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Om Status Sthlm

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

• Undersökningen genomfördes 16-22 juni 2022.

• 354 företag svarade på enkäten.

• Status Sthlm genomförs i samarbete med 
undersökningsföretaget Demoskop.



Har ditt företag under den senaste tiden fått ökade 
kostnader på grund av den ökade inflationen?

?

23,4%

45,6%

24,6%

6,4%

Nej Ja, i viss utsträckning Ja, i stor utsträckning Ingen uppfattning/vet
inte

70,2% uppger ökade kostnader



Leder de ökade kostnaderna för ditt företag till att lönsamheten/marginalerna 
för företaget minskar? Eller skjuts kostnadsökningarna över på era kunder 
genom att ni höjer försäljningspriserna? Eller både och?

?

Frågan ställdes endast till de 70 procent av företagen som uppgav att 
de fått ökade kostnader på grund av inflationen 

28,9% 27,8%

23,2%

14,5%

3,1% 2,5%

Bara minskad
lönsamhet/marginaler

Mest minskad
lönsamhet/marginaler,

men även vissa höjningar
av försäljningspriser

Ungefär lika mycket av
båda

Mest höjda
försäljningspriser, men
även viss minskning av
lönsamhet/marginaler

Bara höjda
försäljningspriser

Osäker/vet inte

94,4% uppger minskad lönsamhet/marginaler i varierad omfattning



Hur tror du att ditt företags försäljningspriser kommer 
att utvecklas på ett respektive två års sikt?

?

1,2%

6,8%

28,7%

43,3%

13,6%

6,3%
3,4%

6,7%
10,2%

53,1%

14,7%
11,9%

Minska mycket Minska något Oförändrade Öka något Öka mycket Ingen
uppfattning/vet

inte

Ett års sikt Två års sikt



Vad tror du om den allmänna ekonomiska situationen 
(konjunkturen) i Sverige om ett år?

?

34,5%

45,5%

13,3%

3,1% 1,4% 2,2%

Mycket sämre
än idag

Något sämre
än idag

Ungefär
samma som

idag

Något bättre än
idag

Mycket bättre
än idag

Ingen
uppfattning/vet

inte

80% tror på en sämre konjunktur om ett år



Tror du att den senaste tidens ökade inflation kommer 
att leda till högre löner i ditt företag?

?

15,1%

31,0%

22,1% 21,6%

4,0%
6,2%

Nej, absolut
inte

Nej, troligen
inte

Kanske Ja, troligen Ja, absolut Ingen
uppfattning/vet

inte

46,1% tror inte på högre löner

25,6% tror på högre löner



Tror du att Riksbanken med sin nuvarande penningpolitik 
kommer att lyckas få ner inflationen till önskad nivå? 

?

Riksbankens mål är en inflationstakt på 2 procent per år.

10,6%

51,7%

21,4%

10,4%

1,0%
5,0%

Nej, absolut
inte

Nej, troligen
inte

Kanske Ja, troligen Ja, absolut Ingen
uppfattning/vet

inte



Tror du att Riksbankens strävan att få ner inflationen 
kommer leda till en försämrad konjunktur i Sverige?

?

0,5%
3,9%

21,9%

54,8%

13,6%

5,3%

Nej, absolut
inte

Nej, troligen
inte

Kanske Ja, troligen Ja, absolut Ingen
uppfattning/vet

inte

68,3%
tror på en försämrad konjunktur 

genom Riksbankens penningpolitik 



Hur hög tror du att reporäntan är om ett år, två år 
respektive tre år? (medelvärden)

?

1,44%

2,05% 2,07%

Om ett år Om två år Om tre år
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