Maj 2022

Om Status Sthlm
• Status Sthlm är Stockholms Handelskammares
näringslivspanel med företag verksamma i
Stockholms och Uppsala län.
• Undersökningen genomfördes 3-7 maj 2022.
• 334 företag svarade på enkäten.
• Status Sthlm genomförs tillsammans med
undersökningsföretaget Demoskop.
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Tycker du att utvecklingen i Sverige huvudsakligen går
åt rätt eller fel håll?
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Tveksam/vet inte
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?

Hur viktiga upplever du följande politiska frågor är för Sveriges
företag och näringsliv?
Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = inte alls viktigt och 5 = mycket viktigt
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1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Trygghet och säkerhet, kriminalitet

4,6

Skola/utbildning

4,6

Cybersäkerhet

4,6

Energipolitiken

4,5

Regler & förutsättningar för ftg att bedriva verksamhet

4,5

Infrastruktur och transporter

4,3

Skatter

4,3

Försvaret

4,3

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

4,2

Utanförskap, integration på arbetsmarknaden

4,2

Vård och omsorg

4,2

Bostadssituationen

4,0

Digitalisering

3,9

EU-frågor/EU-samarbete
Grön omställning (miljö och klimat)

3,7
3,3

Förändring sedan feb 2022
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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”

Rätt håll

Fel håll
Digitalisering

47

Försvaret

42

EU-frågor/EU-samarbete

23

Cybersäkerhet

7

Grön omställning (miljö och klimat)

0

Regler & förutsättningar för ftg att bedriva verksamhet

-23

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

-25

Infrastruktur och transporter

-31

Skatter

-31

Bostadssituationen

-43

Vård och omsorg

-51

Energipolitiken
Skola/utbildning
Utanförskap, integration på arbetsmarknaden

-58
-60
-64

Trygghet och säkerhet, kriminalitet -74
Utvecklingen i Sverige totalt sett

-34

?

På vilket sätt upplever du att utvecklingen av
arbetsmarknad och kompetensförsörjning går åt rätt håll?
(26 % av de svarande)
• Arbetslösheten minskar
”Arbetslösheten på väg ner. Corona-restriktionerna lättade.”

• Allt fler utbildar sig
”Tämligen enkelt att utbilda sig idag. Många är också beredda att kompetensutveckla sig.”

• Kompetensbristen och betydelsen av kompetensförsörjning har blivit uppenbar
=> företagen har tydliga planer och arbetar aktivt med detta idag
”De allra flesta företag har en strategi och en plan för hur de ska möta den uppkomna – och
förväntade – situationen.”

• LAS-överenskommelsen – ett steg i rätt riktning
”LAS-överenskommelsen är ett mycket stort och viktigt kliv framåt.”

?

På vilket sätt upplever du att utvecklingen av
arbetsmarknad och kompetensförsörjning går åt fel håll?
(51 % av de svarande)
• Svensk skola och utbildning bygger inte den kompetens som företagen efterfrågar.
”För få personer utbildar sig till flaskhalsbefattningar, för många till yrken med mycket tveksam
arbetsmarknad.”

• Arbetsförmedlingen fungerar dåligt vad gäller matchning.
”Arbetsförmedlingen fungerar inte alls. Det saknas rätt kompetenser men inget görs för att åtgärda
det.”

• Bristfällig integration. Oförmåga att tillvarata invandrares kompetens + primärt
lågutbildade personer som tar sig till Sverige.
• Andra samhällsproblem – främst den icke-fungerande bostadsmarknaden – påverkar
kompetensförsörjningen negativt.
• Höga skatter och arbetsgivaravgifter. Minskar incitamenten för personer och företag.
”Vårt skattesystem. Vi straffbeskattar utbildning.”

?

Påverkas ditt företag av den nya situation som råder sedan
några månader tillbaka, med Rysslands krig i Ukraina och de
sanktioner som införts?
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Osäker/vet inte än
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Hur sannolikt eller osannolikt upplever du att följande är under de
kommande åren – med tanke på Rysslands invasion av Ukraina?
Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = helt osannolikt och 5 = mycket sannolikt
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4,3

Ökad mängd desinformationskampanjer riktade mot
Sverige

Att Sverige ansöker om medlemskap i NATO

4,6

3,4
4,6

mars 2022
maj 2022

4,3

Ökad mängd cyberattacker mot svenska företag och
myndigheter

En försämrad allmän konjunktur i Sverige

4,5

3,8

4,1

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

