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Fullbelagda företag hinner inte 
forska och utveckla 

” 
Kraftigt minskade FoU-investeringar riskerar att på sikt 
urholka branschens konkurrenskraft. 



 

 

Fullbelagda företag hinner inte forska och utveckla 
 

Svenska Teknik&Designföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen visar på ett starkt 
orderläge, bra lönsamhet och ett fortsatt stort rekryteringsbehov. Det goda orderläget med 
den höga beläggningsgraden medför att investeringarna i forskning och utveckling (FoU) 
haltar. Företagen hinner inte och har inte resurser nog att investera tillräckligt i FoU. 

 

Forskningsinvesteringar halkar efter 

Svenska Teknik&Designföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen visar att 
branschens investeringar i FoU minskar kraftigt.  Företagen tycker även själva att FoU-
investeringarna är för låga. Hälften av de medverkande företagen i undersökningen tycker 
att de investerar för lite i forskning och utveckling. 15 procent vet inte och övriga (37 
procent) tycker i princip att de investerar tillräckligt. Samtidigt bedömer många företag att 
dessa investeringar är avgörande för att behålla sin spets och för att bibehålla sina 
konkurrensfördelar. Investeringarna krävs för att branschen ska fortsätta att vara effektiv 
och för att den ska kunna leverera konkurrenskraftiga lösningarna även i framtiden. 
Forskning och utveckling är avgörande för företagens och branschens framtida 
utvecklingsmöjligheter.  

Branschen investerade 2016 cirka 1,6 procent av sin omsättning i FoU. Detta är nästan en 
halvering av FoU-investeringarna jämfört med 2014. De främsta anledningarna till att 
företagen inte investerar mer i FoU är enligt dem själva framförallt tidsbrist men även 
ekonomiska hinder. Marginalerna räcker inte till. Utvecklingen är oroande eftersom 
minskade FoU investeringar på sikt riskerar att urholka branschens och därmed Sveriges 
konkurrenskraft.  

 

FoU-investeringarna har närapå halverats på två år
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Fortsatt stark efterfrågan 

Branschen signalerar fortsatt full beläggning och orderläget har stärkts ytterligare för 
arkitekt- och industrikonsultföretagen sedan i maj medan det för teknikkonsulterna har 
minskat något. Förväntningarna för orderutvecklingen framöver är också alltjämt positiva 
eller neutrala. Knappt några företag tror att orderingången ska avta de kommande sex 
månaderna. På regional nivå kan man dock ana de första tecknen på en avmattning. Det är 
rimligt att tro att orderingången börjar mattas av under 2018. 

Lönsamheten under sommarmånaderna sjönk, som väntat, men överlag var lönsamheten 
bättre än under samma period förra året. Lönsamheten väntas fortsätta att förstärkas under 
slutet av året samt 2018. Rekryteringsbehovet är fortsatt mycket stort. Fyra av fem företag 
behöver nyanställa och personalomsättningen ökar successivt. 

 

 

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

 

  

http://www.std.se/


Kontakt: 

David Cramér, marknadsanalytiker 

tel: 08-762 67 02 

epost: david.cramer@std.se 

 

Magnus Höij, vd 

tel: 08-762 67 05 

epost: magnus.hoij@std.se 
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