Under ett antal år har Maskinentreprenörerna kunnat konstatera att
deras bransch inte helt följer samma
utveckling som industri- och byggbranschen i stort. För att få en bättre
bild av utvecklingen såg de ett behov
av att utöka sin marknadsbevakning
och kontaktade därför Industrifakta.

Framtiden i sikte för
Maskinentreprenörerna
– Att valet föll på Industrifakta som samarbets

partner kändes helt naturligt eftersom de kan
branschen och har gedigen erfarenhet av kon
junktur- och marknadsanalyser. De ingav stort
förtroende och var både lyhörda och flexibla för
våra medlemmars behov, säger Hampe Mobärg,
VD på Maskinentreprenörerna.
Maskinentreprenörerna är Sveriges ledande
bransch- och arbetsgivarorganisation för maskin
entreprenörer. Med sina ca 3 800 medlems
företag som har närmare 16 000 medarbetare
och mer än 20 000 anläggningsmaskiner, har de
en tongivande roll i samhällsbyggandet. Under
de senaste 40 åren finns det ingen väg, flygplats
eller tunnel som har gjorts utan en stor insats
från maskinentreprenörer.
Industrifaktas uppdrag består i att samman
ställa MEKO, en konjunkturrapport som presen
teras två gånger om året, vid midsommar och
Lucia. I MEKO-rapporten analyseras tre fokus
områden: nyinvesteringar inom VA-, anläggningsoch infrastrukturinvesteringar samt gruvindustrin

i Norrland. En underhållspanel bestående av
aktörer inom VA-branschen ingår också i rap
porten. Baserat på deras svar beräknas sex olika
delindikatorer fram, som sedan vägs samman
till Maskinentreprenörernas konfidensindikator,
s k MEKO-värde, vilket ger ett mått på stämnings
läget i branschen.
– Det här är första gången vi kan få en
relativt samlad bild av hur vår bransch mår just nu
och vart den är på väg. Maskinentreprenörernas
konjunkturrapport är en viktig indikator
för samhället i stort, även utanför
branschen. Att vi också har
möjlighet att publicera utvalda
delar av rapporten i vår med
lemstidning, och därigenom
får ut informationen till våra
medlemmar på ett effektivt
sätt, är mycket uppskattat
och vi ser fram emot ett
fortsatt gott samarbete
med Industrifakta.
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