
Februari 2022



2

Om Status Sthlm

• Status Sthlm är Stockholms Handelskammares 
näringslivspanel med företag verksamma i 
Stockholms och Uppsala län.

• Undersökningen genomfördes 2-9 februari 
2022.

• 373 företag svarade på enkäten.

• Status Sthlm genomförs tillsammans med 
undersökningsföretaget Demoskop.
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Huvudsakligen åt rätt håll Huvudsakligen åt fel håll Tveksam/vet inte

november 2021 februari 2022

Tycker du att utvecklingen i Sverige huvudsakligen går 
åt rätt eller fel håll?

?
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Trygghet och säkerhet, kriminalitet

Skola/utbildning

Energipolitiken

Lagar, regler & förutsättningar för företag/verksamheter

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Skatter

Cybersäkerhet

Infrastruktur och transporter

Utanförskap, integration på arbetsmarknaden

Bostadssituationen

Digitalisering

EU-frågor/EU-samarbete

Grön omställning (miljö och klimat)

Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = inte alls viktigt och 5 = mycket viktigt

Hur viktiga upplever du följande politiska frågor är för Sveriges 
företag och näringsliv?  

?
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Digitalisering

EU-frågor/EU-samarbete

Cybersäkerhet

Grön omställning (miljö och klimat)

Infrastruktur och transporter

Lagar, regler & förutsättningar för företag/verksamheter

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Bostadssituationen

Skatter

Skola/utbildning

Energipolitiken

Utanförskap, integration på arbetsmarknaden

Trygghet och säkerhet, kriminalitet

Utvecklingen i Sverige totalt sett

Fel håll Rätt håll

Tycker du att utvecklingen i Sverige huvudsakligen går 
åt rätt eller fel håll inom följande politiska områden? 

?

Nettotal procent: andelen som svarade ”rätt håll” minus andelen som svarade ”fel håll”



61%

22%

10%
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Satsningar på grön el/ökad andel
förnybart

Frågorna prioriteras - högt upp på
agendan

Ökad samsyn inom politiken och
näringslivet

Mer positiv syn på kärnkraft

Elnäten är på väg att byggas ut

På vilket sätt upplever du att utvecklingen av 
energipolitiken går åt rätt håll?  

?

Frågan besvarades endast av dem dom tidigare svarade att de tycker 
att utvecklingen av energipolitiken går åt rätt håll 
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61%
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33%
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Politisk oförmåga att lösa problemen

Risken för effektbrist – att elen inte räcker till under vissa 
stunder

Prisökningar på el & energi

Begränsad tillgång till och höga priser på el och energi kan
hämma vår tillväxt

För långsam utbyggnad av elnäten

Stora elprisskillnader över landet

För långsam utbyggnad av energiproduktionen (de olika
energislagen)

Vår internationella konkurrenskraft påverkas negativt

Dålig mix av energislagen

Annat

Flest svar:

- missnöje med Sveriges 

hantering av kärnkraft –

de svarande vill se en 

utveckling och utbyggnad

Andra svar:

- sänk skatten på el

- för mycket fokus på 

vindkraft

- för lite miljöhänsyn och 

satsning på alternativa 

energikällor

På vilket sätt upplever du att utvecklingen 
av energipolitiken går åt fel håll? 

?

Frågan besvarades endast av dem dom tidigare svarade att de tycker att 
utvecklingen av energipolitiken går åt fel håll. Flera svarsalternativ kunde markeras. 
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Bostadssituationen, boendekostnader

Kriminalitet, trygghet

Infrastruktur, transporter (inkl kollektivtrafik, flyg etc)

Segregation, utanförskap, integration, migration

Kompetensförsörjning, arbetskraftsförsörjning

Energiförsörjning, elnätet, elpriser etc

Höga skatter

Skolans låga kvalitet – generellt

Utbildningar ska matcha arbetsmarknadens behov

Trafikproblem – bygge av ringled

Sjukvården

Bättre villkor för småföretag, regelförenklingar

Om du tänker specifikt på Stockholm och Stockholmsregionen.
Vilka upplevelser du är största problemen och utmaningarna
de kommande tio åren? Vad måste utvecklas?  

?

Öppen fråga – topp-12 vanligaste svaren

Vi måste få ner 

boendekostnaderna

för att möjliggöra att 

kompetent arbetskraft 

kan flytta till området.

”



Delta gärna i Stockholms Handelskammares 
näringslivspanel, Status Sthlm!

Vill du påverka politiken åt rätt riktning? 

Ett antal gånger per år ges du som företagare eller representant för ett företag 

möjlighet att delta i olika undersökningar som ligger till grund för Stockholms 

Handelskammares näringslivspanel, Status Sthlm. 

Resultaten utgör en viktig del av Stockholms Handelskammares arbete inom det 

näringspolitiska området. 

Läs mer och anmäl dig! https://statussthlm.stockholmshandelskammare.se

https://statussthlm.stockholmshandelskammare.se/



