
FKG snabbenkät, tisdag 25 januari 2022 
 
Läget i branschen  
 
98 svar inkomna från ca 320 medlemmar.  
 
Fakta kring FKG snabbenkät 
Vi använder Google enkätfunktion som är ett enkelt men inte felfritt sätt att ställa frågor. 
 
Frågorna är ställda till FKG:s medlemmar samt intressenter. Totalt 900 adresser där ca 320 
är medlemsföretag. Flera mottagare på samma företag är vanligt.  
 
Svaren skall ses som en indikation och är inte statistiskt säkerställda – det finns ju en risk att 
flera har svarat från samma företag. 
 
Huvudsaklig kund  

 
Tunga sidan (Volvo AB och Scania) är fortsatt dominerande. 
 
Tillverkande eller tjänsteföretag 

 
 
FKG:s medlemmar är både tjänsteföretag och tillverkande företag  
 



Vårt huvudkontor 

 
 
Utländskt ägande har ökat från 23% 2015 till 33% 2022 
 
Hälften är SME bolag  
 

 
Expansion utanför Sverige 

 
 
 
 
 
 

4,1% 



Sveriges höga elpris (jämfört tidigare års elpris) 

 
 
Generell brist på material – jämfört tidigare 

 
 
Bristen på mikrochips (halvledare) 

 
 
Effekten av brist på halvledare hos våra leverantörer har ökat från 49% (september 2021) till 
77% 
 
 
 

8,5% 



Företagen är aktiva med att reducera CO2 

 
 
 
Fortfarande är det många kunder som inte efterfrågar CO2 redovisning 

 
 
Och vi verkar än sämre än kunden med att kräva CO2 redovisning själva i vår bransch! 

 
 
 
 
 
 
 

6,2% 



Mer ny kompetens behövs 

 
 

FKG har en viktig roll (bland många)  

 
 
 
Fritextsvar som kom med i enkäten (notera ej redigerat) 
 

• Vårt företag är mycket stort och jag kan inte alla detaljer 
• FKG är ett ypperligt forum att kläcka idéer och supporta kring framtida hållning 

inom svensk industri. 
• Stöd önskas om att få till stånd en gemensamma betalningsvillkor om t.ex 30 

lagar i EU 
• Vi får inte glömma bort att kämpa 30-dagars betalningstid! 
• Genom ert nätverk kunna få kontakt med andra företag och framtida 

medarbetare. 
• När det verkligen gäller, så är ett lågt CO2 avtryck inte mycket värt, då är det 

lägsta pris som gäller som vanligt. - Tyvärr sett för oss svenska leverantörer som 
har ett bra läge gällande CO2. 

• Vi deltar i Sustainabilitygruppen hos FKG 
• Nätverkande 
• Vi tycker att Ni gör bra och rätt insatser, men har tyvärr under perioder väldigt 

svårt att hitta tid att delta i de insatser vi skulle vilja. Fortsätt att göra det Ni gör, 
så ska vi se till att delta mer. 



 
• Mer marknadsinfo om tung fordonsindustri tex, prognoser för olika drivsystem 
• Ha flera on-line möten/seminarier som vi medlemmar kan mötas och samarbeta 

via 
• Pålitlig och billig el var den sista stora fördelen Sverige hade som industrination. 

När denna är borta har vi mest nackdelar kvar och då måste industrin och 
regeringen hitta en väg framåt för svensk industri, en industrivision. Vad ska 
motivera industrin att expandera och investera i Sverige? 

• Våran största kund har delgett oss att Hållbarhet än så länge inte värderas vid 
nomineringar av affärer samt att detta kommer som dekret ovanifrån. Vill gärna 
se att FKG tar en aktiv approach i att driva hållbarhetsaspekter offentligt med 
Fordonstillverkarna, då de besked vi får från inköpsavdelningarna mer och mer 
tyder på Greenwashing i kundernas marknadsföring 

• Det är stor brist och höga priser även på plaster, koppar, rostfritt m.m. 
• Varken vi eller våra närmaste underleverantörer har någon skorsten så inga 

utsläpp där. Vi är tillverkare av produktionsmaskiner på den globala marknaden. 
Tillverkar på order från slutkund. Betr.hållbarhet så är våra maskiner ofta i 24/7 
drift efter över tjugo år. 

• På riktigt bygga en svensk modell (med global räckvidd) av supply chain 
digitalisering och data-baserat beslutsfattande (AI/ML inkluderat), utifrån FKG:s 
medlemmar (producerande företag, IT/mjukvaru-företag, andra tjänsteföretag). 
"Nu konkurrerar inte företag med varandra, utan supply chains med varandra" 

 
 
 
 Frågor besvaras av Fredrik Sidahl FKG  

fredrik.sidahl@fkg.se 0706 805953 


