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Om Status Sthlm

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

• Undersökningen genomfördes 9-17 januari 2023

• 316 företag svarade på enkäten

• Status Sthlm genomförs tillsammans med 
undersökningsföretaget Demoskop



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

?

29%

59%

12%

Huvudsakligen åt rätt håll Huvudsakligen åt fel håll Tveksam/vet inte



Hur viktiga upplever du att 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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66%

42%

23%
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Försvaret

Digitalisering

EU-frågor/EU-samarbete

Grön omställning (miljö och klimat)

Cybersäkerhet

Skatter

Infrastruktur och transporter

Regler & förutsättningar för ftg att bedriva verksamhet

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Totalt

Energipolitiken

Bostadssituationen

Vård och omsorg

Skola/utbildning

Utanförskap, integration på arbetsmarknaden

Trygghet och säkerhet, kriminalitet

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”

Fel håll Rätt håll
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Effektbristen och de höga elpriserna kommer att hämma Sveriges tillväxt

Energipolitiken är ett av de områden där det är allra viktigast med
blocköverskridande överenskommelser

Sverige borde satsa mer på energieffektivisering (inte bara att bygga ut
produktion och effekt)

Jag ser en stor risk i att effektbristen kommer att leda till att elen inte räcker till
under vissa perioder (och att man då måste stänga av, frikoppla, elen)

Här kommer några påståenden gällande energi- och elpolitiken. Vi 
ber dig att svara ifall du tar avstånd från eller instämmer i de olika 
påståendena.

?

Andelen instämmande på en skala 1-5, där 1 = Tar helt avstånd ifrån och 5 = Instämmer helt



Jag är allmänt positiv till utbyggnad av…?
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Anm.: Andelen instämmande på en skala 1-5, där 1 = Tar helt avstånd ifrån och 5 = Instämmer helt



Hur litet eller stort förtroende har du för den nya svenska 
regeringens hantering av…

?
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Elprisstödet till privat personer, medelvärde 2,4

Elprisstödet till företag, medelvärde 2,2

53,8 54,4



Hur påverkas ditt företag av de ökade elpriserna??

Inte direkt, men vi påverkas ändå 

mycket. När det går sämre för 

andra företag bromsar ekonomin 

in. Och hushållen håller mer i 

pengarna för att kunna betala 

elräkningen. Våra anställda vill 

också ha mer lön för att kunna 

betala för de höjda kostnaderna.

All vår utrustning 

(verkstadsmaskiner) 

drivs av el. 

Elpriserna är helt 

avgörande för vår 

verksamhet.

Vi skjuter allt framåt, 

investeringar och 

anställningar, 

eftersom vi inte kan 

öka våra priser för 

att kompensera de 

höga elkostnaderna.

Som tjänsteföretag utan produktion påverkas vi av att 

våra leverantörer måste se över sina prissättningar till 

oss – för att hålla igång deras produktion.

Kontorskostnader och 

hyror drar iväg rejält.

Kommentarer:
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