
Konsultkollen 2021 - Negativ tillväxt 

Omsättningstillväxt. Median 0,6% (7,7%). Andel av konsultbolagen i resp. intervall
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Som väntat slog Covid-19 hårt mot konsultbolagen. Förra året växte sju av tio konsultföretag medan detta år har hälften av
bolagen negativ tillväxt. Drygt två av tio bolag har en tillväxt på över 10 procent. 
 
Medianbolaget växte med 0,6 procent jämfört med 7,7 procent under förra året respektive 12,8 procent året dessförinnan. Som
vanligt bestod tillväxten i många fall av förvärv vilket medför att den egentligen var ännu lägre.  
 
Solita Sverige, som varit offensiva och bland annat köpt upp Ferrologic, har vuxit snabbast. Även Combined Excellence, som under
förra året förvärvade Nethouse, har expanderat i rasande fart.

Färre antal medarbetare

Tillväxt medarbetare. Median 0,0% (8,0%). Andel av konsultbolagen i resp. intervall
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Majoriteten av konsultföretagen har färre eller lika många medarbetare jämfört med året innan. Förra året växte sju av tio
konsultbolag på medarbetarsidan och fyra av tio visade en tillväxt på över 10 procent. 
 
Medianföretaget har samma antal medarbetare som förra året medan tillväxten för 2020 låg på 8,0 procent. 
 
Även denna lista toppas av Solita Sverige följt av Asurgent samt SDNit

Yngre bolag lyckades fortsätta växa medan de börsnoterade bolagen
minskade personalstyrkan.

En jämförelse mellan olika kategorier av medianbolag gällande storlek, årtal samt börsnoterade visar att det är de större och
börsnoterade bolagen som verkligen har stramat åt personalstyrkan under pandemin. 
 
Omsättningstillväxten för yngre bolag är betydligt högre än för äldre bolag. Se bild nedan. 
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Stärkta marginaler under pandemin

Rörelsemarginal. Median 7,1% (6,3%). Andel bolag i resp intervall11,36%
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Marginalmässigt klarade sig konsultbranschen riktigt bra tack vare att de snabbt har lyckats sänka sina kostnader genom
minskat antal medarbetare, färre resor, inställda utbildningar samt konferenser och dessutom mottagit bidrag i form av statligt
stöd.  
 
Rörelsemarginalerna stärktes till och med under pandemin med 0,8 procent för medianbolaget och uppgick till 7,1 (6,3) procent.
Framförallt har betydligt �er företag marginaler över 10 procent detta år. Pandemin har gynnat en hel del företag i form av lägre
kostnader.   
 
De �esta av konsultbolagen har en marginal på mellan fem till tio procent. Konsultbranschen som helhet visar inga höga
marginaler utan sju av tio bolag har en marginal under 10 procent. 
 
En jämförelse av bolagen utifrån respektive kategori visar att de yngre och mindre konsultföretagen har högst rörelsemarginaler. 

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0
Grundade före 2000 Grundade 2000 till

2010
Grundade efter 2010 Upp till 100

medarbetare
100 till 1000
medarbetare

Över 1000
medarbetare

Börsnoterade
5.2 7.8 8.6 8.7 5.6 6.0 5.8

Made with

https://infogram.com/?utm_source=infogram&utm_campaign=embed_logo_resp&utm_medium=webview&utm_content=infogram_4a510788-d02e-4761-ab0c-e8eda9fdb889

