
FKG snabbenkät, torsdag 19 maj 2022 

Rapportering Betaltider 

70 svar inkomna från ca 300 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 drygt 900 adresser där ca 

300 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. 

 

 

Tidigare problem 

 
Nästan alla av de 70 svarande – 94%, har tidigare haft problem med orimligt långa betaltider 

från storföretagen. Bara 4% svarar att de inte haft problem och 1% svarar vet inte. 

 

 

Krav idag 

 



Nästan 69% tycker att kunderna idag ställer generellt samma kreditkrav på fakturan som de 

gjorde för ett år sedan. 23% svarar att kunderna idag vill ha en längre kredti än tidigare och 

7% tycker att kunderna generellt har minskat kraven. 

 

 

Pay to Play 

 
Hälften av de svarande (51%) anser inte att det är någon skillnad i dialogen med kund när 

det kommer till apropåer på Pay to Play jämfört ett år sedan. 21% tycker att detta nu 

förekommer mer än vad det har gjort tidigare och 11% tycker att det har förbättrats. Ca 16% 

har svarat att de inte vet. 

 

 

Affärsetisk kod på EU nivå 

 
Tre fjärdedelar av de svaranden har inte märkt någon skillnad efter att CLEPA tillsammans 

med ACEA gick ihop på Europa-nivå och skrev under en kod som manade till ”Fair Play” för 

att kunder och leverantörer skulle stötta varandra och vara schyssta under pandemin. 13% 

har märkt en skillnad åt det positiva hållet och drygt 11% har märkt en skillnad åt det 

negativa hållet.  

 

 

 



Kompensation för prisfluktuationer på material 

 
Fler än hälften av de svarande (54%) tycker att kunden visar förståelse gällande dagens 

materialbrist och prisökningarna som kommer med den och energin. Dessa upplever dock att 

kompensationen släpar efter… Nästan 39% uppger att de inte får någon förståelse från kund 

och 6% svarar vet inte/annat. Endast 1% svarar att de har en stor förståelse från kund och 

får full kompensation direkt. 

 

 

Typ av leverantör 

 
Fördelningen bland svarande är liknande som den alltid brukar vara, en bra representation 

av hur FKGs medlemsbas ser ut.  

 

 

 

 

I fritextsvaren uppger de svaranden att man tycker att en tvingande lagstiftning om 

exempelvis 30 dagar hade varit bättre än bara ett krav på rapportering. Man uppger att 

kunderna inte verkställer sådant som de lovat utan mer ägnar sig åt policy washing för att det 

ska låta bra.  

 

Någon uppger som tillägg till fråga 5 att man får kompensation på material men inte på 

energipriser. En annan säger att man möter en stor förvåning när ämnet Betaltider tas upp 



med inköparna, man får då känslan av att de faktiskt inte vet vad denna dialog handlar om 

eller hur stort problem det är för leverantörerna. Man menar också att betalningsvillkoren 

fortfarande används som en del i förhandlingen vid sourcing av nya affärer från kunds sida. 


