
FKG snabbenkät, torsdag 3 mars 2022 

 

Hur påverkas du av kriget i Ukraina/Ryssland? 

76 svar inkomna från ca 310 medlemsföretag.  

Fakta kring FKG snabbenkät 

Vi använder Google formulär som är ett enkelt men inte helt felfritt sätt att ställa frågor. 

Frågorna är ställda till FKGs medlemmar samt intressenter. Sammanlagt har enkäten gått ut till ca 900 

adresser där flera mottagare på samma företag är vanligt.  

Svaren ska därför ses som en indikation, och är inte statistiskt säkerställda – det finns ju en risk att 

flera från samma företag har svarat. 

 

Förekommande affärer med Ryssland, Ukraina, Belarus innan kriget. 

 

Våra underleverantörer har innan kriget haft affärer med Ryssland i en relativt omfattande utsträckning 

– 43% av de svararande har haft affärer med Ryssland. 

 

Är svenska underleverantörsföretag påverkade av kriget? 

 



Har man på grund av andras beslut om stopp tvingats sluta göra affärer med 

Ryssland, Ukraina, Belarus? 

 

Det är främst affärer med Ryssland som har påverkats av kriget, där nästan en tredjedel av de 

svarande har tvingats stoppa sina affärer med Ryssland pga att andra har tagit beslutet att stoppa. 

Nästan hälften uppger dock att andras beslut inte har påverkat affärerna. 

 

Har man på eget initiativ slutat göra affärer med Ryssland, Ukraina, Belarus? 

 

Här är medvetandegraden uppenbart större, vilket främst påverkar staplarna Ryssland och Belarus, 

som företag själva i störst mån har tagit egna beslut om att sluta göra affärer med. Över 50% uppger 

dock att de inte har tagit några egna beslut angående sina affärer med berörda länder. 

På ovan frågor vill vi framhäva att flera svarsalternativ var möjliga och att de enskilda svar som svarat 

Belarus i stor majoritet också svarade främst Ryssland. 

 

 

 



Blir man på grund av kriget nu mer eftertänksam och selektiv kring vilka länder man 

gör affärer med? 

 

På denna fråga fick de svarande möjlighet att komplettera med fritext, vilka man bästa kan 

sammanfatta med att man har börjat tänka mer kring etiska och moraliska funderingar, bland annat 

mänskliga rättigheter och att man i framtiden kommer välja att undvika Ryssland och att det kan bli att 

börja prioritera EU mer och mer. Viktigt också att nämna att våra leverantörer sedan innan har tänkt i 

dessa banor, och att några ser kriget som en bekräftelse på vikten av att göra den typen av val. 

• Etiska och moraliska funderingar. 

• Handla i mån om möjligt inom EU och av leverantörer som kan i sin tur hålla sig inom EU 

• De strategiska valen i fråga om vilka länder vi har förbindelser med har varit pågående 

under en längre tid och kriget är mest en bekräftelse på vikten av att göra sådana val. 

• Vi kommer att göra mera för att undvika affärer med Ryssland 

• Våra stora kunder är globala och vi har inte haft invändningar tidigare när de har flyttat 

projekt till olika länder i världen. Vi gör upp om affären i med HK i Europa och kommer att 

vara mer restriktiva i vår hållning framöver. 

• Vi har studerat Ryssland långt tidigare och valt att avstå all verksamhet där.  

• Vi har stängt en liten fabrik i Ryssland, då det blir alldeles för oförutsägbart  

• Vi behöver pga av våra produkter alltid vara selektiva (pga exportregler/ITAR) med vilka vi 

säljer till. 

• För tidigt att uttala sig 

• 2022 och Krig.... say no more ! 

• mina ljudprodukter för elfordon kan inte ha någon militär användning 

• Vi är precis i en process att starta upp Ryssland men har nu valt att stoppa allt. Vi funderar 

alltid på nya marknaders relation till vår värdegrund även om vi aldrig gör affärer med den 

styrande regimen. Vi har medvetet valt bort vissa marknader på grund av styrelseskicket. 

Ryssland var i vår gråzon tills kriget startade men vi måste följa med våra kunder till 

marknaden. 

• Code of conduct måste innebära mer för leverantörs och kund valen.  

• Svenska organisationen av koncernen vi ingår i ansvarar i huvudsak för den Nordiska 

marknaden där inga sådana överväganden förväntas vara nödvändiga 

• Mänskliga rättigheter, etik mm 

 



Insatser från svenska staten? 

 

 
 

Svaren på frågan om man önskar mer hjälp från svenska staten, visar på att många inte vet hur man 

ska tackla utmaningarna med kriget – vilket är fullt förståeligt, det är för många av oss första gången vi 

ställs inför ett krig i Europa. Nästan hälften av de svarande vet inte om de vill ha hjälp av staten, 34% 

säger ja.  

FKG var dagen innan sammanställningen av denna enkät i kontakt med ett stödutskott i Riksdagen, 

där vi, baserat på denna enkäts resultat (då 74 svaranden) kunde meddela att det stöd vi önskar i 

första hand handlar om energipriserna. Energin vi har här i Sverige är landets viktigaste 

konkurrenskraft, våra företag klarar inte för stora prisökningar. Kanske kan man under krigets värsta 

gång ta bort tilläggsskatter och ta bort systemet med olika energiprisområden osv. Något typ av stöd 

för att hantera energipriserna är prio ett. I nästa steg, när det pga t.ex. materialbrist börjar ta stopp i 

produktion kan korttidspermitteringen återigen bli aktuellt. Se nedan fritextsvar kring funderingar på 

dessa frågor: 

• Påverkas indirekt av våra kunders agerande mot Ryssland, ej direkt . 

• Oro finns för att våra kunder inte kommer stötta kedjan fullt ut utan kommer försöka neka 

ökningar för egen vinning. Vi mindre bolag får det svårt mellan stor materialtillverkare som 

trycker igenom priserna med mer eller mindre take it or leave it.  

• När vi väl tagit beslutet att skicka vapen blir jag besviken när vi skickar ner skräp. P-

skotten är rena självmordsvapnen. Du måste vara extremt nära målet och om du mot 

förmodan lyckas träffa ett fordon så stoppar det möjligen en minibuss på sin höjd. Riktigt 

dåligt beslut av de som bestämmer att skicka något så undermåligt.  

• De kostnadsökningar som detta krig kommer att innebära går inte att täcka i form av höjda 

priser med så kort varsel, så stöd för omsättningsbortfall och höjda kostnader skulle 

välkomnas. Vi har precis arbetat oss igenom en lång Covid - period, halvledarbrist och nu 

kommer detta. 

• Transporter av material i luftrum och på land kan komma att påverka oss inom några 

veckor? Ukrainska lastbilschaufförer som inte kan köra längre och brist på bränsle.  

• Tycker staten ska se över den MYCKET VIKTIGA frågan, nu när Energipriserna går upp, 

DVS varför kan vi INTE lägga om så vi har samma elpriser i hela Sverige istället för det 

märkliga systemet med SE1, SE2, SE3, SE4. 

• Stöd med att hantera de höga elpriserna. 



• Kriget påverkar råmaterial och energikostnader vilket gör att vi måste höja priserna . 

• För tidigt att säga vad som blir bäst och vad som borde göras. 

• En DHL sändning gick iväg igår, bokad av en kund i Moskva och förbetalda produkter, idag 

stoppade DHL leveranser till Ryssland så jag vet inte om den kommer dit eller returneras. 3 

ljudsystem till elmotorcyklar som beställdes i januari men har väntat på att jag fick in 

försenade högtalare. 

• De som har direkt koppling och tappar sin marknad borde få någon typ av subsidier för att 

fokusera om eller överleva. 

• Vi skall stötta Ukraina! 

• Man kommer undvika att göra affärer i instabila och givetvis länder som ockuperar och 

anfaller andra länder. 
 

 

Frågor besvaras av FKGs kansli 

Fredrik Sidahl – fredrik.sidahl@fkg.se +46 706 - 80 59 53 

Peter Bryntesson – peter.bryntesson@fkg.se +46 709 - 66 67 08 

Gabriella Virdarson – gabriella.virdarson@fkg.se +46 730 - 59 43 58 
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