Mars 2022

Om Status Sthlm
• Status Sthlm är Stockholms Handelskammares
näringslivspanel med företag verksamma i
Stockholms och Uppsala län.
• Undersökningen genomfördes 10-15 mars
2022.
• 364 företag svarade på enkäten.
• Status Sthlm genomförs tillsammans med
undersökningsföretaget Demoskop.
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Precis före Rysslands invasion av Ukraina: hade ditt företag då
någon handel (import eller export) med Ryssland eller Ukraina?
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Precis före Rysslands invasion av Ukraina: hade ditt företag då
någon verksamhet – några anställda – i Ryssland eller Ukraina?
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du att sanktionerna mot Ryssland är för hårda
? Tycker
eller för svaga?
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? Varför tycker du att sanktionerna mot Ryssland är för hårda?
Urval av svar
• Kommer inte vara effektiva
• Drabbar den ryska civilbefolkningen för hårt
• Drabbar även oss (europeisk ekonomi) negativt

? Varför tycker du att sanktionerna mot Ryssland är för svaga?
• Kan bidra till att vinna kriget (generellt)
”Därför att det är en av de viktigaste åtgärderna för att få stopp på kriget.”
”Alla till buds stående medel i sanktionsväg bör användas, det är det enda
som möjligen biter på den ryska regimen.”

• Elitens uppror
”Därför att Putin aldrig kommer att ge sig om det inte blir en intern revolution bland
hans närmaste parter. Inget land vill stödja Ukraina med det de mest behöver nu,
så det enda alternativet är att strypa allt som går mot Ryssland, genom ännu
hårdare sanktioner mot dem som har makten och de rikaste i landet.”

? Varför tycker du att sanktionerna mot Ryssland är för svaga?
• Folkets uppror
”Det är oacceptabelt att ett land år 2022 genomför ett anfallskrig mot ett demokratiskt
land. Detta förtjänar de hårdaste sanktioner man kan tänka sig. Tyvärr även om det slår
mot civilbefolkningen. De måste resa sig och störta diktatorn. De får gärna be oss om
hjälp med det.”

• Nyckeln till framgång med sanktioner: olja & gas
”Det som kommer att drabba Ryssland direkt är att stoppa import av deras olja
gas. Jag fattar att Italien, Tyskland m fl länder är mycket beroende av dessa
leveranser, men då får vi (EU, UK, USA m fl) lösa det på annat sätt. Nu!”

och

• Emotionella och värderingsmässiga argument
”Begår man folkmord som nu på oskyldiga ukrainare, då ska det svida! Jävla krig.”

?

Påverkas det av den nya situation som råder sedan några
veckor tillbaka, med Rysslands krig i Ukraina och de sanktioner
som införts?
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vilket sätt påverkas ditt företag av situationen som uppstått
? På
iom Rysslands krig i Ukraina och de sanktioner som införts?
Frågan besvarades endast av dem som i förra frågan uppgav att företaget påverkats av den nya
situationen. Öppen fråga där svaren har kategoriserats i efterhand. Flera svar (påverkanssätt) kunde
noteras.
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På vilket sätt påverkas ditt företag av den nya situationen som uppstått i
och med Rysslands krig i Ukraina och de sanktioner som införts?

”Ryssland och Ukraina har en stor talangpool med tekniskt kunniga personer,
matematiker etc som vi har brist på i Sverige.”
”Efter två år av rädsla för att dö i covid triggas nu rädslan ännu mer. Kunderna håller i sina
pengar. De spenderar inte som de måste om hjulen ska börja snurra och vi ska återfå god
ekonomi. Vi har kämpat för att klara av de här åren covid och nu är våra resurser slut. Det
här är ohållbart.”

?

Hur sannolikt eller osannolikt upplever du att följande är under de
kommande åren – med tanke på Rysslands invasion av Ukraina?
Andelen som svarade värde 4 (sannolikt) eller 5 (mycket sannolikt) på en femgradig skala
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Tydligt ökad flyktinginvandring från Ukraina
Högre priser på el, energi och drivmedel i Sverige
Högre priser på livsmedel i Sverige
Ökad mängd desinformationskampanjer riktade mot Sverige
Att Sveriges band med EU stärks ytterligare
Ökad inflation i Sverige
Att enigheten mellan länderna i EU ökar
Ökad mängd cyberattacker mot svenska företag & myndigheter
Höjda marknadsräntor i Sverige
Ett annat resultat i det svenska riksdagsvalet än om kriget inte hade skett
En försämrad allmän konjunktur i Sverige
Att vi får en direkt brist på el, energi och drivmedel i Sverige
Att den svenska börsen fortsätter sjunka
Att Sverige ansöker om medlemskap i NATO
Minskad mängd resor till och från Sverige (affärsresor & turism)
Rysk militär invasion av delar av Sverige, t ex Gotland
Rysk militär invasion av hela Sverige
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Tycker du att Sverige ska gå med i den militära alliansen NATO?
57%

25%
19%

Ja

Nej

Osäker/vet inte

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

