111,9

Konjunkturindikator
(högkonjunktur)

-1,4%

#2
2022

KONJUNKTUREN

-enh

Arbetslöshet

+3,8%

Sysselsättningstillväxt

GÖTEBORGSREGIONEN

SAMMANFATTNING
Vi börjar närma oss halvårsskiftet och årets andra konjunkturrapport visar att företagens lägesbild fortsatt är högkonjunktur, där läget är allra
starkast inom tillverkning. Efter Rysslands invasion i Ukraina har den förväntade BNP-tillväxten på regionens viktiga marknader justerats ned, men
läget är trots allt ändå hyfsat bra. Sysselsättningen i regionen har ökat rekordartat det senaste året och arbetslösheten är nere på nivåer som
uppfattas som ett normalläge i modern tid. Samtidigt är antalet lediga jobb rekordmånga och varseltalen historiskt mycket låga. Regionens
besöksnäring fortsätter visa på tydliga förbättringar, men det är fortfarande en bra bit kvar till ett normalläge. Orosmolnen framåt rör dock rådande
världsläge, störningar i leveranskedjor världen över, brist på arbetskraftskompetens och stigande inflation med risk för höjda räntor framöver.

NÄRINGSLIV
REAL BNP-TILLVÄXT – PROGNOS 2022-2023 (I %) FÖR SVERIGE OCH NÅGRA
AV GÖTEBORGSREGIONENS VIKTIGASTE EXPORTMARKNADER

Precis som vi skrev i förra konjunkturrapporten så fanns en risk att BNPtillväxten på Göteborgsregionens viktiga marknader troligtvis kunde revideras
ner med cirka 0,5 procentenheter i och med att dåvarande prognoser var gjorda
före Rysslands invasion i Ukraina. Den fingervisning vi gav då har visat sig
stämma väl med nulägets prognoser (från perioden april-maj), som visar på
dämpade förväntningar på alla våra viktiga marknader.
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USA, som är Göteborgsregionens största exportmarknad, väntas ha en tillväxt
på 3,3 procent under 2022. Men nulägesbilden för den amerikanska ekonomin
indikerar på en annan utveckling. Med en inflation på över 8 procent väntas
flera räntehöjningar göras under året av the Fed. Samtidigt visar preliminära
siffror på en minskad amerikansk BNP-tillväxt på 1,4 procent under årets första
kvartal. Arbetslösheten har minskat kraftigt i USA sedan pandemins utbrott,
men mellan mars och april 2022 står arbetslösheten helt still på 3,6 procent.
Nuvarande lägesbild ger indikationer på att den amerikanska ekonomin alltmer
går mot en period av stagflation, med ökande inflation och låg ekonomisk
tillväxt. Kina är fortsatt den marknad som väntas ha starkast tillväxt under 2022
med 4,8 procent. Dock har landets nedstängningar under den senaste vågen
av omikron, framförallt i Peking och Shanghai, påverkat landets ekonomiska
tillväxt när miljontals invånare har fått stanna hemma.

Belgien

10,7%

2,4%



1,5%

Kina

10,5%

4,8%



5,1%

Norge

9,5%

3,7%



2,3%

Tyskland

7,8%

2,2%



2,6%

Danmark

7,6%

2,6%



1,8%

Finland

5,7%

2,1%



1,6%

Storbritannien

4,4%

3,9%



1,7%

Nederländerna

4,0%

3,4%



2,0%

Frankrike

3,3%

3,2%



1,8%

Ekonomierna i Norden samt Tyskland förväntades tidigare växa med runt 3 till
4 procent under 2022, men med de reviderade prognoserna väntas tillväxten
ligga på drygt 2 procent. Undantaget är Norge som med sin oljeproduktion går
starkt under rådande världsläge och landet spås i år ha en ekonomisk tillväxt
på 3,7 procent. Även Storbritanniens BNP-tillväxt skrivs ner, från 4,5 procent till
3,9 procent. Sett till Euroområdet är förväntningarna klart lägre för denna
prognosperiod och genomsnittstillväxten hamnar på drygt 3 procent. Sammantaget landar vår exportvikt för BNP-tillväxt på viktiga marknader på en ökad
tillväxt med 3,2 procent under 2022. Jämfört med tidigare konjunkturrapport
visar detta på en minskad BNP-tillväxt med 0,6 procentenheter på våra viktiga
marknader. Vi ser dock en risk att det verkliga utfallet kan bli något lägre än
konsensusprognosen på 3.2 procent.

BNP-tillväxt för Göteborgsregionens 10
största exportmarknader (exportviktat)
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Trots nedskriva tillväxttakter för BNP på våra viktiga marknader så är förväntningarna ändå hyfsat bra under 2022. Det pågående kriget mellan Ryssland
och Ukraina har skakat om hela världen och satt djupa sår i stora delar av
Europa. Vi ser att några orosmoln har en tydlig påverkan på Göteborgsregionen
och på våra viktiga marknader. Bland annat har det pågående kriget i Europa
och alltfler tillfälliga stopp i världshandelns värdekedjor (på grund av pandemin)
mynnat ut i stigande energi- och råvarupriser, ökad inflation och till följd av
denna utveckling också ett ökat tryck för högre räntor. Vi ser fortfarande att vårt
exportintensiva näringslivs produktion kan drabbas av störningar vid produktion
av nödvändiga insatser, bland annat i Tyskland och Asien.

Källa: EU, Nordea och SEB (maj 2022), IMF och Swedbank (april 2022), OECD och
Handelsbanken (mars 2022)
* Genomsnitt för de fem senaste prognoserna i Konjunkturinstitutets sammanställning från EU,
Nordea, SEB, Svenskt Näringsliv och Riksbanken (28 april – 16 maj 2022).

KONJUNKTURINDIKATOR FÖR GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV –
FÖRSTA KVARTALET 2022
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I Konjunkturinstitutets sammanställning av de senaste prognoserna för
Sveriges BNP-tillväxt har förväntningarna för riket dämpats sedan förra
konjunkturrapporten. Rysslands krig med Ukraina, en stigande inflation med
följande räntejusteringar uppåt och en viss försvagning i världsmarknaden är
några av de underliggande faktorerna för den dämpade förväntningen på den
svenska ekonomin. Genomsnittet av de fem senaste prognoserna för Sveriges
BNP-tillväxt 2022 visar att ekonomin väntas växa med 2,5 procent, vilket är
betydligt lägre jämfört med förra konjunkturrapporten då förväntningarna var en
tillväxt på 3,4 procent. Den förväntade svenska BNP-tillväxten för 2022 är ändå
något starkare än 2000-talets genomsnittstillväxt på 2.2 procent. Sveriges
ekonomi förväntas växa klart svagare än i Norge, något bättre än i Finland och
i nivå med Danmark. Den svenska tillväxten under 2022 förväntas fortsatt ligga
under genomsnittet för EMU.

KONKJUNKTURINDIKATOR FÖR NÄRINGSLIVET I GÖTEBORGSREGIONEN –
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Konjunkturinstitutets undersökning för första kvartalet 2022 visar att läget i
regionens näringsliv stärks något jämfört kvartalet innan och konjunkturläget i
regionen är fortsatt mycket starkt. Konjunkturindikatorn stannar på 111,9 (+5,1
enheter på årsbasis) för företagen i Göteborgsregionen och indikerar på ett läge
som fortsatt upplevs som ’högkonjunktur’ (se intervalltolkning till höger).

31 mars – 20 april 2022

2006 kvartal 1

Barometerindikatorn för Sverige ökade i maj 2022 och rådande stämningsläge
är starkt för företagen. Indikatorn för tjänster var oförändrad och visar på ett
läge som fortsatt är normalstarkt. Detaljhandelns lägesindikator steg återigen
och förklaras av optimistiska förväntningar om försäljningsvolymen. Stämningsläget stärktes rejält inom tillverkning där små lager, starka orderstockar och
optimistiska produktionsplaner förklarar uppgången. Läget fortsätter försvagas
inom byggindustrin och beror främst på att synen på orderstockarnas storlek
dämpats något. Läget inom byggindustrin är trots allt starkare än normalt.

Starkare än normalt: 101 < 110

BYGG I GÖTEBORGSREGIONEN, NULÄGE OCH FRAMÅT

Byggsektorn i Göteborgsregionen har gått starkt under en längre period och det
starka läget tycks fortsätta in på 2022, dock inte högkonjunktur. Något fler
byggföretag uppger att byggvolymen har ökat under det första kvartalet. Från
undersökningen framgår det också att allt fler byggföretag (nettotal 35) för
närvarande upplever ett begränsat byggande på grund av arbetskraftsbrist. Å
andra sidan uppger fler byggföretag att antal anställda har minskat den senaste
perioden. I Byggföretagens senaste konjunkturprognos finns en oro för att en
cementkris kan äga rum, men också osäkerheter kring materialkostnader och
svagare hushållsekonomier. Bland annat förväntas bostadsbyggandet i Sverige
under 2022 minska med 17 procent jämfört med 2021. Trots detta läge,
upplever fler byggföretag (nettotal 24) i regionen att orderstocken ökat i nuläget.
Utsikterna framåt inom regionens byggsektor ser optimistiska ut, framförallt vad
gäller byggvolymen. Klart fler byggföretag (nettotal 38) förväntar sig en ökad
byggvolym under andra kvartalet. Även antal anställda inom bygg förväntas öka
då fler byggföretag (nettotal 19) upplever att de behöver anställa personal.
Konjunkturindikatorn för byggsektorn under första kvartalet 2022 landar på
108,3 under, vilket pekar på ett normalstarkt konjunkturläge.
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HANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN, NULÄGE OCH FRAMÅT

Totalt sett befann sig regionens handelssektor (inkl. e-handel m.m.) i en
högkonjunktur under stora delar av 2021, men med nya restriktioner under
fjärde kvartalet 2021 dämpades läget inom sektorn till en normalstark
konjunktur. Efter att restriktionerna lyfts i inledningen av 2022 har läget återigen
hämtat sig starkt inom handelssektorn. Konjunkturindikatorn för första kvartalet
landar på 110.2, vilket innebär att handelsföretagen upplever ett läge av
högkonjunktur. Fler handelsföretag uppger att försäljning och antal anställda
har ökat gentemot de som uppger att den minskat under första kvartalet. Även
när det gäller lönsamhet ses andelen handelsföretag med ökad lönsamhet
fortsatt vara större än gruppen handelsföretag som upplever en minskning.
Sett framåt är handelsföretagen fortsatt optimistiska då både försäljning och
antal anställda förväntas öka. Klart fler handelsföretag (nettotal 41) tror på en
ökad försäljning under andra kvartalet. Samtidigt uppger fler handelsföretag
(nettotal 21) att de kommer anställa personal framöver. Göteborgsregionens
fysiska handel fortsätter sin förbättringsresa. Bland annat ses passagerna i
Göteborgs Innerstad under första kvartalet 2022 öka med 44 procent, från 5,3
till 7,6 miljoner passager, jämfört med samma period 2021.

Konjunkturläget för tillverkningsföretagen i Göteborgsregionen har varit mycket
stark under de senaste fyra kvartalen – och läget är fortsatt starkt i inledningen
av 2022. Med en konjunkturindikator på 115,9 för första kvartalet 2022 är
tillverkning den sektor i regionen som har den starkaste lägesbilden. Trots att
produktionsvolymen minskat något under första kvartalet så är kapacitetsutnyttjandet ändå någorlunda högt på 71 procent. När det gäller antal anställda
så uppger klart fler tillverkningsföretag (nettotal 58) att de anställt personal
under första kvartalet. En stor del av företagen uppger också att deras
lönsamhet har ökat (nettotal 51).
Produktionsvolymen förväntas stiga något framåt samtidigt som många
tillverkningsföretag (nettotal 47) väntas anställa personal under andra kvartalet.
Första kvartalets undersökning visar att flertalet faktorer har begränsat
produktionen inom tillverkning i nuläget. Bland annat uppger mer än 70 procent
av tillverkningsföretagen att brist på material och utrustning har begränsat
företagens produktion. Ett exempel är Volvo Cars som i maj återigen tillfälligt
stoppat vissa skift på grund av materialbrist.
Tjänstesektorn i Göteborgsregionen upplever årets första kvartal som en bra
period att bedriva affärer. Vad gäller efterfrågan på tjänster svarar klart fler
tjänsteföretag (nettotal 36) att efterfrågan på tjänster har ökat under kvartalet.
Även lönsamhet och antal anställda i tjänstesektorn har klart förbättrats i
nuläget. Oroande är dock att drygt hälften av tjänsteföretagen uppger att
arbetskraftsbrist begränsar tjänsteföretagens verksamhet för närvarande.
Utsikterna framåt är mycket optimistiska då klart fler tjänsteföretag (nettotal 44)
spår att efterfrågan på tjänster kommer att stiga kommande period. Samtidigt
uppger en stor del av tjänsteföretagen (nettotal 47) att de förväntas anställa
under årets andra kvartal. Regionens tjänstesektor befinner sig i ett konjunkturläge som är starkare än normalt och konjunkturindikatorn stannar på 108,2.
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TILLVERKNING I GÖTEBORGSREGIONEN, NULÄGE OCH FRAMÅT
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ARBETSMARKNAD
SYSSELSÄTTNINGSINDIKATOR - PROCENTUELL FÖRÄNDRING AV
ANTAL SYSSELSATTA PÅ ÅRSBASIS
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NYANMÄLDA PLATSER MED TILLSVIDAREANSTÄLLNING OCH VARSEL I
GÖTEBORGSREGIONEN – TRE MÅNADERS GLIDANDE MEDELVÄRDE
14 000

12 868
Nyanmälda platser

12 000

Varsel
10 000
8 000

6 000
4 000
2 000
98

0

202204

202104

202004

201904

201804

201704

201604

201504

201404

201304

201204

Källa: Arbetsförmedlingen
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Sedan början på Covid-19 pandemin har vi sett att varseltalen både ökat och
minskat rekordartat i Göteborgsregionen. För perioden februari till april 2022
ses varseltalen fortsatt ligga på en mycket låg nivå. Snittet för perioden uppgår
till 98 varsel per månad (en minskning med drygt 39% på årsbasis).
Varseltalens snitt per månad för den senaste perioden ligger klart under
medianen för 2000-talet på 302 varsel per månad och är den näst lägsta nivån
för varsel i Göteborgsregionen sedan 1993. Sett endast under april 2022 så
lades inga varsel i Göteborgsregionen.

2021 kvartal 4
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200805

Den senaste perioden visar på att tillsvidareanställningarna på regionens
arbetsmarknad fortsätter att öka rekordartat. I förra konjunkturrapporten
noterades det högsta antalet lediga platser sedan 1993, men det resultatet
toppas av nuläget. Under perioden februari till april 2022 annonserades i
genomsnitt cirka 13 000 nyanmälda platser per månad med tillsvidareanställning i Göteborgsregionen. Jämfört med samma period året innan innebär
det att nyanmälningarna för den senaste perioden ökar med cirka 107 procent.
Flest nyanmälda platser annonseras fortsatt inom företagstjänster, följt av vård
och omsorg, handel och utbildning (notera att det kan förekomma viss
dubbelräkning i statistiken över nyanmälda platser, men indikatorn bedöms
ändå vara relevant att följa).
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ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I ARBETSMARKNADSPOLITISKA PROGRAM –
PROCENT AV ARBETSKRAFTEN 16-64 ÅR

200705

Sedan pandemins utbrott är arbetslösheten numera på en nivå som är lägre än
före pandemin. Det senaste halvåret har Göteborgsregionens arbetsmarknad
återhämtat sig mycket starkt. Jämfört med de övriga två storstadsregionerna
har Göteborgsregionen fortsatt lägst arbetslöshet.

2021 kvartal 2

Källa: SCB
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Arbetslösheten fortsätter att minska inom alla grupper i Göteborgsregionen
under årets fem första månader. Kraftigast minskar arbetslösheten bland
utrikes födda, men även bland ungdomar. I maj 2022 var till exempel
arbetslösheten bland utrikes födda ungdomar 15,7 procent (-4,9%-enheter på
årsbasis). Nivån på arbetslösheten är, trots kraftiga minskningar, fortsatt
mycket hög för utrikes födda ungdomar, men även för hela gruppen utrikes
födda som i maj 2022 stannar på 14,2 procent (för Sverige var motsvarande
16,7%). Sett till ungdomar 18-24 år stannade arbetslösheten på 6,1 procent i
maj (-2,7%-enheter på årsbasis).
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2020 kvartal 4

2020 kvartal 3

Arbetslösheten i regionen fortsätter att minska i maj och i nuläget uppmäts
faktiskt en lägre arbetslöshet än för perioden 2014-2019, då den genomsnittliga
arbetslösheten var 5,8 procent i regionen. I maj 2022 var arbetslösheten 5,7
procent i Göteborgsregionen (-1,4%-enheter på årsbasis). Drygt 30 400
personer är arbetslösa eller inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program i
Göteborgsregionen. Av de inskrivna personerna i Göteborgsregionen var drygt
38 procent inrikes födda och cirka 62 procent utrikes födda. I Stockholmsregionen var arbetslösheten 6,3 procent (-1,3%-enheter på årsbasis) och i
Malmöregionen 8,9 procent (-1,6%-enheter på årsbasis). Arbetslösheten i
Sverige stannar på 6,7 procent (-1,2%-enheter på årsbasis).

Göteborgsregionen

2020 kvartal 2

Under det senaste kvartalet ser vi framförallt att sysselsättningen har växt
kraftigt inom tillverkning och kunskapsintensiva företagstjänster, men även
inom handel, transport och besöksnäring. Bland annat meddelade Scandic att
man anställer 120 personer till den nya verksamheten i Platinahuset som
öppnar i sommar. Även Polestar meddelar att personalstyrkan i Göteborg ska
utökas ytterligare då företagets digitala avdelning ska växa med 100
medarbetare, från dagens omkring 500 till 600 anställda. I mars annonserar den
australiska fordonstillverkaren H2X Global att man sätter sitt europeiska
huvudkontor i Göteborg. Målet för företaget är att ta fram vätgasdrivna
bränslecellsfordon och på sikt kan cirka 200 jobb tillföras etableringen.
Dessutom pågår ett antal större utvecklingsprojekt i Göteborgsregionen. Det
största är Northvolt och Volvo Cars satsning på en batterifabrik i Torslanda
(cirka 3 000 jobb). Andra projekt med stor jobbpotential är utvecklingen kring
Säve flygplats, GoCo i Mölndal samt Link40 i Härryda.
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Göteborgsregionens företag befinner sig i ett mycket starkt konjunkturläge och
efterfrågan på arbetskraftskompetens är fortsatt stor över alla sektorer. Vi ser
att jobbtillväxten i nuläget är stark och att nya jobb fortsätter tillföras regionens
jobbmarknad.
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Vi har i flera konjunkturrapporter under 2021 och i årets första konjunkturrapport
pekat på en stark jobbmarknad i Göteborgsregionen – och vår uppfattning om
lägesbilden för sysselsättningen bekräftas i SCBs AKU undersökning för det
första kvartalet 2022. I utgången av årets första kvartal var jobbtillväxten i
Göteborgsregionen 3,8 procent på årsbasis. Drygt 549 000 personer var
sysselsatta, vilket kan jämföras med drygt 529 000 personer samma period året
innan. Ökningen i Göteborgsregionen visar att jobbtillväxten är nära en procentenhet starkare än för Malmöregionen och Sverige i stort och nästan i nivå med
Stockholmsregionen. Jobbtillväxten i Stockholmsregionen stannar på 3,9
procent och motsvarande i Malmöregionen visar på en jobbtillväxt på 3 procent.

ÖVRIGA INDIKATORER
PRISUTVECKLING PÅ BOSTADSRÄTTER OCH VILLOR, APRIL 2022
JÄMFÖRT MED 1, 3, 6 OCH 12 MÅNADER TILLBAKA I TIDEN

I JLLs fastighetsmarknadsdata för första kvartalet ses vakansgraden för kontor
i Göteborg fortsätta öka. Under första kvartalet 2022 noterade Göteborg 10,3
procent ledig yta för kontor, vilket motsvarar en ökning på 1,7 procentenheter
på årsbasis. De största ökningarna på ett års sikt ses i Östra och Västra
Göteborg. I Central Business District (CBD) når vakansgraden 9,6 procent.
Under första kvartalet 2022 har drygt 92 000 m2 kontorsyta färdigställts (all
tillförd yta har kommit till i Norra Älvstranden, CBD och Övriga Innerstaden).
Drygt 250 000 m2 är under produktion för färdigställande 2022-2024, mestadels
i Övriga Innerstaden, men även på Norra Älvstranden och i Mölndal. På ett års
sikt ökar kontorshyrorna i alla delområden, medan de är oförändrade på Norra
Älvstranden, Övriga Hisingen och i Östra Göteborg (avser endast prime rents).

I Valueguards majsammanställning för boendepriser i april 2022 ses bostadsrättspriserna i Göteborg öka på både kort och lång sikt. Huspriserna i
Göteborgsregionen har däremot minskat den senaste månaden. I april 2022
steg priserna på bostadsrätter med 3,8 procent på årsbasis i Göteborg.
Motsvarande ökade med 8,2 procent i Stockholm, medan priserna i Malmö visar
på en ökning med 7 procent på årsbasis. Den senaste månaden ses bostadsrättspriserna öka i Malmö, öka marginellt i Göteborg och minska i Stockholm.
När det gäller huspriser i storstadsregionerna ser Stockholmsregionen den
största ökningen med 7,5 procent på årsbasis, följt av Malmöregionen (+3,9%)
och Göteborgsregionen (+3,0%). Den senaste månaden ses huspriserna
minska i alla tre storstadsregioner, men kraftigast fall ses i Göteborgsregionen.

Den senaste perioden visar att både konkurser och drabbade anställda i
regionen fortsätter att minska. Under perioden februari till april 2022 har 158
företag i Göteborgsregionen beviljats konkurs, vilket motsvarar en marginell
minskning på 0,6 procent jämfört med samma period året innan. Konkurserna
den senaste perioden har framförallt drabbat företagare inom handel, men även
inom andra branscher såsom företagstjänster och byggindustri.
Sett till anställda som drabbats av konkurs ser vi en fortsatt tydlig minskning
även för den senaste perioden. Sedan februari och fram till april 2022 har 186
anställda i Göteborgsregionen direkt drabbats när deras arbetsgivare har
begärts i konkurs (motsvarande en minskning på drygt 36 procent på årsbasis).
Företagstjänster är den bransch med flest drabbade anställda (cirka en
fjärdedel av de personer som drabbats av en konkurs). Även byggindustri,
tillverkning och utvinning samt handel har en stor andel av den personal som
drabbats av en konkurs den senaste perioden.

Resandet till och från Göteborgsregionen fortsätter att återhämta sig. Under
perioden februari till april 2022 hade Göteborg Landvetter Airport i genomsnitt
drygt 268 000 passagerare per månad (+579% på årsbasis). Även om den
procentuella ökningen är mycket kraftig så får vi fortsatt tolka utvecklingen med
försiktighet då jämförelseperioden är mycket svag. Av de passagerarresor som
gjorts den senaste perioden består 15 procent av inrikesresor, 80 procent av
europaresor och resterande 5 procent av resor till övriga världen.
Inkvarteringen i Göteborgsregionen fortsätter sin förbättringsresa och den
senaste perioden visar på vissa förbättringar, trots de restriktioner som infördes
i samband med omikronvågen. Under första kvartalet ökade antal gästnätter
spenderade på regionens hotell, vandrarhem och campingar med drygt 101
procent. Även om ökningen är stor, så får vi ha i åtanke att jämförelseperioden
fortsatt är mot ett svagt kvartal. Sett till första kvartalet spenderades i snitt drygt
230 000 gästnätter per månad i Göteborgsregionen, varav cirka 43 000
gästnätter per månad var utländska. Utvecklingen den senaste perioden är
något sämre än vad ett normalläge för just denna period kan vara. Till exempel,
så spenderades, under första kvartalet 2008-2019, i snitt cirka 237 000 gästnätter per månad. Jämfört med motsvarande för perioden 2015-2019, då drygt
274 000 gästnätter i genomsnitt per månad spenderades i Göteborgsregionen
är resultatet för den senaste perioden betydligt sämre. Sett till beläggningsgraden (som här enbart avser hotell) i Göteborgsregionen bekräftas bilden av
att läget för regionens besöksnäring har förbättrats. Under det första kvartalet
2022 låg beläggningsgraden på drygt 38 procent, vilket kan jämföras mot 19
procent för samma period året innan. Sett till enbart mars 2022 var
beläggningsgraden i Göteborgsregionen 51 procent.

Konsumtionsutvecklingen av varaktiga konsumtionsvaror såsom antal
nyregistrerade bilar är en viktig indikator för att känna av konjunkturläget i den
privata ekonomin. Under första kvartalet 2022 registrerades drygt 8 000 nya
bilar i regionen (-13,2% på årsbasis). I april 2022 såldes det drygt 2 600 nya
bilar, vilket historiskt sett är en svag försäljningssiffra för just den perioden.
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ANTAL KONKURSER OCH DRABBADE ANSTÄLLDA
I GÖTEBORGSREGIONEN, EFTER BRANSCH
Februari – april 2022
Bransch

Konkurser

Drabbade anställda

Handel

33

24

Företagstjänster

27

44

Byggindustri

26

34

Transport och magasinering

13

17

Hotell och restaurang

7

8

Information och kommunikation

7

17

Tillverkning och utvinning

6

26

Fastigheter

6

1

Andra serviceföretag

5

11

Energi och miljö

3

0

Övriga branscher

25

4

Göteborgsregionen totalt

158

186

Källa: SCB och Tillväxtanalys

SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER KONJUNKTURLÄGET I GÖTEBORGSREGIONEN – JÄMFÖRELSE MED MOTSVARANDE PERIOD ÅRET INNAN
Indikator

2022

2021

Förändring

Konjunkturindikator, kvartal 1

111,9

106,8

+5,1 enh.

549 300

529 400

+3,8%

Totalt 16-64 år

5,7%

7,1%

-1,4%-enh.

Inrikes födda 16-64 år

2,9%

4,0%

-1,1%-enh.

Utrikes födda 16-64 år

14,2%

16,7%

-2,5%-enh.

Totalt 18-24 år

6,1%

8,8%

-2,7%-enh.

Sysselsatta, kvartal 1
Arbetslöshet, maj

Inrikes födda 18-24 år

3,9%

6,0%

-2,1%-enh.

Utrikes födda 18-24 år

15,7%

20,6%

-4,9%-enh.

12 868

6 224

+106,7%

98

161

-39,1%

1 061 234

1 051 244

+1,0 %

10,3%

8,6%

+1,7%-enh.

Antal konkurser, feb – apr

158

159

-0,6%

Drabbade anställda, feb – apr

186

292

-36,3%

Lediga platser, feb – apr (snitt per mån)
Varsel, feb – apr (snitt per mån)
Folkmängd, kvartal 1
Vakansgrad kontor Göteborg, kvartal 1

Nyregistrerade bilar, kvartal 1

8 055

9 278

-13,2%

Flygpassagerare, feb-apr (snitt per mån)

268 055

39 477

+579,0%

Gästnätter, kvartal 1 (snitt/mån)

230 215

114 292

+101,4%

Källa: Konjunkturinstitutet, SCB, Arbetsförmedlingen, JLL, Tillväxtanalys, Transportstyrelsen och
Tillväxtverket

Business Region Göteborg AB (BRG) arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionens 13 kommuner. Konjunkturrapporten
sammanställs av BRG och utkommer kvartalsvis. Rapporten baseras på egna analyser från källor och undersökningar från bland andra Statistiska
centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet, Valueguard, Tillväxtanalys, Tillväxtverket och Transportstyrelsen. Statistiken i rapporten avser om
inte annat anges våra medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund,
Tjörn och Öckerö. Kontaktpersoner för konjunkturrapporten är Henrik Einarsson, etableringschef och Peter Warda, senior analytiker. Rapporten och
samtliga diagram finns att ladda ned via www.businessregiongoteborg.se.
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