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Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör progno-
ser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar 
också den ekonomiska utvecklingen samt bedriver tillämpad forskning inom nationaleko-
nomi. 

 

I Konjunkturbarometern publicerar vi varje månad statistik över företagens och hushål-
lens syn på den ekonomiska utvecklingen. Undersökningar liknande Konjunkturbarome-
tern görs i alla EU-länder. 

 

Rapporten Konjunkturläget är främst en prognos för svensk och internationell ekonomi, 
men innehåller också djupare analyser av aktuella makroekonomiska frågor. Konjunkturlä-
get publiceras fyra gånger per år. The Swedish Economy är den engelska översättningen 
av delar av rapporten. 

 

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska  

förutsättningarna för lönebildningen. 

 

Den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik är en översyn och analys av miljöpoliti-
ken ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

Vi publicerar också resultat av utredningar, uppdrag och forskning i serierna 

Specialstudier, Working paper, PM och remissvar. 

 

Du kan ladda ner samtliga rapporter från vår webbplats, www.konj.se. Statistik och data 
hittar du på  www.konj.se/statistik.  

www.konj.se/statistik


 
Förord  

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa 
undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för ja-
nuari har företagens svar samlats in 29 december–20 januari. Hushållens svar har samlats in 
30 december–15 januari.  
 
Januariundersökningen är en så kallad kvartalsbarometer och innehåller fler frågor än må-
nadsbarometern. I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunk-
turbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersök-
ning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen pro-
gnos.  
 
Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson 
Tormod. 
 
Stockholm januari 2022 

 

Urban Hansson Brusewitz 
Generaldirektör
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Sammanfattning 

 

Barometerindikatorn backade med 6,2 enheter från 116,3 i de-

cember till 110,1 i januari. Samtliga sektorer förutom bygg- och 

anläggningsverksamhet bidrog till minskningen. Hushållen och 

detaljhandeln är de sektorer som föll tillbaka mest men även de 

övriga sektorerna backade relativt mycket i januari. 

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade i janu-

ari med 5,1 enheter men är trots det kvar på en ovanligt hög 

nivå. Minskningen i tillverkningsindustrin är bred men är extra 

tydlig inom investeringsvaruindustrin. 

Till skillnad från övriga konfidensindikatorer steg indikatorn för 

bygg- och anläggningsverksamhet med 1,4 enheter. Indikatorn 

för husbyggande steg medan indikatorn för anläggningsverksam-

het förblev oförändrad. 

Detaljhandelns konfidensindikator backade med 6,8 enheter 

till 104,0. Minskningen förklaras framför allt av företagens allt 

dystrare förväntningar gällande den framtida försäljningsvoly-

men. Även de senaste tre månadernas försäljningsvolym samt 

nuvarande lagersituation bidrar till nedgången. 

Även tjänstesektorns konfidensindikator minskade i januari. 

Två branscher som faller kraftigt är hotell och restaurang samt 

resebyråer, båda indikatorerna faller med cirka 20 enheter jäm-

fört med förra månaden. 

Hushållens konfidensindikator backade med hela 8,2 enheter, 

från 98,3 till 90,1. Indikatorn har inte varit på en så låg nivå se-

dan november 2020. Mikroindex, som sammanfattar hushållens 

syn på den egna ekonomin, föll med 7,4 enheter. Samtidigt föll 

makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska 

ekonomin, med 6,3 enheter. 

Tabell 1 Indikatorer i Konjunkturbarometern 

Index medelvärde=100 

  

nov 

2021 

dec 

2021 

jan 

2022 Diff Läget 

Barometerindikatorn 117,2 116,3 110,1 -6,2 ++ 

Konfidensindikatorer          

  Tillverkningsindustri 125,7 126,4 121,3 -5,1 ++ 

  Bygg- & anläggning 108,6 107,4 108,8 1,4 + 

  Detaljhandel 116,6 110,8 104,0 -6,8 + 

  Tjänstesektorn 110,5 109,1 104,3 -4,8 + 

  Hushåll 99,4 98,3 90,1 -8,2 - 

Mikroindex hushåll 96,0 94,5 87,1 -7,4 -- 

Makroindex hushåll 108,8 106,7 100,4 -6,3 = 
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Barometerindikatorn 

mäter det aktuella stämningsläget i den 

svenska ekonomin genom att sammanfatta re-

sultaten från företags- och hushållsbarome-
tern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är 

fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesek-

torn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, 

Bygg och anläggning 5 %. 

Sektorers vikt i näringslivet 

Sektorernas vikt i näringslivet uppdateras en 

gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjäns-

tesektorn 53,4 %, Tillverkningsindustri 20,5 %, 

Handel 21,6 %, Bygg och anläggning 4,5 %. 

Konfidensindikatorer 
används för att sammanfatta situationen och 

förväntningarna i en viss bransch eller sektor.  

Mikroindex 

sammanfattar hushållens syn på sin egen eko-

nomi. 

Makroindex 

sammanfattar hushållens syn på svensk eko-

nomi. 

Läget 

++ mycket starkare än normalt 

+ starkare än normalt 

= ungefär som normalt 

- svagare än normalt 

-- mycket svagare än normalt 

Nettotal 
är skillnaden mellan andelen respondenter 

som svarat till exempel ökat respektive mins-

kat eller bättre respektive sämre på en fråga. 

Säsongsrensade och utjämnade  

tidsserier 

Säsongsrensning görs för att justera för regel-

bundet återkommande variationer under året. 

En utjämnad tidsserie visar på en mer långsik-
tig utveckling och tar bort bruset i högre grad 

än den säsongsrensade serien. Alla diagram i 

Konjunkturbarometern visar säsongsrensade 

tidsserier om inget annat anges. 

Revideringar 

Indikatorerna revideras varje månad när tids-

serierna säsongsrensas och standardiseras. 

Läs mer om begrepp och metoder i metodbo-

ken för Konjunkturbarometern: 

www.konj.se/metodbok  

 

http://www.konj.se/metodbok
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Företag 

Totala näringslivet 

STOR BRIST PÅ ARBETSKRAFT  

Konfidensindikatorn för näringslivet föll i januari med 5,2 en-

heter till 110,5. Samtliga sektorer förutom bygg- och anlägg-

ningsverksamhet bidrog till nedgången. 

Synen på efterfrågeläget i näringslivet är i stort sett oföränd-

rad jämfört med förra månaden och bedöms fortsatt vara betyd-

ligt starkare än normalt. Näringslivets syn på lönsamheten har 

blivit ytterligare positiv. Både handeln och tjänstesektorn bidrog 

till den positiva utvecklingen av synen på lönsamheten för nä-

ringslivet som helhet, medan tillverkningsindustrins syn på lön-

samheten föll tillbaka något.  

I samtliga sektorer, förutom i bygg- och anläggningsverksam-

het, rapporterar företagen att antalet anställda har ökat de sen-

aste tre månaderna. Även anställningsplanerna i näringslivet är 

mycket högre än normalt även om de inte är fullt så höga som i 

december. Att anställningsplanerna är något mindre positiva än 

tidigare förklaras av att företagen inom tillverkningsindustrin 

och tjänstesektorn inte är lika optimistiska som tidigare. Andelen 

företag i näringslivet som uppger att de har brist på arbetskraft 

ökade för femte kvartalet i rad och ligger nära det högsta upp-

mätta någonsin. Inom tillverkningsindustrin uppger hela 60 pro-

cent av företagen att de har brist på arbetskraft. 

Priserna rapporteras ha ökat ytterligare och företagen i nä-

ringslivet har aldrig tidigare rapporterat om prisökningar i denna 

takt. Även företagens förväntningar gällande prisökningar är på 

en aldrig tidigare uppmätt nivå. Företagens inflationsförvänt-

ningar på tolv månaders sikt uppgår till 3,3 procent i januari jäm-

fört med 2,7 procent i oktober. 

Tabell 2 Totala näringslivet, månadsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel 

nov 

2021 
dec 

2021 
jan 

2022 Läget 

Konfidensindikator¹ 100 117,4 115,7 110,5 ++ 

Efterfrågeläge² -16 1 3 2 ++ 

Antal anställda, utfall -2 19 23 20 ++ 

Antal anställda, 

förväntningar -1 30 29 21 ++ 

1 Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. 

Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i 

näringslivets konfidensindikator.  
2 I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, 

nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, 
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(Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, 

nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet). 

Tabell 3 Totala näringslivet, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel 

jul 

2021 
okt 

2021 
jan 

2022 Läget 

Brist på arbetskraft 25 31 38 44 ++ 

Lönsamhet -3 11 10 13 ++ 

 

 

Tillverkningsindustri 

SEX AV TIO FÖRETAG HAR BRIST PÅ PERSONAL   

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll med 5,1 en-

heter i januari, från 126,4 till 121,3. Trots fallet är indikatorn 

högre än den någonsin hade varit fram till innan pandemin star-

tade. Alla frågor bidrar till indikatorns fall. Det är fortfarande va-

rulager och omdömet om den inneliggande orderstocken som 

förklarar indikatorns höga nivå. 
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Just nu är konfidensindikatorerna, främst för detaljhandeln 

men även för tillverkningsindustrin, svårtolkade på grund av 

lagerfrågan som ingår i dessa indikatorer. Konjunkturinstitu-

tets tolkning av små lager är normalt att det är ett tecken på 

hög efterfrågan, men för tillfället beror de jämförelsevis små 

lagren troligtvis även på materialbrist och andra leveranspro-

blem. Om de små lagren i nuläget främst beror på hög efter-

frågan eller problem med leveranser är svårt att veta, det tro-

liga är att det är en kombination av båda.  

I tillverkningsindustrins konfidensindikator påverkas tro-

ligtvis även företagens orderstocksomdömen på ett liknande 

sätt. Omdömet kan vara starkt på grund av hög efterfrågan, 

men en stor orderstock kan även vara resultatet av att företa-

gen har svårt att producera och leverera varor till följd av 

brist på insatsvaror och leveransproblem. 
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Tabell 4 Konfidensindikator och ingående frågors bidrag 

Bidrag till indikatorns avvikelse från 100  

  
nov 

2021 
dec 

2021 

jan 

2022 Diff Läget 

Konfidensindikator 125,7 126,4 121,3 -5,1 ++ 

  Orderstock, nulägesomdöme 9,1 11,1 9,8 -1,3 ++ 

  Färdigvarulager, 

nulägesomdöme 11,8 12,2 9,9 -2,3 ++ 

  Produktionsvolym, 

förväntningar 4,8 3,0 1,6 -1,4 + 

Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen. 

  

Produktionen uppges i januari ha ökat de senaste tre månaderna, 

i högre utsträckning än i december och produktionsplanerna in-

dikerar en ökande produktion de kommande tre månaderna. Or-

deringången har ökat, både på hemma- och på exportmark-

naden. På hemmamarknaden har den ökat i ungefär samma ut-

sträckning som i december, medan den på exportmarknaden har 

ökat i något mindre utsträckning än i december.  

Företagen uppger att produktionskapaciteten har ökat i 

mycket stor utsträckning de senaste tre månaderna, samt att den 

kommer att öka de kommande tre månaderna. Samtidigt är det 

en rekordstor andel företag som uppger att produktionska-

paciteten är för liten. 

Orderstocken uppges vara relativt stor. Ovanligt många före-

tag uppger att färdigvarulagren är för små. Företagen uppger att 

konkurrenssituationen har förbättrats, såväl på hemma- som på 

exportmarknaden.  

Antalet anställda har ökat i stor utsträckning de senaste tre 

månaderna och företagen förväntar sig fortsatta nyanställningar 

de kommande tre månaderna. Sex av tio företag uppger sig ha 

brist på någon form av personal, vilket är en historiskt hög an-

del. 

Ungefär hälften av företagen uppger att brist på material och 

utrustning är en faktor som begränsar produktionen. Ungefär en 

fjärdedel uppger otillräcklig efterfrågan, medan ca 15 procent 

uppger brist på arbetskraft respektive andra faktorer som en fak-

tor som begränsar produktionen. Endast ett fåtal uppger att fi-

nansiella restriktioner begränsar produktionen, medan knappt 15 

procent uppger att det inte finns några hinder för ökad produkt-

ion. 

Försäljningspriserna på både hemma- och exportmarknaden 

 har ökat och förväntas att öka i oförändrad takt de nästkom-

mande tre månaderna. Lönsamheten bedöms vara god, men i 

något mindre utsträckning än i oktober. 
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Tabell 5 Tillverkningsindustri, månadsvisa frågor  

Säsongsrensade nettotal  

  Medel 

nov 

2021 
dec 

2021 
jan 

2022 Läget 

Utfall och nuläge           

Produktionsvolym 15 17 8 25 + 

Orderingång hemmamarknad 6 20 21 23 ++ 

Orderingång exportmarknad 12 17 19 14 + 

Orderstock, nulägesomdöme -14 27 36 30 ++ 

Exportorderstock, 

nulägesomdöme -8 32 44 34 ++ 

Färdigvarulager, nulägesomdöme 11 -20 -21 -15 ++ 

Antal anställda -6 28 28 29 ++ 

Förväntningar och planer           

Produktionsvolym 22 38 32 27 + 

Försäljningspriser 

hemmamarknad 10 46 49 45 ++ 

Försäljningspriser exportmarknad 3 44 36 37 ++ 

Antal anställda -9 27 31 23 ++ 

Tabell 6 Tillverkningsindustri, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel 

jul 

2021 

okt 

2021 

jan 

2022 Läget 

Utfall och nuläge           

Produktionskapacitet 9 18 13 20 ++ 

Produktionskapacitet, 

nulägesomdöme 10 -21 -17 -21 -- 

Kapacitetsutnyttjande (%) 84 87 83 85 + 

Brist på arbetskraft 31 47 56 60 ++ 

      Yrkesarbetare 27 24 30 33 + 

      Tekniska tjänstemän 18 34 43 48 ++ 

Lönsamhet -2 31 20 15 ++ 

Förväntningar och planer          

Orderingång hemmamarknad 9 23 16 15 + 

Orderingång exportmarknad 15 16 13 14 - 

Produktionskapacitet 11 23 20 30 ++ 
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Bygg och anläggning 

STARKA ORDERSTOCKSOMDÖMEN BLAND HUSBYGGARNA 

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 

med 1,4 enheter i januari, från 107,4 till 108,8. Företagens omdö-

men om orderstockens storlek stärktes samtidigt som anställ-

ningsplanerna är lika optimistiska som i december. Husbyggar-

nas orderstocksomdömen förbättrades kraftigt och är betydligt 

starkare än normalt medan omdömet bland anläggningsbyggarna 

försvagades till en nivå i linje med det historiska genomsnittet.  

Tabell 7 Konfidensindikator och ingående frågors bidrag  

Bidrag till indikatorns avvikelse från 100 

  
nov 

2021 
dec 

2021 

jan 

2022 Diff Läget 

Konfidensindikator 108,6 107,4 108,8 1,4 + 

  Orderstock, nulägesomdöme 4,7  4,0  5,3  1,3  + 

  Antalet anställda, 

förväntningar 3,9  3,4  3,4  0,0  + 

 Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen. 

 

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar 

om ett något ökat byggande, dock i lägre utsträckning än nor-

malt. Samtidigt har förväntningarna på byggandet på tre måna-

ders sikt blivit mer optimistiska jämfört med december. Däre-

mot minskade optimismen om utsikterna på byggmarknaden på 

ett års sikt och de allra flesta företag tror nu på ett oförändrat 

läge på byggmarknaden om ett år.  

Orderstockarna uppges ha ökat och det i ungefär samma ut-

sträckning som i undersökningarna under det senaste halvåret. 

Företagen rapporterar vidare att antalet produktionsveckor som 

är täckta av nuvarande orderstock är rekordhögt. 

Byggföretagen rapporterar om en närmast oförändrad 

personalstyrka de tre senaste månaderna. Anställningsplanerna är 

dock optimistiska och fortsätter att peka på att antalet anställda 

kommer att öka kommande tre månader. Något som kan 

försvåra nyanställningar är att brist på arbetskraft är det 

svarsalternativ som flest företag väljer när de ska svara på vad 

som främst begränsar byggandet för närvarande. 

Företagen inom husbyggande rapporterar om höjda anbuds-

priser de senaste tre månaderna och även förväntningarna pekar 

på att priserna kommer att öka på tre månaders sikt. Anlägg-

ningsbyggarna rapporterar däremot om sänkta anbudspriser de 

senaste tre månaderna. Anläggningsbyggarnas prisförväntningar 

föll också tillbaka och signalerar om ungefär oförändrade priser 

på tre månaders sikt.  
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Tabell 8 Bygg och anläggning, månadsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel 

nov 

2021 
dec 

2021 
jan 

2022 Läget 

Utfall och nuläge           

Byggandet 6 14 10 4 - 

Anbudspriser -6 9 11 7 + 

Orderstock, utfall 4 22 18 20 + 

Orderstock, nulägesomdöme -24 4 0 8 + 

Antal anställda -3 -4 3 -2 + 

Förväntningar och planer           

Byggandet 11 31 20 29 + 

Anbudspriser -1 15 21 24 + 

Orderstock 11 31 37 25 + 

Antal anställda 3 26 23 23 + 

Tabell 9 Bygg och anläggning, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel 

jul 

2021 

okt 

2021 

jan 

2022 Läget 

Utsikterna på byggmarknaden på 

ett års sikt -8 9 26 2 + 

Handel 

SVIKTANDE OPTIMISM KRING FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXTEN 

Konfidensindikatorn för handeln sjönk med 4,2 enheter, från 

113,8 till 109,6. Alla frågor i konfidensindikatorn bidrar till ned-

gången och det är endast lageromdömena som håller uppe indi-

katorn över 100. 

Tabell 10 Konfidensindikator och ingående frågors bidrag  

Bidrag till indikatorns avvikelse från 100 

  
nov 

2021 
dec 

2021 

jan 

2022 Diff Läget 

Konfidensindikator 117,8 113,8 109,6 -4,2 + 

  Försäljningsvolym, utfall 1,3 0,4 -0,8 -1,2 - 

  Varulager, nulägesomdöme 17,7 16,3 14,9 -1,4 ++ 

  Försäljningsvolym, 

förväntningar -1,2 -2,9 -4,5 -1,6 -- 

 Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen. 
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Företagen inom handeln rapporterar i något lägre utsträckning 

än normalt om en ökad försäljningsvolym för de tre senaste må-

naderna. Vad gäller de kommande tre månadernas försäljnings-

tillväxt har företagen sammantaget blivit betydligt mindre optim-

istiska. Bakom nedgången ligger företagen inom sällanköpshan-

deln. Dagligvaruhandelns förväntningar på försäljningsvolymen 

är fortsatt jämförelsevis låga efter fallet förra månaden även om 

de stärktes något i januari. Inom partihandeln ökade emellertid 

optimismen bland företagen. Handelsföretagens omdömen om 

nuvarande försäljningssituation sjönk något men ligger fortsatt 

över det historiska genomsnittet tack vare partihandelns mycket 

positiva omdömen. Vad gäller försäljningssituationen på sex må-

naders sikt är företagen mer samstämda och tror på en mer av-

mattad försäljningssituation. 

Varuinköpen uppges ha ökat i lägre utsträckning än normalt 

och förväntningarna på kommande månaders inköp av varor har 

sänkts och är i linje med det historiska genomsnittet. 

Antalet anställda de tre senaste månaderna uppges ökat i lika 

stor utsträckning som föregående månad och även anställnings-

planerna är i nivå med förra månaden. Bristen på personal är 

förhållandevis hög, inte minst bland företagen inom dagligvaru-

handeln och sällanköpshandeln. 

Försäljningspriserna uppges ha höjts i rekordstor utsträck-

ning och även förväntningarna på att priserna kommer fortsätta 

att öka är historiskt höga. Lönsamheten uppges ha ökat och an-

ses jämförelsevis vara mycket god.  

Tabell 11 Handel, månadsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel 

nov 

2021 
dec 

2021 
jan 

2022 Läget 

Utfall och nuläge           

Försäljningsvolym 27 32 28 23 - 

Nuvarande försäljningssituation 1 16 19 13 + 

Varulager, nulägesomdöme 23 -15 -12 -9 ++ 

Antal anställda 3 11 12 12 + 

Förväntningar och planer           

Försäljningsvolym 39 34 28 22 -- 

Försäljningspriser 18 54 59 66 ++ 

Inköp av varor 21 35 26 20 - 

Antal anställda 9 20 17 16 + 

Försäljningssituation om 6 mån 39 48 43 38 - 
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Tabell 12 Handel, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel 

jul 

2021 

okt 

2021 

jan 

2022 Läget 

Brist på personal 13 14 17 21 ++ 

Lönsamhet -6 5 3 11 ++ 

 

Tjänstesektorn 

BRISTEN PÅ PERSONAL ÄR REKORDHÖG  

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn sjönk med 4,8 enheter, 

från 109,1 till 104,3. Samtliga frågor som ingår i indikatorn bi-

drog ungefär lika mycket till minskningen i januari. Trots den 

lägre nivån bidrar samtliga frågor fortfarande positivt till indika-

torns nivå, varav de senaste månadernas efterfrågeutveckling bi-

drar mest. Två branscher som föll kraftigt är hotell och restau-

rang samt resebyråer, båda indikatorerna föll med cirka 20 en-

heter jämfört med förra månaden. Inom hotell och restaurang-

branschen bidrar samtliga frågor till indikatorns fall i januari. I 

resebranschen däremot så är det framför allt de senaste tre må-

nadernas utveckling av verksamheten samt efterfrågan som för-

klarar konfidensindikatorns fall. 

Tabell 13 Konfidensindikator och ingående frågors bidrag  

Bidrag till indikatorns avvikelse från 100 

  
nov 

2021 
dec 

2021 

jan 

2022 Diff Läget 

Konfidensindikator 110,5 109,1 104,3 -4,8 + 

  Företagets verksamhet, utfall 2,3 2,9 1,1 -1,8 + 

  Efterfrågan, utfall 3,7 3,7 2,0 -1,7 + 

  Efterfrågan, förväntningar 4,5 2,5 1,2 -1,3 + 

 Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen. 

 

Trots att tjänsteföretagen uppger att både efterfrågan på företa-

gets tjänster och utvecklingen av dess verksamhet har fallit de 

senaste månaderna ligger de fortfarande över det historiska ge-

nomsnittet. Även förväntningarna på efterfrågan de närmaste 

månaderna har fallit något men uppges även de vara mer optim-

istiska än normalt. Företagen är fortsatt mindre missnöjda än 

normalt med uppdragsvolymen. Lönsamheten har ökat något yt-

terligare och bedöms vara ovanligt god. 

Även om företagens rapportering om både antalet anställda 

och dess anställningsplaner inte är fullt så positiva som förra må-

nanden är de kvar på en synnerligen hög nivå. Samtidigt uppger 

 

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

-25 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Utvecklingen av företagets  verksamhet (ut fall)

Efterfrågan på företagets tjänster (utfall)

Efterfrågan på företagets  t jäns ter (förväntningar)

Tj änstesektorn

Frågors bidrag ti l l konfidensindikator

 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

20 

40 

60 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Utfall

Förväntningar

Tjänstesektorn

Efterfrågan på företagets tjänster, nettotal

 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Utfall

Förväntningar

Handel

Antal anställda, nettotal



Konjunkturbarometern januari 2022   15 

 

hälften av företagen att de har brist på personal. I oktober 2018 

uppgav 49 procent av företagen att de hade brist på personal vil-

ket var den tidigare toppnoteringen. På frågan om vilka faktorer 

som främst begränsar företagets verksamhet för närvarande är 

det vanligaste svarsalternativet brist på arbetskraft, nästan 40 

procent av företagen anger detta alternativ. 

Tjänsteföretagen uppger fortsatt att försäljningspriserna de 

senaste tre månaderna har höjts i stor utsträckning. Företagen 

förväntar sig även prisökningar över det normala de närmaste tre 

månaderna. 

Tabell 14 Tjänstesektorn, månadsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel 

nov 

2021 
dec 

2021 
jan 

2022 Läget 

Utfall och nuläge           

Företagets verksamhet 20 30 33 24 + 

Efterfrågan 17 37 37 28 + 

Uppdragsvolym, nulägesomdöme -26 -15 -16 -15 + 

Försäljningspriser 4 14 16 15 ++ 

Antal anställda 1 20 26 21 ++ 

Förväntningar och planer           

Efterfrågan 24 42 34 29 + 

Försäljningspriser 9 19 18 15 + 

Antal anställda 7 35 34 25 ++ 

Tabell 15 Tjänstesektorn, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel 

jul 

2021 

okt 

2021 

jan 

2022 Läget 

Brist på personal 24 33 40 50 ++ 

Lönsamhet -6 6 8 11 ++ 

 

 

-60

-40

-20

0

20

40

-60 

-40 

-20 

0 

20 

40 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Utfall

Förväntningar

Tjänstesektorn

Antal anställda, nettotal



Konjunkturbarometern januari 2022   16 

 

Hushåll 

HUSHÅLLEN ALLTMER PESSIMISTISKA OM SVERIGES 

EKONOMI 

Hushållens konfidensindikator backade ovanligt kraftigt i januari 

och föll med hela 8,2 enheter, från 98,3 till 90,1. Indikatorn har 

inte varit på en så låg nivå sedan november 2020. Samtliga av de 

ingående frågorna i indikatorn bidrog till fallet i januari. Den 

fråga som bidrog mest var hushållens syn på deras egen ekonomi 

nu jämfört med tolv månader sedan. Det är fortsatt frågan om 

hushållens inställning till kapitalvaruinköp i nuläget som i huvud-

sak ligger bakom indikatorns låga nivå.  

Tabell 16 Konfidensindikator och ingående frågors bidrag 

Bidrag till indikatorns avvikelse från 100  

  
nov 

2021 

dec 

2021 

jan 

2022 Diff Läget 

Konfidensindikator 99,4 98,3 90,1 -8,2 - 

  Egen ekonomi nu jämfört med 

  12 månader sedan 1,3 1,9 -0,3 -2,2 - 

  Egen ekonomi om 12 månader -0,2 -0,6 -2,0 -1,4 - 

  Svensk ekonomi nu jämfört med  

  12 månader sedan 0,4 0,2 -0,9 -1,1 - 

  Svensk ekonomi om 12 månader 2,0 1,3 -0,6 -1,9 - 

  Köp av kapitalvaror nu -4,2 -4,5 -6,0 -1,5 -- 

 Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen. 

 

Både mikro- och makroindex sjönk kraftigt. Mikroindex pekar 

mot ett betydligt svagare läge än normalt medan makroindex pe-

kar mot ett normalt läge. 

Hushållens syn på den svenska ekonomin nu jämfört med för 

tolv månader sedan sjönk och har inte varit så låg sedan maj 

förra året. Detsamma gäller förväntningarna på den svenska eko-

nomin på tolv månaders sikt som också de föll. Senast förvänt-

ningarna på den svenska ekonomin var så låga som de är nu var i 

september 2020.  

Hushållens förväntningar på arbetslösheten i Sverige på tolv 

månaders sikt steg i januari och det är nu lika många hushåll som 

tror att arbetslösheten kommer att öka som tror att den kommer 

att minska. Den egna arbetslöshetsrisken de senaste tolv måna-

derna är i stort sett oförändrad jämfört med förra månaden och 

ligger kvar på en låg nivå. 

Hushållen fortsätter att uppge att det är ovanligt fördelaktigt 

att spara just nu. Det är något fler hushåll än normalt som plane-

rar att köpa bil eller bostad inom de närmaste tolv månaderna. 

Det är däremot lika många hushåll som normalt som bedömer 
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det som troligt att de kommer att renovera bostaden inom tolv 

månader. 

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt steg 

återigen efter att ha minskat något förra månaden. Förväntning-

arna steg från 6,2 procent i förra undersökningen till 6,8 procent. 

Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan steg på både ett 

och två års sikt, däremot minskade förväntningarna marginellt 

på fem års sikt. 

 



Konjunkturbarometern januari 2022   18 

 

Tabell 17 Hushållsfrågor 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel nov 2021 dec 2021 jan 2022 Läget 

Utveckling de senaste tolv månaderna          

Egen ekonomi (bättre - sämre) 7 11 13 6 - 

Svensk ekonomi (bättre - sämre) -18 -14 -16 -27 - 

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat) -7 -15 -13 -15 + 

Nulägesomdömen          

Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt) 5 -6 -7 -11 -- 

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt) 13 27 30 30 ++ 

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig) 47 69 72 73 ++ 

Förväntningar på tolv månaders sikt          

Egen ekonomi (bättre - sämre) 17 17 16 13 - 

Svensk ekonomi (bättre - sämre) -10 4 -1 -14 - 

Arbetslösheten (öka - minska) 19 -21 -15 0 + 

Egna inköp av kapitalvaror (mer - mindre) -6 -7 -9 -11 -- 

Eget sparande (troligt - inte troligt) 47 61 57 63 ++ 

Tabell 18 Inflation och boräntor 

Medelvärden i procent exklusive extremvärden  

    okt 2021 nov 2021 dec 2021 jan 2022 

Uppfattad inflation nu   7,1 7,5 7,6 7,6 

Förväntad inflation om 12 mån   5,8 6,5 6,2 6,8 

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år   2,53 2,56 2,63 2,66 

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år   2,89 2,96 3,01 3,05 

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år   3,41 3,47 3,50 3,49 

Genomsnittlig listränta¹   2,23 2,23 2,23 2,23 

1 Genomsnittlig listränta beräknas som ett medelvärde för fem av de största bankernas 3-månaders listräntor, i nära anslutning till 

undersökningsperiodens början. 

Tabell 19 Hushållsfrågor - kvartal 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel jul 2021 okt 2021 jan 2022 Läget 

Köp av bil inom 12 månader -56 -56 -53 -53 + 

Köp av bostad inom 12 månader -76 -77 -77 -74 + 

Renovering av bostaden inom 12 månader -25 -16 -22 -25 = 

 

 

I statistikdatabasen på www.konj.se finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region. 

http://www.konj.se/
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EXTRAMATERIAL 

 

Möjligt att ange flera svarsalternativ 
i främsta hinderfrågan 

I samband med undersökningen i januari 2022 har Konjunkturin-

stitutet (KI) ändrat formuleringen av frågorna om de främsta 

hindren. Förändringarna innebär att frågorna nu ställs som fler-

valsfrågor och inte som frågor som endast tillåter att responden-

terna anger ett svarsalternativ. Förändringen medför att svarsal-

ternativen för frågorna kan summera till över 100 vilket inte var 

möjligt innan januari 2022. 

 

Sedan 1996 ingår Konjunkturbarometern i Directorate General 

for Economic and Financial Affairs, European Commission (EC 

DG ECFin) EcFin:s program för harmonisering av denna typ av 

undersökningar, ”The Joint Harmonised EU Programme of Bu-

siness and Consumer Surveys”. Harmoniseringen innebär att re-

sultaten från undersökningarna ska vara jämförbara mellan EU-

länder. I barometerenkäterna som har skickats ut till företag 

inom sektorerna tillverkningsindustrin, byggindustri och tjänste-

sektorn har en fråga haft en annorlunda formulering jämfört 

med vad som fastställts av EU vilket försvårar en sådan jämfö-

relse. Skillnaden har funnits sedan 1996 när Sverige började leve-

rera data till EU men KI ställde frågorna även innan dess. 

Frågeformuleringar 

För tillverkningsindustrin är det följande fråga som berörs: ”Vil-
ken faktor är för närvarande det främsta hindret för ökad produktion”. 
Frågan ska enligt EU ställas som en flervalsfråga och har från 
och med januari därför ändrats till ”Vilka faktorer begränsar främst 
företagets produktion för närvarande”. Inom tillverkningsindustrin 
ställs frågan endast en gång per kvartal (januari, april, juli och ok-
tober). 
 
För byggindustrin är det följande fråga som berörs: ”Vilken fak-
tor är för närvarande det främsta hindret för ett ökat byggande”. Frågan 
ska enligt EU ställas som en flervalsfråga och har från och med 
januari därför ändrats till ”Vilka faktorer begränsar främst företagets 
byggande för närvarande”. Inom byggindustrin ställs frågan varje 
månad. 
 
För tjänstesektorn är det följande fråga som berörs: ”Trängsta 
sektionen för företagets verksamhet är för närvarande”. Frågan ska enligt 
EU ställas som en flervalsfråga och har från och med januari 
därför ändrats till ”Vilka faktorer begränsar främst företagets verksam-
het för närvarande”. Inom tjänstesektorn ställs frågan endast en 
gång per kvartal (januari, april, juli och oktober). 
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Förändringen i frågan är så pass stor att KI anser att resultaten 
efter förändringen inte går att jämföra med tidigare resultat. Av 
den orsaken kommer KI från och med januari 2022 att skapa 
nya tidsserier vilka kan nås via statistikdatabasen.1 Tills vidare 
kommer KI inte heller att publicera några säsongsrensade serier 
av de nya frågorna. 

Resultat från januari 

Ungefär hälften av företagen inom tillverkningsindustrin uppger 

att brist på material och utrustning är en faktor som begränsar 

produktionen. Ungefär en fjärdedel uppger otillgänglig efterfrå-

gan, medan ca 15 procent uppger brist på arbetskraft respektive 

andra faktorer som en faktor som begränsar produktionen. End-

ast ett fåtal uppger att finansiella restriktioner begränsar pro-

duktionen, medan knappt 15 procent uppger att det inte finns 

några hinder för ökad produktion. 

I investeringsvaruindustrin samt industri för varaktiga kon-

sumtionsvaror var brist på material och utrustning ännu större, 

sju av tio företag angav detta alternativ här, medan i industrin för 

icke varaktiga konsumtionsvaror så var efterfrågan den vanlig-

aste faktorn, med drygt sex av tio företag. 

Resultaten i tillverkningsindustrin är relativt lika resultaten 

från när den gamla frågeformuleringen gällde för sista gången i 

oktober 2021, men eftersom företagen kan ange flera svarsalter-

nativ så är också svarsandelarna större för de flesta alternativen. 

Undantaget är otillräcklig efterfrågan, där något färre företag 

angav alternativet i januari. Närmare jämförelser av nivåerna är 

inte möjliga att göra, då det inte går att se vilket av svarsalternati-

ven i den nya frågeformuleringen som är det främsta hindret. 

Bland företagen i byggindustrin är brist på arbetskraft den 

vanligaste faktorn som begränsar ökat byggande, med nästan 

fyra av tio företagen. En dryg fjärdedel av företagen har svarat 

otillräcklig efterfrågan, medan ungefär vart tionde företag anger 

material och utrustning, respektive vädret. 

Sammantaget i tjänstesektorn är arbetskraft den vanligaste 

begränsande faktorn, där knappt 40 procent angett det alternati-

vet. Resultatet skiljer sig dock åt kraftigt mellan branscherna. 

Bland hotell och restaurang samt resebyråer är otillräcklig efter-

frågan överlägset vanligast med 60 respektive 80 procent av fö-

retagen, medan det inom olika konsultbranscher är lika tydligt att 

brist på arbetskraft är den vanligaste begränsningen av tjänste-

produktionen. 

 

1 För mer detaljerad information, se extramaterialet "Påverkan på statistikdataba-

sen till följd av förändrad hinderfråga". 

https://www.konj.se/download/18.64b618e17e39f55b7877c2b/1642669375986/P%C3%A5verkan%20p%C3%A5%20statistikdatabasen%20till%20f%C3%B6ljd%20av%20f%C3%B6r%C3%A4ndrad%20hinderfr%C3%A5ga.pdf
https://www.konj.se/download/18.64b618e17e39f55b7877c2b/1642669375986/P%C3%A5verkan%20p%C3%A5%20statistikdatabasen%20till%20f%C3%B6ljd%20av%20f%C3%B6r%C3%A4ndrad%20hinderfr%C3%A5ga.pdf
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