
Handelskammaren Mittsverige i möte med Handelsministern om hur 
kriget mellan Ryssland och Ukraina påverkar företagen 
 
Med anledning av kriget mellan Ukraina och Ryssland bjöd Handelsminister Anna Hallberg 
in VD:ar för Sveriges Handelskamrar till ett möte för att diskutera EU:s sanktioner och 
risken för eventuella motåtgärder och hur det påverkar näringslivet. 
  

- Handelskamrarna har en bra relation och dialog med UD och Handelsministern. Det 
goda samarbetet och relationerna som stärktes under pandemin fortsätter att 
utvecklas och inbjudan till dialog kring det som händer i Ukraina är väldigt uppskattat 
,säger Oliver Dogo, VD på Handelskammaren Mittsverige. 

 
Redan förra veckan gjorde Handelskammaren Mittsverige en undersökning bland sina 
medlemsföretag i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen om hur deras affärsrelationer 
med Ryssland och Ukraina ser ut. Det visade sig att ca 8% av medlemmarna hade någon typ 
av affärsrelation med länderna, en del export men också import och då främst av råvaror 
som trä, metaller och cement. 
 

- En förhållandevis hög andel av medlemmarna har relationer med de berörda 
länderna men vad vi kan se på de svar vi har fått in så är det inget företag som står 
och faller med de affärerna. Det som företagen oroas och tänker på i första hand är 
hela situationen och lidandet hos folket i Ukraina. Sedan oroas de även över de mer 
osäkra långsiktiga affärsriskerna med exempelvis högre priser på bränsle och energi, 
hur ränteläget kommer att påverkas och vad som händer om konflikten sprids 
utanför Ukraina, säger Oliver Dogo. 

 
Handelskammaren Mittsverige uppdaterar löpande i sociala kanaler och via webben där de 
samlar den senaste informationen relaterat till sanktioner och handel med Ryssland, Ukraina 
och Belarus. 
 
Kontaktperson: 
Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige 
Telefon: 070-318 69 11 
Mail: oliver.dogo@midchamber.se 
 
(Se bifogad pressbild) 
 
@handelskammarenmittsverige på LinkedIn, Facebook och Instagram 
Länk till information för företag på Handelskammaren Mittsveriges hemsida: 
https://midchamber.se/folj-utvecklingen-mellan-ryssland-och-ukraina-har/ 
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