
 

 
BRANSCHKOMMUNIKÉN 
Pressmeddelande från Svenska Teknik&Designföretagen den 24 augusti 2011 

Kraftigt förbättrad lönsamhet under 2010 för teknikkonsult- och 

industrikonsultföretagen 
 

Återhämtningen 2010 blev bättre än väntat för arkitekt- och teknikkonsultbranschen, precis som 

konjunkturutvecklingen i Sverige generellt. Byggsektorn fick fart igen och industrins efterfrågan 

tilltog samtidigt som infrastrukturinvesteringarna fortsatte att öka. Omsättningen i branschen 

ökade till 46 miljarder kr och antalet anställda ökade till 44 700. Lönsamheten förbättrades mer än 

väntat, framförallt för teknikkonsult- och industrikonsultföretagen. Den genomsnittliga 

vinstmarginalen för hela branschen landade på 8,8 %. 

2010 blev ett bättre år än väntat, med en snabbare återhämtning än man tidigare förutspått. Detta 

återspeglades också i resultaten; lönsamheten klättrade upp mot nivåerna före finanskrisen. Den 

genomsnittliga vinstmarginalen (resultat efter finansiella poster) för hela branschen var 8,8 % och 

omsättningen per anställd 1 029 kkr. För de 300 största företagen ökade den från 4,5 % föregående 

år till 7,7 % i år. Vinstmarginalen för arkitektföretagen uppgick till 7,7 % (7,9 % föregående år). 

Teknikkonsultföretagens vinstmarginal var 9,5 % (7,4 %) och motsvarande siffra för 

industrikonsulterna var 4,7 % (-1,9 %). De 300 största företagen hade ett samlat rörelseresultat på 

2,9 miljarder kr (1,7 mdr föregående år), vilket ger en rörelsemarginal på 8,0 %.  

Den återkommande rankningen över de 200 största företagen inom branschen bjöd inte på några 

större förändringar i toppen; Sweco är alltjämt den största teknikkonsultkoncernen i Sverige med en 

omsättning på 5,3 mdr kr med närmare 5 000 anställda. ÅF följer tätt inpå med 4,3 mdr i omsättning 

och 4 000 anställda. Största arkitektgruppen är fortfarande White Arkitekter, som omsatte 500 mkr 

och sysselsatte 442 personer. 
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Läs den kompletta rapporten i bifogad fil eller på www.std.se 

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

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

snitt 1 -1½ år efter utrednings- och projekteringsinsatsen. STD-företagen ingår i Almega. 

 

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

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

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