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Resultat från Konjunkturinstitutets studie
”Prissättning hos svenska företag under 2022”



Konjunkturinstitutet analys

Delindex Modell Faktisk förändring andra 

kvartalet 2022

Faktisk förändring tredje 

kvartalet 2022

KPIF 9,6 7,4 8,9

KPIF-XE 8,2 5,4 6,9

Varor 10,2 6,0 8,9

Tjänster 5,2 4,8 5,3

Boende 7,6 4,2 4,2

Energi 31,5 37,8 36,2

Kostnadsökningar, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Anm. Varor och tjänster exkluderar energi och konsumtionen direkt knuten till boendet som exempelvis hyror, reparationsvaror, renhållning, med mera. 

Anm. KPIF mäter prisutvecklingen konstanthållet för förändrade räntesatser. XE KPIF-XE är KPIF exklusive energi. 

Anm. Resultaten kring energipriserna bör tolkas med försiktighet eftersom el är sammanslagen med flera andra produkter (vatten, gas, avlopp, återvinning, med mera). 

Modellen ger därför en ganska grov beräkning av elprisernas genomslag.

Källa: Konjunkturinstitutet ”Specialstudie Prissättning hos svenska företag under 2022”

Konsumentpriser enligt baskalkyl respektive faktiska priser



Resultat från Stockholm Handelskammares 
senaste ”Status Sthlm” 



Om Status Sthlm

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

• Undersökningen genomfördes 11-19 oktober 2022

• 335 företag svarade på enkäten

• Status Sthlm genomförs tillsammans med 
undersökningsföretaget Demoskop



Har ditt företag under den senaste tiden fått ökade kostnader 
på grund av den ökade inflationen?

?
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Leder de ökade kostnaderna för ditt företag till att lönsamheten/ 
marginalerna för företaget minskar? Eller skjuts kostnadsökningarna över 
på era kunder genom att ni höjer försäljningspriserna? Eller både och?
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Resultat för de företag som svarade ja på frågan ”Har ditt företag under 

den senaste tiden fått ökade kostnader på grund av den ökade inflationen?”



Tror/vet du att ditt företag kommer att dra ner på några typer 
av utgifter under det närmaste halvåret?
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