Övriga anläggningar 0 100 0 1 1

Miljö/utredningar 38 50 12 1 1

Stadsplanering 26 69 5 11 11

Totalt vägt 38 (18) 50 (42) 12 (34) 100 100

September 2020
Förväntningar (%) Andel volym (%)
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Den påbörjade positiva trenden för bostads- och lokaluppdragen illustreras i konfidenskurvorna nedan.  

 

Diagram 9: Arkitekternas förväntningar på orderingången för uppdrag avseende bostäder. 

 

 

Diagram 10: Arkitekternas förväntningar på orderingången för uppdrag avseende övriga hus (lokaler). 

Att Coronapandemin påverkat arkitekternas verksamheter och utveckling under 2020 är uppenbart. Det 

har dock varit svårt att utläsa hur mycket det påverkat olika faktorer. Dessa faktorer var omsättning, 

debiteringsgrad, rörelseresultat, antal anställda, forskning och utveckling samt kompetensutveckling. 

Medlemsföretagen ombads att uppskatta hur mycket pandemin påverkat de utvalda faktorerna. 

Sammanställningen av arkitekternas svar visar att samtliga faktorer påverkats negativt. Mest påverkan 

uppvisades för omsättningen. 84 % svarade att omsättningen påverkats negativt, 8 % svarade att 

omsättningen var oförändrad och 8 % att den förbättrats. 68 % svarade att debiteringsgraden försämrats, 

20 % svarade att den var oförändrad och 12 % att den förbättrats. Här kan dock verkligheten vara värre. 

Permitteringarna påverkar sannolikt debiteringsgraden. Om samtliga permitterade medarbetare befann sig 

i tjänst skulle debiteringsgraden med största sannolikhet vara lägre. Det vill säga, samma uppdrag skulle 

fördelas på fler personer. Även lönsamheten, mätt som rörelseresultat, väntas påverkas i betydande grad 

av pandemin. 68 % av företagen uppger att rörelseresultatet väntas bli sämre än 2019, 24 % tror att det 

förbättras och 8 % att det förblir oförändrat. Även personalstyrkan har påverkats i stor utsträckning. 64 % 

av företagen säger att den påverkats negativt av pandemin. Det vill säga, företagen har varslat personal.  
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12 % svarar att personalstyrkan ökat och 24 % att den är oförändrad. Även investeringar i forskning och 

utveckling samt kompetensutveckling har påverkats negativt, om än i mindre utsträckning än de andra 

faktorerna. 52 % av arkitekterna svarade att de investerat mindre i forskning och utveckling, 13 % svarade 

att de investerat mer och 35 % att investeringarna var oförändrade. 56 % svarade att kompetens-

utvecklingsinvesteringarna minskat under året medan 26 % sade att de ökat. Sammantaget kan man 

konstatera att Coronapandemin påverkat orderläget i stor utsträckning, vilket leder till lägre omsättning, 

sämre lönsamhet, varslad personal och återhållna investeringar. Bedömningen är dock att sektorn relativt 

snabbt kan återhämta sig när ordrarna ökar igen. Vakanser är lite enklare att fylla för arkitekterna jämfört 

med ingenjörsföretagen. Ökande investeringar i bostäder och övriga lokaler leder också till en ökad andel 

privata beställare, vilket i sin tur normalt sett leder till högre genomsnittsarvoden. Därmed förbättras 

också lönsamheten, snabbare än för teknikkonsulter och industrikonsulter.  

Diagrammet nedan visar arkitekternas svar på hur Coronapandemin påverkat de olika faktorerna. De 

rödbruna delarna motsvarar negativ utveckling. 

 

 

Diagram 11: Coronapandemins förväntade påverkan på sex olika faktorer för arkitekterna. 

Debiteringsgraden ökade en aning jämfört med föregående period. Den var 77,1 % under maj till och med 

augusti, medan den var 76,0 % under januari till och med april. Dock ska påpekas att sommarperioden 

alltid är lite svårbedömd med tanke på semestrarna. Dessutom är debiteringsgraden ännu mer svårbedömd 

just nu med tanke på de omfattande permitteringar företagen genomfört sedan i våras. Det är svårt att 

avgöra om permitterade medarbetare är inräknade i siffrorna. Det troligaste och mest logiska är att de inte 

är det, vilket skulle innebära att den verkliga debiteringsgraden är väsentligt lägre. Däremot är det fler 

företag (46 %) som tror att den kommer att öka under de kommande sex månaderna än de som tror på en 

minskning (12 %).  Det ger nettotalet +34 (46-12). Det betyder förstås någonting. Oavsett hur företagen 

räknar med permitterad personal så tror de på en ökad debiteringsgrad. Det är givetvis positivt. Priserna 

pressas dock fortfarande, i stor utsträckning. Endast 8 % av företagen hade höjt sitt genomsnittsarvode 

jämfört med föregående mätperiod. 64 % hade sänkt genomsnittsarvodet. Nettotalet för prisutvecklingen 

blir därmed -56 (8-64). I undersökningen efterfrågas också företagens genomsnittsarvoden. Jämför man de 

sammanslagna genomsnittsarvodena för arkitekterna så bekräftas uppfattningen att priserna pressats. 

Dock i mindre utsträckning än vad prisutvecklingsdiagrammen kanske antyder.  
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Lägre debiteringsgrad och priser borde innebära sämre lönsamhet. Det stämmer också. Rörelsemarginalen 

under maj till och med augusti var i genomsnitt 6,0 %. I föregående mätperiod var den 10,5 %. 

Skillnaderna är kanske inte riktigt så stora i verkligheten. Rörelsemarginalen är sannolikt också lägre än 

de här siffrorna, eftersom de bygger på preliminära siffror och utan avdrag för avskrivningar. Men, 

lönsamheten har försämrats. Jämfört med samma period förra året var det lika många företag som svarade 

att den ökat som att den minskat; 42 %. Storleken på företagen spelar in när genomsnittsmarginalen 

räknas fram. Att lika många har ökat som minskat men genomsnittet minskat betyder att några av de 

större företagen har sett sin rörelsemarginal försämras. På frågan om hur företagen tror att 

rörelsemarginalen för helåret 2020 utvecklas jämfört med 2019 var det något fler (48 %) som trodde på en 

försämring än de som trodde på en förbättring (43 %).  

I junirapporten utelämnades sjukfrånvarotalen som samlats i den undersökningen, så de presenteras här. 

Sjukfrånvaron för arkitektföretagen 2019 var 3,7 %. Långtidsfrånvaron motsvarade 24 %. Motsvarande 

siffror för 2018 var 4,5 % respektive 41 %. 
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Teknikkonsultföretagen (bygg- och anläggnings 
orienterade konsultföretag) 

Teknikkonsulternas utveckling har försämrats mindre än den gjort för arkitekterna och 

industrikonsulterna. Men pandemin har påverkat även dem. Framförallt de byggorienterade 

verksamheterna. Uppdrag avseende infrastruktur och andra anläggningar har påverkats mindre, om än 

alls. Snarare har de uppdragen ökat vilket balanserat den gemensamma utvecklingen för 

teknikkonsulterna, även om den sannolikt påverkat enskilda företag på olika sätt. Orderläget försämrades 

under sommarperioden. Orderstocksindex minskade till 123 från 129 i maj och 134 i september 2019. 

Samtidigt svängde konfidensindikatorn upp till +36 (52-16) i september från -29 (24-53) i maj. Den stora 

skillnaden är ett skifte i förväntningarna på uppdrag avseende övriga lokaler. Konfidensindikatorn för den 

delsektorerna ökade till +18 (36-18) i september från -18 (16-34) i maj. Den delsektorn representerade 

21 % av teknikkonsulternas omsättning under 2019. Så förändringar där påverkar givetvis helheten. 

Uppdragen avseende bostadsuppdragen har dock inte ännu klättrat upp till positiva nettotal, som de gjort 

för arkitektföretagen. Nettotalet har dock ökat, till -5 (22-27) i september från -43 (13-56) i maj. Det är 

alltså färre företag som förväntar sig en försämring på bostadssektorn.  

Den enskilt största delsektorn för teknikkonsulterna, infrastruktur, uppvisar alltjämt mycket positiva 

konfidensnettotal; +62 (62-0) i september och +50 (50-0) i maj. Infrastruktursektorn rullar på starkt. 

Nedan redovisas teknikkonsultföretagens förväntningar på orderlägets utveckling fördelat på delsektorer 

samt delsektorernas respektive andel av omsättningen under 2018 och 2019. 

 

 

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

När det kommer till övriga hus (lokaler avseende kontor, handeln, upplevelseindustrin och offentliga 

lokaler) så uppgav 19 % att kontorsuppdragen ökat sedan i maj. Lika många sade att de minskat. Det ger 

nettotalet +0 (19-19). För uppdrag avseende kommersiella lokaler, eller handeln, var nettotalet -57 (6-63) 

och för upplevelseindustrin (hotell, konserthus, teatrar, mm) -40 (20-60). För uppdrag avseende offentliga 

lokaler var dock nettotalet positivt; +37 (40-3).  

I diagrammet illustreras konfidensindikatorn för uppdrag avseende infrastruktur. 

 

Teknikkonsulter

Delsektorer Ökar Oförändr. Minskar 2019 2018

Bostäder 22 51 27 12 12

Övriga hus 36 46 18 21 23

Industribyggnader 20 63 17 7 7

Infrastruktur 62 38 0 33 30

Övriga anläggningar 19 62 19 8 9

Miljö/utredningar 43 46 11 13 12

Stadsplanering 16 79 5 6 7

Totalt vägt 40 (30) 48 (49) 12 (21) 100 100

September 2020
Förväntningar (%) Andel volym (%)
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Diagram 12: Teknikkonsulternas förväntningar på orderingången för uppdrag avseende infrastruktur. 

Medlemsföretagen ombads i den här undersökningen att uppskatta hur mycket pandemin påverkat utvalda 

faktorer. Dessa faktorer var omsättning, debiteringsgrad, rörelseresultat, antal anställda, forskning och 

utveckling samt kompetensutveckling. Coronapandemin har givetvis påverkat även teknikkonsulterna, 

men i mindre omfattning än den gjort för arkitekt- och industrikonsultföretagen som kan utläsas av 

diagrammet på sidan 6. Men, sammanställningen av teknikkonsulternas svar visar ändå att samtliga 

faktorer påverkats negativt. 67 % av företagen svarade att omsättningen påverkats negativt medan endast 

9 % sade att den ökat. 24 % svarade att den var oförändrad. 57 % svarade att rörelseresultatet påverkats 

negativt medan 16 % svarade att den förbättrats. 52 % uppgav att debiteringsgraden försämrats och 7 % 

att den förbättrats. 49 % hade minskat personalstyrkan medan 9 % sett den växa. Investeringar i forskning 

och utveckling samt kompetensutveckling har påverkats av pandemin. 50 % uppgav att investeringarna i 

forskning och utveckling minskat till följd av Corona medan 7 % svarade att de ökat. 53 % investerade 

mindre i kompetensutveckling medan 11 % investerar mer.  

I diagrammet nedan syns teknikkonsulternas svar på hur Coronapandemin påverkat de olika faktorerna. 

De rödbruna delarna motsvarar negativ utveckling. 

 

Diagram 13: Coronapandemins förväntade påverkan på sex olika faktorer för teknikkonsulterna. 
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Bedömningen av pandemins påverkan på teknikkonsultbranschen blir att den har haft, och har, uppenbar 

påverkan på de flesta faktorer. Orderingången har avtagit, debiteringsgraden minskat, lönsamheten 

försämrats och företagen har permitterat och varslat en del personal för att balansera effekterna. Dessutom 

har ökad försiktighet lett mindre investeringar i forsning och utveckling och kompetensutveckling, trots 

att det annars varit ett bra tillfälle att passa på att öka sådana investeringar. Ser man till övriga faktorer och 

indikatorer i den här och tidigare undersökningar kan man dock konstatera att teknikkonsulterna påverkats 

i mindre utsträckning än övriga verksamhetsområden. Signalerna är nu optimistiska och förbättring kan 

troligtvis förväntas under 2021. Samtidigt är osäkerhetsfaktorn fortfarande stor och pandemins utveckling 

oklar. Så, fortsatt tillförsikt och mer undersökningar behövs för att kunna konstatera en faktisk vändning.  

Debiteringsgraden ökade en aning jämfört med föregående period. Den var 76,9 % under maj till och med 

augusti, medan den var 76,4 % under januari till och med april. Dock ska påpekas att sommarperioden 

alltid är lite svårbedömd med tanke på semestrarna. Dessutom är debiteringsgraden ännu lite mer 

svårbedömd just nu med tanke på de omfattande permitteringar företagen genomfört sedan i våras. Det är 

svårt att avgöra om permitterade medarbetare är inräknade i siffrorna. Däremot tror fler företag att den 

ökar under den kommande sexmånadersperioden än de som tror att den minskar; 33 % respektive 9 %. 

Priserna fortsätter att pressas. Endast 5 % av företagen höjde sina genomsnittsarvoden under maj till 

augusti medan 54 % sänkt dem. Det ger nettotalet -49 (5-54). Den negativa prisutvecklingen syns också 

när man jämför företagens faktiska genomsnittsarvoden för den aktuella mätperioden jämfört med den 

föregående. De har minskat, även om det endast är med någon procent.  

Lägre debiteringsgrad och priser borde innebära sämre lönsamhet. Det stämmer inte riktigt för 

teknikkonsulterna. Den genomsnittliga rörelsemarginalen bland de medverkande företagen var 9,7 % 

under maj till och med augusti. I den föregående mätningen var den 9,5 %. Rörelsemarginalen är 

sannolikt lägre i verkligheten, eftersom de här siffrorna bygger på preliminära underlag och utan avdrag 

för avskrivningar. Det var dock något fler företag som svarade att rörelsemarginalen ökat än som svarade 

att den minskat för årets andra tertial var bättre jämfört med samma period året innan. 33 % mot 30 %. 

Även för helåret 2020 var det fler som svarade att de trodde att den skulle öka än som trodde att den 

skulle minska; 30 % respektive 20 %. De siffrorna går lite emot svaren på frågorna om hur pandemin 

förväntades påverka olika faktorer under 2020, där ju 57 % trodde att den skulle ha en negativ effekt på 

rörelseresultatet medan 16 % trodde att lönsamheten skulle förbättras. När 2020 sammanställs kan man 

nog inte förvänta sig en förbättrad lönsamhet för teknikkonsulterna. Snarare tvärtom. Men den lär inte 

försämras lika mycket för teknikkonsulterna som för arkitekterna och, framförallt, industrikonsulterna. 

I junirapporten utelämnades sjukfrånvarotalen som samlats i den undersökningen, så de presenteras här. 

Sjukfrånvaron för teknikkonsulterna 2019 var 3,1 %. Långtidsfrånvaron motsvarade 30 %. Motsvarande 

siffror för 2018 var 3,5 % respektive 33 %. 
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UTVECKLINGEN FÖR INDUSTRIKONSULTERNA 

Industrikonsulternas orderläge försvagades ytterligare mellan maj och september. orderstocksindex 

backade till 125 i september, från 129 i maj och 139 samma period förra året. Samtidigt svängde 

konfidensindikatorn upp igen, efter en dipp i den förra mätningen. 61 % av företagen trodde på förbättrat 

orderläge om sex månader medan 11 % trodde på en försämring. Det ger konfidensnettotalet +50 (61-11). 

I maj var det +1 (38-37).  

Diagrammet nedan visar orderstocksindex utveckling tillsammans med konfidensindikatorn. 

Orderstocksindex fortsatte nedåt medan konfidensindikatorn svängde upp igen. Den har svängt upp och 

ned i några undersökningar nu. Så även om rekylen upp indikerar mer positiva förväntningar så behövs 

någon mätning till som visar samma riktning för att bekräfta en trend. Det finns dock mycket som tyder på 

att den positiva trenden kommer att hålla i sig. 

 

 

Diagram 14: Industrikonsulterna, orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om sex månader) 

Konfidensindikatorn för delsektorerna uppvisar samtliga positiva nettotal i den här undersökningen. I den 

föregående mätningen var nettotalen negativa för produktions- och processutveckling, produktutveckling 

samt information och utbildning. Högst konfidensnettotal redovisades för uppdrag avseende teknisk IT; 

med +67 (67-0). För produktions- och processutveckling redovisades nettotalet +11 (27-17) i september, 

mot -26 (11-37) i maj. För produktutveckling redovisades +39 (61-22) i september mot -18 (14-32) i maj. 

 

I tabellen nedan ser man hur företagen förväntade sig att orderläget skulle förändras för de olika 

delsektorerna.  
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Tabell 5: Industrikonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om sex månader, fördelat på delsektorer. 

En liknande utveckling registrerades för de olika kundsegmenten, där samtliga redovisade positiva eller 

neutrala konfidensnettotal i den här undersökningen. Största svängningen registrerades för uppdrag 

avseende verkstadsindustrin. Den konfidensnettotalet ökade från -32 (16-48) i maj till +48 (43-5) i 

september. Liknande svängningar registrerades för maskinindustrin, som ökade till +27 (40-13) i 

september från -30 (15-45) i maj, samt för fordonssektorn som ökade till +27 (53-26) från -31 (19-50). 

I tabellen nedan ser man hur företagen förväntade sig att orderläget skulle förändras för de olika 

kundsegmenten. 

 

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

Medlemsföretagen ombads i den här undersökningen att uppskatta hur mycket pandemin påverkat utvalda 

faktorer. Dessa faktorer var omsättning, debiteringsgrad, rörelseresultat, antal anställda, forskning och 

utveckling samt kompetensutveckling. Sammanställningen av industrikonsulternas svar visar att samtliga 

faktorer påverkats negativt samt att industrikonsulterna är det verksamhetsområde som drabbats mest av 

Corona. Den faktor som påverkats mest är lönsamheten, eller rörelseresultatet. 88 % av 

industrikonsulterna uppgav att rörelseresultatet påverkats negativt. Endast 4 % sade att rörelseresultatet 

förväntades öka under 2020. 85 % svarade att debiteringsgraden försvagats, ingen sade att den förstärkts. 

85 % svarade också att omsättningen minskat medan 4 % sade att den ökat. Vidare svarade 65 % av 

företagen att personalstyrkan minskat. Inga företag redovisade en ökning. Dessutom har företagen dragit 

Industrikonsulter

Delsektorer Ökar Oförändr. Minskar 2019 2018

Produktions-/processutveckling 28 55 17 23 23

Produktutveckling 61 17 22 24 24

Teknisk IT 67 33 0 16 16

Information/utbildning 31 61 8 14 14

Annat 43 36 21 23 23

Totalt vägt 46 (22) 39 (49) 15 (29) 100 100

Förväntningar (%) Andel volym (%)

September 2020

Industrikonsulter

Kundsegment Ökar Oförändr. Minskar 2019 2018

Gruvindustrin 17 66 17 6 1

Trä/massa/pappers ind 30 50 20 11 5

Läkemedels/kemiska ind 47 40 13 9 19

Livsmedelsindustrin 17 75 8 3 1

Metall/maskinindustrin

- Metallindustri 13 74 13 5 4

- Maskinindustri 40 47 13 7 3

- Verkstadsindustri 53 42 5 10 9

Tillv el/optik/telekom prod 55 36 9 3 2

Tillv fordon/transp medel 53 21 26 18 30

Energi/kraft 37 63 0 14 10

Andra kundsegment 47 40 13 14 16

Totalt vägt 46 (25) 39 (44) 15 (31) 100 100

Förväntningar (%) Andel volym (%)

September 2020
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ned på investeringarna i forskning och utveckling samt kompetensutveckling. 57 % av företagen uppgav 

att de minskat forsknings- och utvecklingsinvesteringarna medan 4 % höjt dem. 52 % sade att de dragit 

ned på kompetensutvecklingen medan 8 % hade ökat den. Så det framgår tydligt att Coronapandemin 

påverkat industrikonsulternas verksamheter under 2020. Lönsamheten försämras radikalt till följd av 

pressad debiteringsgrad och pressade priser. Utan möjligheten att permittera personal hade scenariot sett 

betydligt värre ut.  

I diagrammet nedan syns industrikonsulternas svar på hur Coronapandemin påverkat de olika faktorerna. 

De rödbruna delarna motsvarar negativ utveckling. 

 

 

Diagram 15: Coronapandemins förväntade påverkan på sex olika faktorer för industrikonsulterna. 

Debiteringsgraden minskade rejält mellan maj och september. Den var i genomsnitt 71,2 % under 

perioden, mot 76,5 % i den föregående mätningen. Det är också den klart lägsta uppmätta 

debiteringsgraden för industrikonsulterna sedan nyckeltalet började mätas under 2008. Det ska dock 

påpekas att sommarperioden alltid är lite svårbedömd med tanke på semestrarna. Dessutom är 

debiteringsgraden ännu lite mer svårbedömd just nu med tanke på de omfattande permitteringar företagen 

genomfört sedan i våras. Det är svårt att avgöra om permitterade medarbetare är inräknade i siffrorna. 

Men att debiteringsgraden fallit ordentligt är uppenbart. Samtidigt tror industrikonsulterna att den ökar 

igen fram till mars. Hela 75 % av företagen trodde på en ökning medan 11 % trodde på en minskning. 

Priserna pressas fortfarande. 4 % svarade att de höjt sina genomsnittsarvoden sedan i maj medan 50 % 

hade sänkt dem. Det ger nettotalet -46 (4-50). Prispressen blir också tydlig när man mäter företagens 

faktiska genomsnittsarvoden, eller arvoden per delsektor. De har minskat ordentligt över sommaren och 

under 2020.  

Kombinationen färre uppdrag, lägre debiteringsgrad och prispress är givetvis inte så lyckad för 

lönsamheten. Den har försvagats rejält under 2020 och framförallt sedan i maj. Den genomsnittliga 

rörelsemarginalen mellan maj och september var 0,3 %, från 6,3 % under den föregående perioden. Under 

samma period förra året var rörelsemarginalen 4,4 %. Man ska ha i åtanke att perioden innehåller 

semestermånaderna vilket påverkar resultaten. Samtidigt är siffrorna preliminära, utan avdrag för 

avskrivningar. Men trenden framgår tydligt ändå. Industrikonsulternas lönsamhet tar stryk under 2020. 

Endast 15 % av företagen svarade att rörelseresultatet för andra tertialet 2020 var bättre än samma period 

2019. 56 % svarade att det var sämre. Det ger nettotalet -41 (15-56). När det kommer till helåret 2020 är 
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det dock jämnare fördelat. 32 % trodde på ett försämrat rörelseresultat medan 36 % trodde på en 

förbättring. Det ger ett nettoresultat på -47 (32-36). Väger man in de redovisade siffrorna och svaren över 

hur pandemin väntades påverka olika faktorer för helåret så kan man nog förvänta sig en klart försämrad 

lönsamhet för industrikonsulterna.  

I junirapporten utelämnades sjukfrånvarotalen som samlats i den undersökningen, så de presenteras här. 

Sjukfrånvaron för industrikonsulterna 2019 var 2,8 %. Långtidsfrånvaron motsvarade 20 %. Motsvarande 

siffror för 2018 var 3,0 % respektive 19 %. 
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SYSSELSÄTTNINGSLÄGET  

Rekryteringsbehovet har avtagit under Coronapandemin, även om signalerna i den här undersökningen 

tyder på att behovet att nyanställa svängt upp igen efter den kraftiga minskningen under våren. 

Sammantaget svarade 55 % av företagen som medverkade i den här undersökningen att de behöver 

anställa. Endast 10 % tror på fortsatta neddragningar. I maj behövde endast vart fjärde (26 %) företag 

anställa medan vart tredje (30 %) behövde minska personalstyrkan. Sammantaget har den samlade 

personalstyrkan minskat med omkring 2-3 % sedan årsskiftet. 

Teknikkonsulterna och arkitekterna uppvisar störst rekryteringsbehov i denna mätning. Bland 

teknikkonsulterna behöver 56 % av företagen anställa medan 2 % behöver dra ned. Det ger nettotalet +54 

(56-2). I maj var det +9 (28-19). Av arkitektföretagen behöver 48 % anställa. Inga signalerade 

neddragningsbehov. Således blir nettotalet +48 (48-0), vilket är en kraftig ökning sedan i maj då det var  

-14 (24-38). 59 % av industrikonsulterna behöver anställa medan 31 % behöver dra ned, vilket ger 

nettotalet +28 (59-31), vilket precis som för arkitekterna motsvarar en betydande ökning från i maj, då 

nettotalet var -14 (24-38). Att rekryteringsbehovet svänger upp igen, efter vårens kraftiga minskning, är 

ytterligare en signal från branschen att man tror på en vändning. Företagen är klart mer positiva nu under 

hösten än de var innan sommaren. 

Diagrammet nedan visar rekryteringsbehovets utveckling över tiden. Arkitekt- och teknikkonsultföretagen 

presenteras gemensamt som byggorienterade företag. Rekryteringsbehovet illustreras här av nettotalet 

mellan andelen företag som tror på ökad personalstyrka minus andelen företag som tror på en minskning.  

 

Diagram 16: Förväntningar på personalstyrkans utveckling om sex månader. Teknikkonsulter och arkitekter tillsammans vs 
industriteknikkonsulter. 
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Diagrammet nedan visar rekryteringsbehovet för arkitekter, teknikkonsulter och industrikonsulter var för 

sig.  Alla tre kurvorna svänger tvärt uppåt i september efter en lika tvär sväng nedåt i maj.  

 

 

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

Med det minskade rekryteringsbehovet har förstås även personalomsättningen minskat under 2020. 

Sammantaget var personalomsättningen under perioden maj till och med augusti 5,0 % om man mäter 

samtliga avgångar, inklusive varsel och pensionsavgångar. Varsel och pensionsavgångar brukar utgöra en 

marginell andel av avgångarna. Men under Coronapandemin har varslen ökat vilket gör att det blir mer 

intressant att endast titta på frivilliga avgångar. Dessa uppgick till 2,9 % under perioden. Under den 

föregående perioden, januari till och med april, uppgick de frivilliga avgångarna till 3,4 %. Den 

sammantagna personalomsättningen de senaste åren har legat på 14-18 %. 2019 var personalomsättningen 

16 %. Årets personalomsättning, om man endast räknar med de frivilliga avgångarna, lär hamna under 

10 %. En minskning med en dryg tredjedel, kanske närmre en halvering jämfört med 2019. 

Högst personalomsättning har som vanligt industrikonsulterna. Under det andra tertialet var den 11,0 %, 

om man räknar samtliga avgångar. 5,2 % om man endast räknar de frivilliga avgångarna. Lägst 

personalomsättning uppvisar teknikkonsulterna, med 2,7 % totalt sett och 2,0 % mätt som frivilliga 

avgångar.  

Tabellen nedan visar personalomsättningen fördelat på verksamhetsområden samt totalt. Sista kolumnen 

visar enbart frivilliga avgångar. 

 

Tabell 8: Personalomsättning per verksamhetsområde. Presenterat per år, samt senaste tertialet. Enbart valfria avgångar inom 
parentes. Differensen utgörs av varsel- och pensionsavgångar, som normalt sett har en marginell påverkan på personalomsättningen. 

Personalomsättning 2016 2017 2018 2019 2020-T2
(2020-T2,  

frivilliga 

avgångar)

2020-T3
(2020-T3,  

frivilliga 

avgångar)

Arkitekter 11,0% 11,5% 11,9% 12,2% 6,4% (1,8%) 5,5% (3,0%)

Industrikonsulter 17,3% 22,8% 25,9% 20,5% 10,8% (4,3%) 11,0% (5,2%)

Teknikkonsulter 17,3% 17,5% 16,0% 15,2% 5,3% (3,3%) 2,7% (2,0%)

Samtliga 14,6% 18,0% 16,9% 16,0% 6,9% (3,4%) 5,0% (2,9%)
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Inför junirapporten samlades statistik över sjukfrånvaron under 2019 in. Då den sedan föll bort i 

rapporten, så presenteras den här istället.  

Sjukfrånvaron för industrikonsulterna 2019 var 2,8 %. Långtidsfrånvaron motsvarade 20 %. Motsvarande 

siffror för 2018 var 3,0 % respektive 19 %. 

Sjukfrånvaron för arkitektföretagen 2019 var 3,7 %. Långtidsfrånvaron motsvarade 24 %. Motsvarande 

siffror för 2018 var 4,5 % respektive 41 %. 

Sjukfrånvaron för teknikkonsultföretagen 2019 var 3,1 %. Långtidsfrånvaron motsvarade 30 %. 

Motsvarande siffror för 2018 var 3,5 % respektive 33 %. 
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KOMMANDE MARKNADSRAPPORTER 

Investeringssignalen 

Under benämningen Investeringssignalen presenterar Innovationsföretagen sedan 1994 sina regelbundna 

marknadsundersökningar bland ett representativt urval av arkitektföretag och tekniska konsultföretag i 

medlemskretsen. Marknadsundersökningen genomförs och publiceras tre gånger per år, februari/mars, 

juni och oktober/november. 

 

Branschöversikten – utvecklas och förnyas 

Den årssammanställning av branschdata, som Innovationsföretagen publicerat årligen, kommer under året 

att ses över. Läs mer 

 

EFCA Barometer 

EFCA, den europeiska associationen för teknikkonsulter, publicerar två gånger per år – vår och höst – en 

överblick av teknikkonsultmarknaden runt om i Europa, EFCA Barometer. Rapporten tas fram i 

samarbete med bland andra Innovationsföretagen. 

 

Läs mer om rapporterna ovan och ladda ner tidigare versioner på 

www.innovationsforetagen.se/branschstatistik 

 

 

Almegas Tjänsteindikator 

Rapporterna, som publiceras fyra gånger per år, innehåller analyser och prognoser kring tjänstesektorns 

utveckling, vissa tjänstebranschers utveckling samt makroekonomiska analyser och prognoser. 

Läs mer om Tjänsteindikatorn på www.almega.se 

 

https://www.innovationsforetagen.se/2020/10/branschoversikten-utvecklas-och-fornyas/
https://www.innovationsforetagen.se/branschstatistik/
https://www.almega.se/amne/tjanstesektorns-utveckling/
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