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Underleverantörer i enkät om framtiden: 

Ger försiktig ”tummen upp”  
 
Många svenska underleverantörer tycker sig se en ljusare framtid. Det visar Elmia 
Subcontractors lägeskoll med de utställande företagen. Dessutom visar siffror från 
flera olika barometrar och index på en försiktig ljusning i ekonomin i stort. 
 
Enligt Konjunkturinstitutet är läget i tillverkningsindustrin på bättringsvägen, om än från låga nivåer. 
Inköpschefsindex visar på en uppåtgående trend och liknande internationella siffror är också 
positiva. Detta bekräftas även av Elmia Subcontractor. 
– Vi har ett stort tryck på monterbokningen och fler bokade montrar än samma tid förra året. 
Visst ser det olika ut i olika branscher, men det samlade intrycket är ändå en växande optimism 
bland underleverantörerna, säger mässans projektledare Karla Eklund. 
 
 
 
Som industrins ledande marknadsplats stämmer Elmia Subcontractor kontinuerligt av läget 
med de svenska underleverantörerna och deras organisationer och institut.  
Så här säger sex av dem om läget just nu: 
 
”Vi får signaler från många olika håll om att 2013 kommer att bli ett bättre år. Fordonstillverkarna 
indikerar en ljusning och Volvo Lastvagnar återanställer. Bland leverantörerna till tunga fordon, 
pressgjuterierna och aluminium – som vi arbetar nära – räknar man med en produktionsökning. 
Dock är många mindre företag fortfarande lite försiktiga med att rekrytera.”  
Mats Holmgren, vd Swerea Swecast 
 
”Jag hör andra företagare runt omkring som säger att ’nu börjar det vända’. Själva har vi lyckligtvis 
inte haft någon nedgång. Vi ökade vår omsättning både 2011 och 2012. Början av 2013 har varit 
lite lugnare men framtidsutsikterna ser fantastiska ut. Vi har en ökad orderstock, mer jobb till 
befintliga kunder och flera nya projekt på gång.”   
Linda Fransson, vd Gnosjö Automatsvarvning AB 
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”De övergripande siffrorna stämmer nog ganska väl, men som underleverantör har vi ofta väldigt 
kort framförhållning. Det ser bra ut nu, men det finns inget som talar för att det blir någon större 
uppgång i år.” 
Lennart Persson, vvd Xano Industri AB 
 
”Vi ser absolut en svag förbättring och tror att helåret 2013 blir positivt. Men visst är många 
fortfarande försiktiga. Vi har till exempel fortsatt ganska korta orderfönster. På Hanza har vi 
investerat mycket genom hela krisen, bland annat i nya maskiner och nya fabriker. Nu hoppas vi få 
utdelning på det.” 
Thomas Lindström, chef Försäljning och Marknadsföring Hanza AB 
 
”Vi känner att botten är nådd och att marknaden är rätt stabil just nu. Den är inte under tillväxt, men 
inte vikande heller. Vi får mycket snabba beställningar eftersom kunderna är försiktiga med att 
lägga långsiktiga order. Visst kan jag se en ljusning och positivitet i branschen, men det återstår att 
se när den riktiga vändningen uppåt kommer.”    
Peter Fihn, vd Norautron AB 
 
"Vi ser ingen generell uppgång, men dock ett något ljusare läge. Själva har vi förvånansvärt 
mycket att göra, men det är ojämnt bland kunderna. Inom medicin, konsumentsidan samt 
infrastruktur ligger man långt över sin normala takt, medan många gamla trotjänare inom industrin 
ligger något under."   
Björn Olsson, marknadschef Plastinject AB 
 


