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¹ Værdier for 2021 er for el-installationsvirksomheder og vvs- og blikkenslagervirksomheder kun et skøn, da de endelige tal endnu ikke er offentliggjort fra Danmarks Statistik

Markedsanalysen kort 
fortalt
I Danmark går det godt. 2022 tegner sig positivt, på trods af 
usikkerheder som rente- og inflationsniveauet, mangel på ma-
terialer og mangel på hænder.  Den seneste udvikling i Ukraine, 
kan også få stor betydning ikke kun for energipriserne, men for 
hele økonomien, derfor er forventningerne til 2022 forbundet 
med store usikkerheder.

Ledigheden er det laveste, den har været længe, og var helt 
nede på 68.000  fuldtidspersoner i december 2021. 

I 2022 træder den nye reform omkring ret til tidligere tilbage- 
trækning, den såkaldte ’Arne’-pension, også i kraft. Dette vil 
fjerne yderligere hænder fra arbejdsmarkedet i løbet af 2022, 
og øge kampen om dem, som er tilbage. Sammenholdt med 

den mangel på materialer, der også er set både før og under 
coronapandemien, er det til at forstå, hvorfor priserne på alt 
ser ud til at stige. 
Priserne er steget med 4,3 % i løbet af 2021, hvilket er rekord-
højt i forhold til niveauet de sidste par år. Og det er ikke kun 
energipriserne, der er steget, men derimod en bred palette af 
varer.

Spørger man TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder, 
så forventer størstedelen en uændret eller stigende omsæt-
ning, på omkring 10-12 % i 2022. Så tonen er positiv, hvorfor vi 
konkluderer, at i Danmark går det godt – også selvom usikker-
hederne truer i horisonten.

Antal beskæftigede i 2021, samt forventet forventet udvikling i 2022  

Omsætning i millioner kroner i 2021, samt forventet forventet udvikling i 2022¹
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2 Finansministeriet; Økonomisk Redegørelse, december 2021.   
3  Danmarks statistik LBESK03 og https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=32846  
4 KonjunkturStatistik, fjerde kvartal 2021. 
5 Dansk Arbejdsgiverforening
6 Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse, december 2021

Den danske økonomi er i en højkonjunktur med stigende 
beskæftigelse og lav ledighed. 
BNP er vokset med 4,1 % i 2021, hvilket ligger lidt over Finans-
ministeriets forventninger, der var på 3,9 %. Finansministeriet 
forventer at BNP-niveauet i 2022 og 2023 bliver henholdsvis 
2,8 % og 2,1 % 2 . Finansministeriet forklarer det med, at det 
private forbrug og eksportmarkederne i 2021 er steget, hvilket 
de forventer, vil fortsætte  ind i 2022.  Den danske økonomi 
har dermed genvundet det tabte fra coronakrisen og overstiger 
nu niveauet før coronapandemien brød ud. 

Væksten er på højde med vækstniveauet i 2006, hvor den 
danske økonomi også var i en højkonjunktur. 
Højkonjunkturen i 2006 blev dog efterfulgt af en dyb økono-
misk krise. På nuværende tidspunkt er der ikke direkte tegn i 
økonomien på en ny økonomisk krise, men vi skal holde nøje 
øje med rente-, løn- og prisudviklingerne. Stiger de, kan det 
være tegn på en begyndende krise. 
Den stigende mangel på arbejdskraft kan også vise sig at blive 
en udfordring, da det betyder, at virksomheder kan blive nødt 
til at sige nej til nye ordrer. 
 
Kun 68.000 fuldtidsledige
Beskæftigelsen for hele det danske arbejdsmarked steg med 
godt 142.000 flere personer i 2021 i forhold til samme tids- 
punkt 2020. personer, mens ledigheden faldt til godt 68.000 
fuldtidsledige i 20213 . Dette betyder, at vi kan risikere, at det 
samlede arbejdsudbud er for lavt til at sikre en stabil løn- og 
prisudvikling. 

Lønstigninger på niveau med 2008
Jern- og metalindustrien har en årlig lønstigning på 2,9 %, i 
fjerde kvartal 20214. For maskin- og elektronikfremstilling er 
lønstigningen på 3,0 %. For et år siden var den årlige lønstig- 
ning på 2,6 % i jern- og metalindustrien, mens den for maskin- 
og elektronikfremstilling var på 1,8 %. Der har således været en 
betydelig lønstigning det seneste år. For bygningsinstallation 
har den årlige ændring i gennemsnitslønnen i fjerde kvartal 
2021 været 4,2 %, mens den for et år siden var 2,8 %. 
Mangel på arbejdskraft, stigende inflation og forbrugerpriser 
har en indvirkning på lønudviklingen, men kan ikke alene 

Dansk økonomi er i  
fremgang

forklare lønstigningerne der er observeret i 2021. Desuden, 
er det værd at have for øje, at stigende inflation og priser kan 
lede til negative spiraler, som man eksempelvis så i 2008, 
hvor lønningerne steg mellem 3,7 % og 5,5 %5 på tværs af både 
fremstilling samt bygge- og anlæg. Årene efter var dog præget 
af langt lavere lønstigninger, med en procentvis stigning på 
mellem 0,5 % og 2 %. 

Stigende råvarepriser og forsyningsproblemer
Fremgang i det private forbrug og eksporten er afgørende for 
at sikre fortsat vækst de kommende år. Husholdningerne har 
under pandemien sparet ekstraordinært meget op, fordi der 
har været færre ting at bruge pengene på. Derfor overrasker 
det heller ikke, at det private forbrug har været i stor fremgang 
siden genåbningen i foråret 2021. Det øgede forbrug har 
blandt andet været stimuleret af udbetalingen af de indefrosne 
feriepenge, som danskerne fik mulighed for at få udbetalt i 
efteråret 2020 og foråret 2021. 

I forbindelse med, at det internationale marked åbner mere op 
igen, forventer vi en fremgang i den danske eksport af varer og 
tjenester. Andre lande er også på vej mod et aktivitetsniveau 
svarende til før pandemien opgjort ved BNP 6. Det får betyd-
ning for den økonomiske vækst fremadrettet, da vi forventer, 
at eksporten vil stige, samt at der vil komme flere turister til 
Danmark. 
Udviklingen i Ukraine og sanktionerne som modsvar på den 
russiske invasion, kan få betydning for dele af den danske 
eksport. Rusland udgjorde i december 2021, 1 % af den sam-
lede danske eksport, hvorfor de direkte konsekvenser af tabt 
eksport vurderes at være begrænset, set for hele økonomien, 
omend det kan være af afgørende betydning for den enkelte 
virksomhed. 

Inflationsniveauet og produktionsomkostningerne er øget 
gennem 2021, som følge af stigende råvarepriser, forsinkelser 
i forsyningskæderne samt markant vækst i forbrugerpriserne. 
Forbrugerpriserne er især drevet opad af stigende energipriser 
i efteråret 2021, grundet en uventet stigning i energiefter-
spørgslen og ændrede vejrforhold.   
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Vestens sanktioner mod Rusland i kølevandet af invasionen 
af Ukraine, kan betyde at energipriserne vil fortsætte med at 
stige og forblive på deres nuværende høje niveau, idet den 
russiske gas udgør en væsentlig andel af det europæiske 
forbrug. Hvilket vil påvirke især energiintensive virksomheder, 
men også den almene husholdning, negativt. 

Forsyningsmæssige flaskehalse er ikke kun  
et resultat af coronapandemien
Selv før coronapandemien ramte, var der tegn på forsynings- 
mæssige flaskehalse. Især produktionen af microchips til 
computere, telefoner og biler var påvirket. Pandemiens ned-
lukninger rundt omkring i verden, tydeliggjorde flaskehalsene 
endnu mere. Og med et containerskib på tværs i Suezkanalen, 

blev leverancerne forsinket op til flere måneder ekstra. Derfor 
kan en genåbning af verdenshandelen heller ikke løse vare-
manglen alene, der skal mere til. 

En dansk økonomi i fremgang, men i lidt  
lavere tempo
Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne vurderer vi, at den danske 
økonomi er i fremgang, men i et aftagende tempo, hvilket un-
derstøttes af Finansministeriets prognose fra december 2021. 
Vi forventer, at det offentlige forbrug falder de næste par år, da 
den massive testkapacitet og diverse hjælpepakker er ved at 
blive udfaset. Derudover forventer vi,  at regeringen nu fører en 
strammere finanspolitik, for at modvirke en potentiel over- 
op hedning af økonomien.  

KATEGORI 2021 2022 2023  
 
Bruttonationalprodukt (BNP) 4,1  2,8 2,1

Eksport af varer og tjenester 7,5  5,4 3,7

Offentligt forbrug 4,3  –1,4 –0,4

Privat forbrug 3,5  3,8 1,9

Tabel 1: Økonomiske nøgletal (pct.)

Kilde: 2021-tallene er fra Danmarks Statistik, NKN1, mens 2022 og 2023 tallene er fra Finansministeriets Økonomiske Redegørelse, december 2021. 
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7  Danmarks Statistik, BYG1    

Vi forventer, at beskæftigelsen i metalindustrien i 2021 vil ligge 
lidt over niveauet for 2019. Dette betyder, at vi forventer, at 
faldet fra 2019 til 2020 vil blive indhentet og oversteget. Dette 
bakkes op af Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse, 
der ligeledes forventer, at beskæftigelsen i metalindustrien er 
steget for 2021. Med den nuværende lave ledighed og høj- 
konjunktur forventer vi, at beskæftigelsen i 2022 vil ligge på 
niveau med 2019 og 2021.   

I bygge- og anlægsbranchen er beskæftigelsen steget i 2021, 
og niveauet nærmer sig nu topniveauet fra 2007. I 2021 var 
over 30.000 beskæftigede i el-installationsvirksomheder, 
mens tallet for vvs- og blikkenslagervirksomheder lå på om-
kring 20.000 personer 7. Dette er rekordhøjt for el-installations-
virksomhederne, mens niveauet for vvs- og blikkenslagervirk-
somhederne ligger en smule under rekordniveauet fra 2007. 
Umiddelbart forventer vi, at niveauet vil ligge på nogenlunde 

Figur 1  
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Anm.: Antal beskæftigede i 2022 er et beregnet skøn for alle tre grupper, mens 2021 kun er et skøn for metalvirksomhederne. 
Kilde: Danmarks Statistik, BYG1 og NI05F

Figur 1: Stigende beskæftigelse på tværs af brancherne

Beskæftigelsen stiger hos 
virksomhederne
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Figur 2: Ledighed fordelt på branche (procent)

samme niveau i 2022, da der er store rekrutteringsudfordring-
er og meget lav ledighed. 

En løsning på manglen på arbejdskraft kunne være mere 
udenlandsk arbejdskraft, men der er i øjeblikket meget lange 
sagsbehandlingstider, hos blandt andet Styrelsen for Inter- 
national Rekruttering (SIRI), der håndterer virksomhedernes 
ansøgninger. Derfor virker det ikke som om, at arbejdsstyrken 
vil kunne nå at vokse markant i 2022. 

Lav ledighed resulterer i manglende hænder
Ledigheden i metalindustrien faldt fra 4,5 % i januar 2021 til 
1,9 % i december 2021, svarende til et fald på 2,6  %-point. Som 
man kan se i figur 2, så er dette et rekordlavt niveau. 

Tilsvarende for el-installationsvirksomhederne samt for vvs- 
og blikkenslagervirksomhederne, er ledigheden også faldet i 

Anm.: Ledighedsstatistikken for vvs- og blikkenslagervirksomheder dækker over hele Blik- og Rør arbejdsforbundet og ikke blot vvs- og blikkenslagervirksomheder.
Kilde: Ledighedsstatistik fra Din Faglige A-kasse, Blik- og Rør arbejderforbundet og Dansk El-Forbund, Danmarks Statistik, AUP03

2021. Sidst på året lå ledigheden på henholdsvis 0,8 % og 1,8 
% for el-installationsvirksomheder og vvs- og blikkenslagervirk-
somheder. Sammenlignet med december 2020, er ledigheden 
faldet med henholdsvis 1,0 %-point og 1,2 %-point frem til 
december 2021. Det er de laveste niveauer i over 20 år. 

Ledighedsniveauet er nu så lavt, at det er en udfordring for 
virksomhederne, hvilket resulterer i mangel på arbejdskraft og 
rekrutteringsudfordringer. Det er simpelthen blevet sværere at 
få besat stillingerne ude i virksomheden, hvilket har betydet, 
at nogle virksomheder har været nødt til at sige nej til ordrer, og 
derfor misser potentiel indtjening og en øget produktion.

Figur 2: Historisk lav ledighed på tværs af brancherne (pct.) 
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8  Beskæftigelsesministeriet, https://bm.dk/media/19444/personer-med-ret-til-tidlig-pension-i-2022-fordelt-paa-koen-a-kasser-og-kommuner.pdf

Rekrutteringsudfordringer på niveau med 2007
Den lave ledighed betyder, at virksomhederne har svært ved at 
rekruttere arbejdskraft. For den almindelige dansker betyder 
det, at projekter som for eksempel et nyt køkken, kan tage 
måneder at få gennemført og at prisen på projektet kan stige. 
Forklaringen er både, at virksomhederne kan tillade sig at 
kræve en højere pris for arbejdet, men også fordi materialerne 
er blevet dyrere, og lønningerne er steget, hvilket resulterer i 
højere produktionsomkostninger.

I 2021 oplevede den samlede metalindustri en forgæves 
rekrutteringsrate på 31 %, hvilket er det højeste niveau siden 
2007. Dette ligger i tråd med TEKNIQ Arbejdsgivernes medlems- 
undersøgelse,  hvor 51 % af metalvirksomhederne vurderer,  
at det er blevet sværere at rekruttere i 2021. 

Den forgæves rekrutteringsrate for bygge- og anlægsbranchen 
er tilsvarende steget det seneste år og er på det højeste niveau 
i statistikkens levetid med 46 %. Dette bekræfter TEKNIQ 
Arbejdsgivernes medlemsundersøgelse, hvor 43 % af virksom-
hederne i installationsbranchen siger, at det har været sværere 
at rekruttere arbejdskraft i 2021. 
Medlemsundersøgelsen viser, at det isæt har været en udfor-
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Figur 3: Den historiske udvikling i rekrutteringsudfordringer (procent)

Kilde: STAR rekrutteringssurvey, december 2021 og egne beregninger

Figur 3: Historisk høje rekrutteringsudfordringer (pct.)

dring at ansætte kvalificerede elektrikere, smede og blik-
kenslagere.

’Arne’-pensionen fjerner hænder fra arbejds- 
markedet
Indførslen af ’Arne’-pensionen betyder at omkring 10.000  
personer på tværs af brancher forlader arbejdsmarkedet i 
2022. Idet 2022 er reformens første år, er det endnu uvist hvor 
mange hænder, reformen  vil fjerne fra arbejdsmarkedet på 
sigt.

13 % af de søgeberettigede medlemmer fra både Metalarbej-
dernes A-kasse og din faglige A-kasse har fået tildelt retten til at 
gå på tidlig pension. Dette betyder, at samlet 946 medlemmer 
af A-kasserne vil forlade arbejdsmarkedet i løbet af 2022, som 
følge af ’Arne’-pensionen. Din Faglige A-kasse, rummer blandt 
andet Blik- og Rør arbejdsforbundet og Dansk El-forbund.

Tallene viser, at ikke alle søgeberettigede søger om den tidlige 
tilbagetrækning. Men set i lyset af at ledigheden er meget 
lav i både metalindustrien og installationsbranchen, vil selv 
omkring 1.000 personer, der forlader arbejdsmarkedet kunne 
mærkes 8. 
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9  Danmarks Statistik, BARO3
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Figur 4: Andel virksomheder, der vurderer at mangel på arbejdskraft begrænser deres produktion (procent)

Kilde: Danmarks Statistik, BARO3 og KBYG33

Figur 4: Stadig høj andel af virksomheder, der vurderer, at mangel på arbejdskraft begrænser  
deres produktion (pct.)

Dyk i mangel på arbejdskraft følger sæson- 
udviklingen
I 2020 vurderede 8 % af de adspurgte metalvirksomheder, at de 
manglede arbejdskraft i en grad, at det begrænsede produk-
tionen. I starten af 2022 er dette tal steget til 36 %. 

I slutningen af 2021 og 2022 sker der et mindre dyk i andelen 
af virksomheder, der vurderer mangel på arbejdskraft som en 
produktionsbegrænsning. Dette kan skyldes en øget mangel på 
råstoffer, generelt stigende priser,  men også sæsonudsving. 
I samme perioder har udviklingen i andelen af virksomheder i 
metalindustrien, der vurderer at de har produktionsbegræns- 
ninger affødt af manglende efterspørgsel, udviklet sig stik 
modsat. I 2020 vurderede 42 % at manglende efterspørgsel var 
en begrænsning, i 2021 var det faldet til 23 % og i starten  
af 2022 er helt nede på 10 % 9.  

Hvis vi i stedet vender blikket mod el-installationsvirksom-
hederne, samt vvs- og blikkenslagervirksomhederne, vurderer 
henholdsvis 17 % og 24 % mangel på arbejdskraft, som en 
produktionsbegrænsning i 2020. I 2022 er dette tal steget 
til 46 % for el-installationsvirksomhede r og 50 % for vvs- og 
blikkenslagervirksomheder.  
Manglen på efterspørgsel er også her trådt i baggrunden. I 
2022 rapporterede 10 % af el-installationsvirksomhederne om 
mangel på efterspørgsel. I vvs- og blikkenslagervirksom- 
hederne var det 14 %, der havde samme problem. I starten af 
2022 er dette tal nede på 9 % for el-installationsvirksomhed-
erne og 11 % for vvs- og blikkenslagervirksom- 
hederne.  

Dermed er mangel på arbejdskraft er den største udfordring for 
virksomhederne på tværs af brancher.
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Anm.: Kraftig blå er aktuelle værdier, mens den lysere nuance er estimerede værdier. De estimerede værdier er baseret på egne beregninger ud fra medlemsvirksomhedernes svar på medlems- 
undersøgelsen.
Kilde: Danmarks Statistik, OMS5, og egne beregninger

Figur 5: Forventet stigning af omsætningen i metalindustrien (mio. kr.)

Omsætning

Da hele Danmark lukkede ned med pandemiens første bølge 
i 2020, faldt omsætningen brat for samtlige danske virksom-
heder. Nogle sektorer blev ramt hårdere end andre. Omsætnin-
gen hos metalvirksomhederne, el-installationsvirksomhed-
erne samt vvs- og blikkenslagervirksomhederne kom sig dog 
relativt hurtigt. 

Optimistiske forventninger til 2022
For metalvirksomhederne faldt omsætningen i 2020. Dette 
blev dog vendt til en forventet stigning på 8,7 %. TEKNIQ  
Arbejdsgiverne forventer, at stigningen i omsætningen vil 
fortsætte ind i 2022. I alt forventer vi en stigning på 7 % fra 
2021 til 2022.

Omsætningen steg med 9 % for el-installationsvirksomhed-
erne, de første tre kvartaler af 2021, sammenlignet med sam- 
me periode 2020. Så de har klaret sig en smule bedre end  
metalindustrien, hvilket kan skyldes, at metalindustrien i hø-
jere grad har været påvirket af den reducerede verdenshandel. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne forventer, at stigningen i omsætningen 
for el-installationsvirksomhederne vil fortsætte ind i 2022. I alt 
forventer vi en stigning på 9 % fra 2021 til 2022. 

For vvs- og blikkenslagervirksomhederne, var stigningen på 
11 %, de første tre kvartaler i 2021 sammenlignet med samme 
periode i 2020. Så denne branche er den branche, der oplever 
den største fremgang. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne forventer, at stigningen i omsætningen 
for vvs- og blikkenslagervirksomhederne vil fortsætte ind i 
2022. I alt forventer vi en stigning på 7 % fra 2021 til 2022. 

Arbejdskraft kan få betydning for omsætningen 
Kort fortalt har alle tre brancher klaret sig godt, med en forven-
tet højere omsætning i 2021 end i 2020. Vi forventer også,  
at omsætningen vil stige ind i 2022. Estimatet er dog forbun-
det med usikkerheder, da nogle projekter er blevet skubbet 
fra 2020 til 2021, hvilket er en tendens vi ikke forventer at se 
i samme grad fra 2021 til 2022. Derudover kan manglende 
arbejdskraft og stigende priser være med at bremse væksten 
i omsætningen. Virksomhederne i TEKNIQ Arbejdsgivernes 
medlemsundersøgelse er dog generelt positive, og langt 
størstedelen af virksomheder forventer en øget eller uændret 
omsætning i 2022. 
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Power BI DesktopFigur 6
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Anm.: Kraftig orange er aktuelle værdier, mens den lysere nuance er estimerede værdier. De estimerede værdier er baseret på egne beregninger ud fra medlemsvirksomhedernes svar på 
medlemsundersøgelsen. 
Kilde: Danmarks Statistik, BYGOMS1, og egne beregninger

Anm.:  Kraftig grøn er aktuelle værdier, mens den lysere nuance er estimerede værdier. De estimerede værdier er baseret på egne beregninger ud fra medlemsvirksomhedernes svar på  
medlemsundersøgelsen.  
Kilde: Danmarks Statistik, BYGOMS1, og egne beregninger

Figur 6: Omsætningen hos el-installationsvirksomhederne er forventet tilbage til 2019-niveau 
(mio. kr.)

Figur 7: Forventningerne til omsætning hos vvs- og blikkenslagervirksomhederne er stigende 
(mio. kr.)
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10  NYT: Eksporten faldt i december - Danmarks Statistik (dst.dk)
11  Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab, december 2021 (europa.eu)
12  LME Index - 2022 Data - 1984-2021 Historical - 2023 Forecast - Price - Quote - Chart (tradingeconomics.com)

De sidste to år har verdenshandlen været påvirket af corona- 
pandemien med lukkede havne og fabrikker. Dette har 
øget problemerne med flaskehalse og propper i forsyning-
skæderne, der kun langsomt er ved at løsne sig. Flaske-
halsene har resulteret i stigende priser i hele verden – også 
i Danmark. TEKNIQ Arbejdsgiverne forventer, at prisniveauet 
vil stabilisere sig på et nyt højere niveau som følge af struk-
turelle ændringer i den globale sammenhandel.  Invasionen af 
Ukraine, og de deraf følgende sanktioner mod Rusland kan dog 
få priserne til at stige yderligere.  

Dansk eksport stiger trods fortsatte benspænd
Den danske eksport steg med 16 % i 2021 sammenlignet med 
2020 som følge af, at verdenshandlen langsomt normalisere-

Eksportmarkedet og den 
globale sammenhandel

de sig i takt med, at verden åbnede mere og mere op.  
Væksten i eksporten er drevet både af varer og tjenester, idet 
væksten i 2021 var henholdsvis 15 % og 17 % for varer og 
tjenester 10. 

Den Europæiske Centralbank vurderer, at hele euroområdet 
vil opleve en vækst på 4 % i 2022 11. Dette vil smitte af på den 
danske eksport, og vi forventer derfor en vækst i eksporten, 
der ligger på niveau med 2021. 

Trods fremgangen, er der dog fortsat udfordringer. Dette kom-
mer til udtryk i form af forsinkelser i de globale forsynings- 
kæder, mangel på materialer og historisk høje råvarepriser 12. 
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Anm. Dette er kun et udvalg af den danske eksport, og dermed udgør disse grupper kun en del af den samlede eksport.
Kilde: Danmarks Statistik, UHV7

Figur 8: Metalindustriens eksport 2021, efter SITC (mio. kr.)
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13 Danmarks Statistik, BARO7
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Kilde: Danmarks Statistik, BARO3 og KBYG33, samt egne beregninger

Figur 9: Faldende mangel på materialer fra tredje til fjerde kvartal 2021 (pct.)

Derudover, er der også faktorer som Brexit, told fra USA, told 
på varer til og fra Kina, samt seneste den russiske invasion af 
Ukraine som kan påvirker udviklingen negativt. 

Metalindustrien har været gode til at estimere 
den rette eksportordrebeholdning
Metalindustrien stod i 2021 for cirka 16 % af den samlede den 
eksport, svarende til omkring 122 mia. kr. Det ses af figur 8, at 
næsten 90 % af indtægterne, svarende til 106 mia. kr., kommer 
fra enten maskiner og maskintilbehør, elektriske maskiner og 
apparater eller metalvarer. 
Maskiner og maskintilbehør udgør langt den største ind- 
tjeningskilde, idet 43 %, svarende til omkring 53 mia. kr.,  
af eksportomsætningen i 2021 kommer herfra. 

81 % af virksomhederne i den danske metalindustri vurderer, 
at deres eksportordrebeholdning er tilstrækkelig i slutningen 
af 2021. Til sammenligning mente 43 % af virksomhederne i 

december 2020, at deres eksportordrebeholdning var for 
lav 13. Dette vidner om, at 2021 har været et godt år, hvor  
metalindustrien har kunnet følge med efterspørgslen. 
Derudover vidner det om, at virksomhederne i metalindustrien 
har været gode til at estimere udviklingen,   og sørge for at 
have den rigtige mængde materialer, så de har kunnet udføre 
deres ordrer. 

Stadig mangel på materialer
Som følge af coronapandemien oplever mange virksomheder, 
at der er mangel på materialer. Manglen skyldes strukturelle 
forandringer, samt en lavere lagerbeholdning som følge af en 
nedsat produktion. Særligt i tredje kvartal 2021 var manglen 
på materialer høj, og 69 % af virksomhederne i metalindustrien 
vurderede, at de var begrænsede af manglen på materialer 
samt udstyr. 
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14  Shanghai Containerized Freight Index (container-news.com)
15  China Containerized Freight Index | MacroMicro
16 NYT: Producent- og importpriser for varer stiger fortsat - Danmarks Statistik (dst.dk)
17   Steel - 2022 Data - 2016-2021 Historical - 2023 Forecast - Price - Quote - Chart (tradingeconomics.com)
18   LME Index - 2022 Data - 1984-2021 Historical - 2023 Forecast - Price - Quote - Chart (tradingeconomics.com)
19  Hvorfor stiger elpriserne? | Dansk Energi

Kun 13 % af el-installationsvirksomhederne og 21 % af vvs- og 
blikkenslagervirksomhederne vurderede, at de manglede 
materialer og udstyr i samme periode, så problemet hos dem 
er mindre end det er for metalvirksomhederne. Et billede, som 
også gør sig gældende i fjerde kvartal 2021.

I fjerde kvartal 2019, vurderede kun 1 % af virksomheder i 
metalindustrien, at mangel på materialer var en produktions-
begrænsning. Dette er 51 %-point lavere end for samme kvartal 
2021, hvilket tydeliggør, at coronapandemien har haft og 
fortsat har en afgørende effekt på virksomhedernes produk-
tionsmuligheder.  

Lukkede fabrikker, havne samt et øget forbrug kan være med 
til at forklare, hvorfor materialerne er svære at skaffe. Der- 
udover var der allerede før coronaepidemien begyndt at mang- 
le forskellige materialer. Under coronaepidemien skete der dog 
en yderligere forøgelse af det private forbrug, da forbruget af 
eksempelvis rejser, er rykket mod andre områder. 

Fragtomkostninger stiger
Fragtomkostningerne er de sidste par år steget gevaldigt.  
På to år er det blevet fem gange dyrere at sende en container 
fra Shanghai til Europa 14. Prisen på forsendelse af en container 
var i december 2021 på over 5.000 dollars 15. For at undgå tab, 
er det typisk forbrugeren der ender med den ekstra regning. 

Prisudviklingen på de varer Danmark importerer, er steget med 
16 % fra december 2020 til december  202116. Denne stigning 
er den største i indeksets historie. Det er industrien, der driver 
stigningen i prisudviklingen, med en stigning på 11 % fra  
december 2020 til december 2021.  

Ser man isoleret på energiforsyning og råstofudvinding, har 
der været enorme stigninger, der langt overgår stigningen i 
industrien. Råstofvinding steg med 62 %, mens energiforsynin-
gen steg med 495 %. Disse fylder dog relativt lidt i den danske 
import, hvorfor den samlede stigning ikke er blevet trukket 
højere op. 

Historisk høje råvarepriser
Nedlukninger i forbindelse med coronapandemien har 
betydet, at udbuddet af råvarer er blevet begrænset. Især stål-
produktionen er blevet hårdt ramt, da Kina, som producerer en 
stor del af verdens stål, har været hårdt ramt af pandemien.  
Kina har ført en hård taktik mod coronasmittede områder 
med massive nedlukninger. Det har reduceret stålproduktion, 
hvilket har resulteret i store prisstigninger. 

En anden forklaring er stigende told, der kan spores tilbage 
til den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, der 
kastede sig ud i en ”toldkrig” med Kina og Europa, hvilket også 
har øget prisen. Derudover skal de europæiske antidumping 
love samt andre tiltag heller ikke ignoreres.

I september 2021 slog stålpriserne rekord og lå dermed over 
det tidligere højeste niveau fra 2012 17. Det er forventet, at 
prisniveauet gennem 2022 falder til et lavere niveau, der dog 
stadig vil ligge over niveauet før coronapandemien. Ser man på 
LME-indekset, som er en sammenvejning af prisudviklingen 
i aluminium, kobber, zink, bly, nikkel og tin, er indekset på et 
historisk højt niveau 18. Også her forventes prisstigningerne at 
stoppe og stabiliserer sig på et højere niveau end før corona- 
pandemien. 

Den grønne omstilling bidrager også til, at priserne på metaller 
fortsætter med at være høje. Den grønne omstilling øger efter-
spørgslen efter metaller, der er nødvendige for produktionen af 
grønne alternativer, som vindenergi og batterier. Hertil kom-
mer, at der i de kommende år vil blive stillet krav til producen-
terne om, at de skal reducere deres udledninger. 

Prisen på naturgas mere end tidobles siden  
efteråret 2020
Efteråret 2021 bød på voldsomme stigninger i energipriserne. 
Stigningen skal ses i lyset af den hurtige genopretning af 
økonomien efter coronapandemien, som betød at væksten i 
2021 var højere end først antaget. Højere efterspørgsel øger 
virksomhedernes produktionsbehov, hvormed efterspørgsel 
efter energi tilsvarende stiger. 

Som følge af allerede pressede lagerbeholdninger, samt 
forskydninger i leverancerne fra Rusland til Vesteuropa, har 
markedet ikke kunne reagere hurtigt nok på den øgede efter-
spørgsel, så udbuddet af energi har været for lavt. 
Udviklingen i energipriserne er på nuværende tidspunkt også 
forbundet med en række usikkerheder, hvilket særligt skal ses 
i lyset af den russiske invasion af Ukraine. En invasion som 
har ledt til nye sanktioner mod Rusland, samt en midlertidig 
udskydelse af den endelig godkendelse af Nord Stream 2. 

Dertil har produktionen af energi været hæmmet af vejrfor-
hold, hvor mindre regn har betydet, at produktionen af el ved 
vandkraft er reduceret. Ligesom mindre blæsevejr har betydet, 
at vindmøllerne ikke har kunne levere den samme mængde el 
som tidligere. Derfor har energibehovet været nødt til at blive 
dækket af fossile energikilder, hvilket igen har øget prisen.19
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Kilde: Danmarks Statistik, EJ14

Figur 10: Væksten i boligprisudviklingen aftager (prisindeks 2006 = 100)

Eksplosiv vækst i bolig- 
priserne aftager
Bygge- og anlægsbranchen er en branche der stille og roligt 
er ved at komme sig. Antallet af påbegyndte boliger er på vej 
tilbage mod 2019 niveauet, mens væksten i boligpriserne 
langsomt er ved at aftage. Vi ser ind i et 2022 med masser 
af projekter, hvor blandt andet energiøerne skal være med at 
hjælpe Danmark med at komme i den grønne førertrøje. 

Ændrede forbrugsmønstre påvirker boligpriserne 
Boligmarkedet har set en markant fremgang i 2020 og 2021. 
Prisstigningerne var dog mere moderate i slutningen af 2021, 
hvilket skyldes, at forbrugsmønstrene har bevæget sig tilbage 
mod normalen fra før coronakrisen. Derudover er priserne 
efterhånden også blevet så høje, at køberne begynder at falde 
fra. Investeringer på boligmarkedet foretaget som følge af 
færre forbrugsmuligheder under coronakrisen, flyttes i stedet 
tilbage til mod tidligere forbrugsmønstre. Priserne på ejerlej- 
ligheder og enfamiliehuse er i fjerde kvartal 2021 steget med 

7,5 %  sammenlignet med samme tid året før. De store pris- 
 stigninger er resultat af et betydeligt mindre udbud af boliger 
i 2020 og 2021. Liggetiderne er blevet kortere, og det press-
er priserne op. Frygten for at miste ”drømmeboligen” kan få 
boligkøberen til at tage en forhastet beslutning, hvilket kan få 
store konsekvenser, hvis de i sidste ende sætter sig for dyrt.

Stigende renteniveau 
Samtidig med at boligpriserne stiger, stiger renten på  
realkreditlån også, hvilket medfører, at boligkøbere ønsker at 
betale mindre for ejendommene. Det er modsatrettede  
effekter, som gør boligmarkedet usikkert på nuværende 
tidspunkt.

Det forventes, at boligpriserne fortsætter med at stige i de 
kommende år, men at de markante stigninger aftager. 
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Figur 11/12 – Overskrift:  Stigende omsætning fordelt på Nybyggerier og Reparationer (mio. kr.)  
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Anm.: Omsætningen for 2021 består delvist af et skøn, da fjerde kvartal ikke er blevet offentliggjort endnu. Omsætningen i 2022 er udelukkende baseret på et skøn.
Kilde: Danmarks Statistik, BYGOMS 1

Figur 11: Stigende omsætning hos installationsvirksomhederne, fordelt på nybyggerier og  
reparationer (mio. kr.) 

Lille forventet stigning i nybyggerier og  
reparationer
Der tegner sig et billede af, at omsætningen i 2021 overstiger 
den fra 2020, idet der for nuværende alene er opgjort for de 
første 3 kvartaler af 2021. Baseret på Danmarks Statistiks 
estimat for antallet af påbegyndte boliger for 2021, skønner vi 
at 2021 for både Nybyggeri og tilbygning, samt Reparation og 
vedligeholdelse vil ligge en smule over niveauet for 2020. 

Antallet af påbegyndte boliger ligger fortsat 
under niveauet for 2019
Byggeriet af boliger er gået frem siden 2013, men i 2020 var 
der et fald i antallet af påbegyndte boliger. På grund af et stort 
efterslæb i registreringer, offentliggør Danmarks Statistik også 
et estimat for det forventede antal påbegyndte boligbyggerier. 
Ifølge dette estimat, var der i alt 34.062 påbegyndte boliger 
i 2021.  Generelt set er der stadig høj aktivitet, selvom der er 
påbegyndt færre boliger de seneste to år sammenlignet med 
før coronapandemien, og altså stadig under 2019-niveauet. 

Fornyelse af hospitaler og sygehuse forsinkes 
endnu en gang
Installationsbranchens aktivitet indenfor offentlig ejendom, 
dækker særligt udvidelse og renovering af landets hospitaler 
og sygehuse, som netop er blevet forsinket endnu en gang 
efter en udskydelse af Aalborgs universitetshospital. Den sam-
lede projektsum er faldende, da flere af projekterne er ved at 
være afsluttet, men udgør på nuværende tidspunkt godt 30,3 
mia. kr. Da byggerierne er teknisk tunge byggerier, har det en 
afsmittende effekt på installationsbranchen. De yderligere for-
sinkelse i byggeriet må dog forventes at påvirke den endelige 
projektsum negativt.

Letbanenet udvides til områderne omkring 
Odense og København
Der er en del arbejde med Letbanerne, som udvides fra kun at 
være i drift i Århus, til også at skulle binde områderne om-
kring Odense og København bedre sammen. Derudover pågår 
udvidelsen af metrolinjen mod Sydhavn fortsat og forventes 
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afsluttet i 2024. Der er også en række større projekt som 
enten er i gang eller ligger i støbeskeen, herunder Femern 
Bælt-forbindelsen og energiøerne, hvor sidstnævnte kan få 
afgørende betydning for den grønne omstilling.

Danmark sætter den grønne omstilling og  
vedvarende energi i front
Energiøerne er tænkt som et projekt, der ikke kun skal sætte 
Danmark, men faktisk hele Europa i den grønne førertrøje. 
Energiøerne er et projekt, der vil bidrage til især bygge- og  

anlægsbranchen herunder el-installationsvirksomheder over 
en længere periode. Da de ud over at skulle opføres , også skal 
vedligeholdes, så de kan producere grøn energi til Danmark og 
resten af Europa langt ud i fremtiden.  Projektet er derudover 
det største – omkostningsmæssigt – i dansk historie.  

Lynetteholmen er blevet igangsat i 2022 og forventes  
tilsvarende at bidrage til aktiviteten i installationsbranchen i 
fremtiden, i det selve infrastrukturen og byggeriet på holmen 
først kan gå i gang, når dæmningen er etableret omkring 2025.
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Anm.: Estimerede tal fra Danmarks Statistik. Trods estimering vil de seneste år ofte blive revideret ved kommende opgørelser. 
Kilde: Danmarks Statistik, BYGV99

Figur 12: Antal påbegyndte boliger stiger igen
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PROJEKT PERIODE  BUDGET (MIA. KR.)  
 
Energiø 2021-2033 210,0

Femern Bælt-forbindelsen 2020-2028 62,0

Hospitaler og sygehuse og sygehuse 2009-2030 30,3

Signalsystemet (Bane Danmark) 2009-2030 20,1

Lynetteholm 2021-2025 20,0

Infrastrukturplan 2035: Veje der binder landet sammen 2022-2031 19,4

Infrastrukturplan 2035: Veje der afhjælper trængsel 2022-2029 13,0

Vej og metro til Lynetteholm – 12,7

Letbaner (Odense, København) 2011-2025 10,6

Metro – Sydhavnslinjen 2020-2024 9,0

Bedre og billigere kollektiv trafik 2022-2035 8,2

Jernbaneprojekter herunder Københavns Lufthavns Station 2022-2035 7,6

Tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg 2025- 7,0

Københavns Lufthavn 2022-2030 4,5

Tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus 2025- 2,7

Udvidelse af Amagermotorvejen til betjening af Holmene 2024- 1,7

Tabel 2: De største udbud

Anm.: Igangsættelsesåret for vej og metro til Lynetteholmen er endnu uafklaret men afhænger af den kommende strategiske miljøvurdering.
Kilder: Godtsygehusbyggeri.dk, Transportministeriet, Københavns Lufthavn, Licitationen, KøbenhavnsLetbane, OdenseLetbane
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Datagrundlaget for Markedsanalysen kommer fra Danmarks 
Statistik, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Trans-
portministeriet, Dansk Arbejdsgiverforening, Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering, Din Faglige A-kasse, Godt- 
sygehusbyggeri.dk, Københavns Lufthavn, Licitationen,  
Trading Economics, og TEKNIQ Arbejdsgivernes egne medle-
mmer. Vi har suppleret med egne beregninger i nogle figurer, 
blandt andet er tallene for årlig forgæves rekruttering lavet 
som et gennemsnit over den kvartalsvise data fra Styrelsen  
for Arbejdsmarked og Rekruttering. 
 
I perioden 7. januar – 20. januar 2022 udsendte TEKNIQ 
Arbejdsgiverne den årlige medlemsundersøgelse i form af en 
spørgeskemaundersøgelse. I alt blev spørgeskemaet sendt ud 
til 3.973 medlemmer, hvoraf 1.359 gennemførte spørge- 
skemaet, hvilket giver en svarprocent på 34 %. 
Medlemmernes besvarelser afspejler deres oplevelse af 
markedssituationen og forventninger til fremtiden. I Markeds- 
analysen har besvarelserne bidraget til at give et skøn over de 
økonomiske forventninger til fremtiden og hvordan økonomien 
har udviklet sig det sidste år, samt hvilke udfordringer med- 
lemmerne står over for.

Metode
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