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Till  medlemmarna i Svensk Kablageförening 

 

Så mår kablageföretagen i januari 2011 – en jämförelse från Underleverantörsbarometern  

Svensk Industriförening tar varje kvartal tempen på underleverantörsindustrin med undersökningen 
Underleverantörsbarometern. Undersökningen vänder sig till de av våra medlemmar som har 
verksamhet i någon av de underleverantörsbranscher vi arbetar med. OBS! Pga av avrundningar i 
sammanställningen kan summeringen av procentsatserna variera mellan 99 och 101. 

Hur ser omsättningsförändringen i företaget ut för kvartal 4 - 2010? 
(Jämfört med föregående period) 

Kablageföretag Hela underleverantörsgruppen 
Ökat 89%  71% 
Oförändrad 11%  19% 
Minskat 0%  11% 
Kommentar: Det är avsevärt fler kablageföretag som ökat omsättningen än vad hela under-
leverantörsgruppen gjort. Nästan 90% av företagen har en ökad omsättning och inget av företagen 
redovisar en minskning under perioden. Det vi sett under de senaste åren är dock att svängningarna 
är relativt stora i kablageindustrin. Har konjunkturen gått ner för hela gruppen, går det ner lite mer 
för kablage och omvänt vid uppgång. 
 
 
Hur ser den förväntade orderingångsförändringen i företaget ut för kvartal 1 -2011? 
(Jämfört med föregående period) 

Kablageföretag Hela underleverantörsgruppen 
Ökat 78%  63% 
Oförändrad 22%  27% 
Minskat 0%  10% 
Kommentar: Eftersom frågan är ställd i mitt i kvartalet så brukar den vara relativt säker. Nästan 4 av 
5 kablageföretag förväntar ökad orderingång, vilket är positivt.   Inte heller här redovisar något 
kablageföretag en sänkning av orderingångsförändringen. 
 

Har företagets lönsamhet förändrats under kvartal 4 -2010?   
(Jämfört med motsvarande period föregående år) 

Kablageföretag Hela underleverantörsgruppen 
Ökat 78%  60% 
Oförändrad 11%  23% 
Minskat 11%  17% 
Kommentar: Nästan 4 av 5 kablageföretag redovisar ökad lönsamhet vilket är betydligt mer än hela 
gruppen. Det som är glädjande är att lönsamheten under 2010 ökat i takt med omsättningsökningen.  
Noteras kan också att kablageföretagen ligger väldigt högt jämfört med andra branscher inom 
underleverantörsgrupperna. 
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Har företagets produktivitet förändrats under kvartal 4 -2010? 
(Jämfört med motsvarande period föregående år) 

Kablageföretag Hela underleverantörsgruppen 
Ökat 67%  53% 
Oförändrad 33%  43% 
Minskat 0%  3% 
Kommentar: Även inom detta område visar kablageföretagen en starkare utveckling än 
underleverantörsgruppen. 2 av 3 företag har en ökad produktivitet. 
 

Är tillgången på utbildad arbetskraft ett problem för ert företag? 

Kablageföretag Hela underleverantörsgruppen 
Ja 22%  46% 
Nej 78%  54% 
Kommentar:  För kablageföretagen är denna fråga ett betydligt mindre problem än för hela gruppen.  
 
 
Hur förväntas personalstyrkan i företaget att förändras under kvartal 1 -2011? 

Kablageföretag Hela underleverantörsgruppen 
Öka 44%  29% 
Oförändrad 56%  68% 
Minska 0%  3% 
Kommentar:  Det är betydligt fler kablageföretag som kommer att anställa under första kvartalet än 
hos hela gruppen.   
 
 
Ovan har resultatet från de frågor som återkommer i varje Underleverantörsbarometer redovisats. 
Utöver dessa frågor ställs ett antal frågor som varierar beroende på aktualitet. Det kan t ex handla 
kapacitetsutnyttjande, export, betalningstider eller om hur banker fungerar. Svaren på de frågorna 
används huvudsakligen i Sinfs arbete mot politiker, media m fl. Vi har ännu inte redovisat siffror från 
dessa specialfrågor offentligt. Skälet är att undersökningsresultat ofta används i sammanhang som 
de inte var avsedda för och därför kan skapa större problem än de löser. Specialfrågorna denna gång 
handlade bl a om kapacitetsutnyttjande och betalningstider. Har du frågor om dessa så är du 
välkommen att kontakta oss. 
 
Sammanfattning 

 I det pressmeddelande vi skickade som en sammanfattning för hela gruppen hade vi rubriken Akut 
behov av utbildad personal hos underleverantörerna. Det vi lyfte fram i texten var därutöver. Första 
kvartalets Underleverantörsbarometer från Svensk Industriförening visar att det största hotet är 
bristen på utbildad arbetskraft. Underleverantörerna fortsätter dock att visa en stark uppgång och 
noterar nu att 7 av 10 företag har en omsättningsökning för fjärde kvartalet i rad. 6 av 10 företag 
bedömer att orderingången ökar under första kvartalet 2011 och lika många redovisar en ökad 
lönsamhet. 
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– Slutet på 2010 blev bättre än väntat och mycket talar för att 2011 börjar starkt. Det är särskilt 
glädjande att lönsamheten följer med produktionsökningen. De siffror vi ser nu är de bästa sedan 
Underleverantörsbarometern startade 2007. Det som oroar är att bristen på utbildad arbetskraft 
ökar kraftigt. Tyvärr ser vi inte att utbildningssystemet levererar teknisk personal i rätt omfattning. 
Här krävs det ett samlat grepp från näringsdepartementet och utbildningsdepartementet. Jag 
välkomnar skarpa initiativ från ansvariga ministrar på hur vi ska lösa denna ödesfråga för 
underleverantörerna, säger Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening. 

 

Intresserad av ökad export?  

Ett av de områden som vi haft flest specialfrågor inom är export.  Svaren har visat att export är ett 
mycket angeläget område, inte minst efter de senaste årens konjunkturnedgång som tydligt visat 
riskerna med ett fåtal nationella kunder.  Sinf har därför, tillsammans med ELMIA och stiftelsen 
Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS), har tagit initiativ till att bilda Sveriges första 
exportorganisation, UNDEXO, som vänder sig till mindre- och medelstora företag och 
underleverantörer i hela landet. Läs mer om UNDEXO och aktuella aktiviteter på www.undexo.se. 
Håll särskilt ögonen på seminarier och delegationsresor. Målet med verksamheten är att underlätta 
export för målgruppen och att exporten fördubblas inom 5 år. 

 

Med vänlig hälsning 

Anders Ekdahl 
Verkställande direktör  
Svensk Industriförening   
 

 

 

 

 

 

http://www.undexo.se/

