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Förord 

Stabil och säker tillgång på el är en förutsättning för de flesta företag som vill driva och 
utveckla sin verksamhet. Ska East Sweden, en av Sveriges mest spännande tillväxtregioner, 
fortsätta att utvecklas med växande företag och locka fler bolag att etablera sig här krävs 
ett stabilt elsystem. Ett system som erbjuder hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och 
god tillgång på el till konkurrenskraftiga priser.  
 
Detta är något vi i Sverige och i vår region länge har kunnat leva upp till, och som också varit 
en konkurrensfördel. Men sedan några år tillbaka är det inte längre lika självklart – något 
som både enskilda företag och vi som näringslivsorganisation har lyft i olika sammanhang.  
 
Handelskammarens senaste medlemsundersökning visar tydligt att brister i  
elförsörjningssystemet redan nu har påverkat företagen negativt, och att det finns en oro 
för utvecklingen framåt. 

Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren
Pia Carlgren, tf vd Östsvenska Handelskammaren

Kort fakta om undersökningen:
Östsvenska Handelskammaren har genomfört en så kallad medlemspuls, en webbenkät där 
medlemsföretag fått svara på ett antal frågor på temat elförsörjning. 106 företag har svarat på 
den aktuella undersökningen och de representerar en bredd av branscher och storlek på företag.
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Elförsörjningen affärskritisk

En stor majoritet av bolagen som svarat på enkäten, 88 procent, anser att tillgången till el är mycket 
eller ganska viktig för deras verksamhet.  Absolut viktigast är en säker och stabil tillgång till el utan 
avbrott, 87 procent anser att det är viktigt eller mycket viktigt. 
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Därefter är det viktigt med ett konkurrenskraftigt pris, vilket 73 procent anger som viktigt 
eller mycket viktigt, samt tillgång till el från fossilfria källor, som 68 procent av de svarande 
anser viktigt eller mycket viktigt. 

På frågan om hur viktig hållbarhetsaspekten är vid val av el anser 85 procent att den är 
viktig eller mycket viktig.
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Negativ påverkan på tillväxt och utveckling  
Av företagen som svarat på enkäten har nästan 20 procent upplevt negativa konsekvenser 
kopplat till elförsörjningen, som till exempel att utveckling och utbyggnad har förhindrats 
eller försenats eller att företaget varit tvunget att stoppa verksamheten i perioder.  
 
Av de svarande har 40 procent angett att de har haft en påverkan genom att de energieffek-
tiviserat och 50 procent att de inte påverkats alls.  
 

Infrastrukturen måste framtidssäkras

På frågan om vad företagen anser bör prioriteras för att komma tillrätta med de problem 
som finns menar den stora majoriteten, 91 procent av de som svarat, att infrastrukturen 
behöver ses över och säkras för framtiden. Hälften av de svarande lyfter också att det  
behöver produceras mer förnybar el och lika många menar att det behövs en fortsatt sats-
ning på kärnkraft. Därutöver uppger var fjärde svarande bolag behov av att korta olika typer 
av processer.  
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Krav på ökat politiskt engagemang 

Många, drygt 80 procent av de bolag som deltog i Handelskammarens undersökning, upp-
lever att det finns en oro kopplat till elförsörjningen i regionen och en stor majoritet, hela 94 
procent vill se ett ökat engagemang i frågan från politiskt håll. 

Behöver det politiska engagemanget öka? 
Ja 94 % 
Nej 6 %
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Vid en framåtblick ser 43 procent av de svarande företagen ett ökande elbehov inom de 
kommande 1-5 åren.



Avgörande fråga för vår region

Behovet av stabil och säker – och hållbar – elförsörjning är stort och viktigt för i stort sett 
alla företag. På några år har frågan gått från en ickefråga till ett ämne på allas läppar, från 
det lokala företaget till storbolaget, från kommunsammanträdet till Regeringskansliet.  
 
Ändå behöver det politiska engagemanget öka och frågan prioriteras bättre, det gäller 
framför allt infrastrukturen som forslar och levererar elen men även produktionen av den-
samma. Ungefär hälften av Handelskammarens medlemsföretag som deltagit i undersök-
ningen vill se fler satsningar på fossilfri el, både vind- och solkraft men också kärnkraft.  
 
En stor majoritet av de svarande bolagen upplever att det finns en oro bland andra  
lokala och regionala företagare och verksamheter. Det är en oro som måste tas på allvar och 
bemötas med kunskap, dialog samt konkreta åtgärder för att säkerställa elförsörjningen. 
Detta både för att företag ska känna sig trygga i att fortsätta bedriva sin verksamhet i vår 
region, men också för att vi ska lyckas locka hit fler etableringar och få fler att starta företag 
här. Därför är elförsörjningen en avgörande fråga för ett konkurrenskraftigt East Sweden.

Kort fakta om bolagen i undersökningen:
Drygt 100 av Handelskammarens cirka 830 medlemsföretag svarade på Pulsenkäten.  Av dessa 
tillhör en tredjedel industri- och tillverkningsbranschen, 35 procent konsult- och servicebranschen 
och 13 procent finns inom bygg/transport. Övriga representerade bolag finns inom besöksnäring, 
bank/försäkring eller fastighet/juridik. En knapp fjärdedel av de svarande bolagen har 0-5 anställ-
da, drygt hälften har 6-10 anställda och 22 procent har 101 anställda eller fler. Bolagen finns i hela 
East Sweden-regionen, med Linköping och Norrköping som säte för flest.


