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Kort om fordonsleverantörerna – vilka är vi….  

Fordonsleverantörerna sysselsätter totalt 71 000 personer och 

omsätter 168 miljarder kronor (2011) 

Småland 26% 

Södra/Östra Sverige 16 %  

Mälardalen 22% 

Norra och mellersta 

Sverige 12 %  

Västra  

Sverige 24% 

Över 80 procent av leverantörerna är 

tillverkande företag (andel leverantörer per 

bransch, procent) 

Fordonsleverantörerna är utspridda 

över hela Sverige (andel leverantörer 

per geografiskt kluster, procent) 
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Övrig 

Råmaterial  

Kemi 

Produktionssyem 

Elektronik  

Övrig verkstad 

Teknik- och Tjänsteföretag 

Kompletta komponenter  

Metall 

Plast 

(n = 500) 
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= Branschens genomsnitt 

(n = 1000) 

Läget nu – framtiden – vad behöver vi göra 
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Fordonsbranschen är cyklisk och utvecklingen måste därför 

betraktas i ett längre tidsperspektiv 

145 

200 

2008 2005 2009 2011 

125 117 

168 

Studiens  

omfattning 

Efter en toppnotering 2008, 

tappade branschen över 40% 

av omsättningen på ett år  

2003-2008 var en bra period, 

där fordonsleverantörerna 

växte med nästan 10% per år 

”Vägvisaren” i nov. 

2012, tror en majoritet 

av leverantörerna att 

omsättningen kommer 

att sjunka under 2013 

men där Vägvisaren 

maj 2013 visar på en 

liten återhämtning  

2013 

Branschens totala omsättning i ett 

10-års perspektiv (mdkr) 

2003 

Prognos 

(n = 500) 
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2009 till 2011 var generellt sett en bra period för leverantörer 

till fordonsindustrin 

1. Ökad efterfrågan 

Branschens totala omsättning i mdkr 

2. Återställd lönsamhet 

Genomsnittlig vinstmarginal i % 

CAGR 

=20% 

3. Förbättrad produktivitet 

Totalt antal anställda 

2009 2010 2011 

2009 2010 2011 

117 
147 

168 

-0,04 

5,3% 4,8% 

• Årlig genomsnittlig tillväxt på 20 %. 

Totala omsättningen ökade från 117 

till 168 mdkr 

• Leverantörernas tillväxt är i linje med 

OEM (AB Volvo och Scania 19%) 

och högre än Sveriges (4% BNP-

tillväxt) 

• Efter krisåret 2009 har ökade 

volymer och effektiviseringsarbete 

lett till att vinstmarginalen ökat till en 

nivå runt 5 % 

• Trots stor omsättningsökning har 

antalet anställda enbart ökat med 

5,1 %, vilket tyder på en 

produktivitetsförbättring  

+4,8% 

+5,1% 

(n = 500) 2009 2010 2011 

67 300 67 500 70 700 
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Större leverantörer är mer internationella med avseende på 

både export och tillverkning utomlands 

• Fordonsindustrin är jämfört med 

andra branscher relativt 

internationellt inriktad med hög 

exportandel… 

• …där stora företag generellt är 

mer internationella 

• Detta mönster stöds även av 

Tillväxtverkets rapport om 

internationalisering  

• Företag i  Norra/mellersta Sverige 

exporterar mer, framförallt de med 

produkter inom Elektronik/IT och 

Inredning 

• De största företagen har inte 

oväntat högst andel tillverkning 

utomlands  

Andel av försäljning som går på export 

grupperat på företagsomsättning 

Andel av företag med tillverkning utomlands 

grupperat på företagsomsättning 

 
2 av 3 av 

de största 

företagen 

har 

tillverkning 

utomlands 

24% av de 

största 

företagen 

är helt 

export-

inriktade 

(70-100%) 

1 

1. http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/foretagensvillkorochverklighet/internationalisering.4.6a7dfe9a134cd71cae180002769.html (2013-03-11) 

 

(n = 200) 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/foretagensvillkorochverklighet/internationalisering.4.6a7dfe9a134cd71cae180002769.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/foretagensvillkorochverklighet/internationalisering.4.6a7dfe9a134cd71cae180002769.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/foretagensvillkorochverklighet/internationalisering.4.6a7dfe9a134cd71cae180002769.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/foretagensvillkorochverklighet/internationalisering.4.6a7dfe9a134cd71cae180002769.html
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Ett kablage med kontakter = mycket handarbete 

Komponent med mycket handarbete och bra fyllnadsgrad  LCC 

FKG & Exportrådets Dyrt att köpa billigt 



8 

8 

En formsprutad plastdetalj = lite handarbete 

Högt automatiserad tillverkning  BCC 

FKG & Exportrådets Dyrt att köpa billigt 
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Low Cost Country borde heta Best Cost Country - alltid 

Förmodligen grundat på en offert med 

lokalt material. Sant men produkten 

liknar endast det vi frågar på. 

Sant om tillverkningen kräver 

mycket handarbete.  

FKG & Exportrådets Dyrt att köpa billigt 
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Sammanfattning 

• Åren 2009-2011 var en bra period för fordonsleverantörerna   
– Genomsnittlig årlig tillväxttakt på tjugo procent  

– Vinstmaginal tillbaka på närmare fem procent  

• Tunga fordon har agerat tillväxtmotor för branschen.  
– Större leverantörer inom metallbearbetning, teknik- och tjänsteföretag samt plast har haft 

såväl hög tillväxt som goda marginaler   

• Utvecklingen bör dock betraktas i ett längre perspektiv 
– Den senaste tioårsperioden uppvisar stora kast och svängningar 

– Framtiden ser oviss ut. Majoriteten tror på en nedgång det kommande året 

• Även om branschen i stort har gått bra så finns det stora skillnader. Många 

leverantörer har det fortfarande tufft.  
– Sexton procent av företagen gick med förlust och vart femte krympte omsättningsmässigt 

– Var fjärde företag har osunt låg soliditet och likviditet. Sexton procent riskerar problem med 

kortsiktig betalningsförmåga, trots stabila finanser i övrigt. 

• Större företag är inte oväntat mer internationellt inriktade och har högre 

andel av sin omsättning till FoU, än de mindre företagen 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 



11 

11 

Lika befolkning 

Lika tillväxt 

Olika kultur 

Stadsskick 

Tillväxtmarknader – men produktiviteten….. 
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Fordonsleverantörerna är mer optimistiska om framtiden i 

Sverige nu än i oktober 

12 

• 82 % av tillfrågade leverantörer ser framtidsutsikterna 

som goda eller mycket goda, jämfört med 76 % i 

oktober 2012  och 93% mars 2012 
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Sammanfattning – vad behöver vi göra bättre 

• Branschen behöver en stärkt likviditet – långsiktigt 

– För att vidareutveckla produkterna och skapa bättre konkurrenskraft 

  

• Vi behöver lära oss att kunden finns utanför kommunen 
– Arbeta enskilt eller tillsammans på den globala tillväxtmarknaden 

 

• Utnyttja statens olika stödprogram 

– Det är fortfarande förvånansvärt många företag som inte känner till varken FFI 

eller andra program (30% är med) 

 

• Förbättra vår produktivetet 
– Vi vet att i den bästa av alla värdar så ligger arbetsinsatsen nere på 7%, det finns mer att 

hämta 
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Stödfinansiering 

Checkar 

Produktionslyftet 

Leverantörsprogrammet 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt.4.418280eb12db85acaec80005052.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/affarsutveckling/affarsutvecklingscheckar.4.5a5c099513972cd7fea32577.html
http://www.produktionslyftet.se/
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/leverantorsprogramforfordonsindustrin20132014/omprogrammet.4.e8f46b8140a162b4fe14f6.html
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Stödfinansiering 

FFI Mål 

• Minska vägtransporternas miljöpåverkan 

• Minska antalet dödade och skadade i 

trafiken 

• Stärka fordonsindustrins internationella 

konkurrenskraft 

 

 

Nära 1 miljard kronor per år satsas på svensk 

fordonsforskning inom ramen för FFI, varav 

hälften är offentliga medel. 

http://www.vinnova.se/sv/ffi/
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FKG hjälper dig 
 

FFI programmet: 

 

Stephen.wallman@telia.com  0705 420635 

Kurt.myhr@telia.com   0730 216302 

Leif.olsson@fkg.se   0705 834333 

 

Tillväxtverket: 

 

Stefan.Nordin@tillvaxtverket.se  0703 976652  

lars-hakan.jansson@tillvaxtverket.se 0703 379561   

www.fkg.se 

mailto:Stephen.wallman@telia.com
mailto:Kurt.myhr@telia.com
mailto:Leif.olsson@fkg.se
mailto:Stefan.Nordin@tillvaxtverket.se
mailto:lars-hakan.jansson@tillvaxtverket.se
mailto:lars-hakan.jansson@tillvaxtverket.se
mailto:lars-hakan.jansson@tillvaxtverket.se
http://www.fkg.se/
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FKG – En skandinavisk branschorganisation 

Karosseri och chassi

Framdrivning

Inredning

Elektronik/IT

Komponenter, råmaterial och ämnen

Teknikkonsulter

Källa Vinnova 2012 

• FKG har 350 medlemmar 

• Omsättning ca 170 miljarder 
(2011) 

• Ca 70 000 anställda  

• 20% marknadsandel hos OEM 

fordon i Sverige 

• 28% på export 2011 (2004 

20%) 

• 55% av företagen har mer än 

halva produktionen till 

Automotive 
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