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Eskilstunas teknik- och industriföretag fortsatt starka trots pandemin 
 

Konjunkturbedömningen av årets första kvartal är sammanställd och Gösta Reinl, VD för Eskilstuna 
Fabriksförening, säger i en kommentar: 
 
”Konjunkturbedömningen av Eskilstunas industri- och teknikföretag för första kvartalet 2022. 
Vi jämför nu kvartal 1, 2022 med företagens bedömning av kvartal 4, 2021. 
 
 
Eskilstunas teknik- och industriföretag stärker sin bedömning av konjunkturen och nyanställer 250 
personer. Så gott som samtliga företag (97%) tror på ett bättre eller oförändrat kvartal jämfört med ett 
redan urstarkt kvartal 4, 2021. 
 
 
Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts så framträder följande bild; 
 
- Konjunkturen, Nya Förfrågningar och Orderingången bedömer samtliga av företagen att kvartal 1 blir bättre 
eller lika jämfört med kvartal 4, 2021.   
 
- Orderstocken och likviditeten bedömer 97% av företagen att kvartal 1 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 
4, 2021. 
   
- Lönsamhet och Personalbehovet bedömer 93% av företagen att kvartal 1 blir bättre eller lika jämfört med 
kvartal 4, 2021. 
 

 Väger man ihop de olika parametrarna med samma vikt får man ett totalresultat som säger att 97% bedömer 
att kvartal 1, 2022 som helhet blir bättre eller lika jämfört med kvartal 4, 2021. 

Vårt resultat stöds av en fortsatt stark och relativt stabil industriproduktion, i Sverige så väl som utomlands. Detta 
stärks även av de olika ländernas inköpschefsindexen. Dock får man fortsatt höja ett varningens finger för kvartal 
1, 2022 där Omikron, tillgången av halvledare, råmaterial och insatsvaror fortsatt kommer att vara en trång 
sektor som leder till en något ryckig produktion.” 

Tidigare mätningar finns att hämta på 
http://www.eskilstuna-fabriksforening.se/konjunkturbarometern  
  
Ytterligare kommentarer kan lämnas av Gösta Reinl 070-513 15 86 alt 016-14 17 00, eller  
Michael Rydell 070-324 54 87. 
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Fakta Eskilstuna Fabriksförening  
har ca 110 medlemsföretag och ca 7500 anställda. 2/3 av företagen är varuproducerande och 1/3 är tjänsteproducerande. Föreningen driver 
frågor av gemensam karaktär för att skapa gynnsamma förutsättningar för att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och lönsamhet. 
Prioriterade frågor är bland annat tillväxt, kompetensförsörjning, rekrytering, avtalsfrågor och infrastruktur. Fabriksföreningen utgör också ett 
starkt nätverk mellan företagen, näringslivsorganisationer och det offentliga. Projektverksamheten utgör en viktig del av vår verksamhet. 

http://www.eskilstuna-fabriksforening.se/konjunkturbarometern
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