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Om Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv 

Det huvudsakliga målet med tidskriften är att ge en helhetsbild över ekonomin 
utifrån den ekonomiska statistiken. Detta kompletteras med fördjupningar inom 
olika områden samt en internationell utblick. 

Publicering sker månadsvis, med ett uppehåll i juli. 

Vi tar gärna emot synpunkter och kan hjälpa till med att ta fram data vid behov. 
Kontakta oss via e-post på ekstat@scb.se. 

SCB:s konjunkturklocka finns här. Den ger en interaktiv presentation av 
konjunkturläget och riktningen i den svenska ekonomin. 

Fler diagram med konjunkturindikatorer finns här. 

  

mailto:ekstat@scb.se
https://experience.arcgis.com/experience/594bc505c87a49fbbe9a52655d99a8ef
https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/sveriges-ekonomi/konjunkturindikatorer/
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Månadsöversikt november 2022 

Indikatorer 
 

Jämfört med 
föregående 

månad 
(procent)1)  

Jämfört med 
motsvarande 

månad föreg år 
(procent)2) 

Jämfört med 
föregående 

månad 

Jämfört med 
motsvarande 

månad föreg år 
 

BNP-indikator månad -0,5 0,7 
  

Näringsliv     

Näringslivets produktion -1,1 0,9 
  

Industrins produktion -2,3 -0,5 
  

Industrins orderingång -0,6 -6,8 
  

Tjänsteproduktion -0,9 1,9 
  

Handel och konsumtion     

Hushållens konsumtion 0,4 -0,3 
  

Detaljhandelns försäljning 2,2 -6,3 
  

Utrikeshandel     

Varuexport3) 0,8 19,8 
  

Varuimport3) 0,7 23,0 
  

Priser     

Konsumentpriser (KPIF) 0,7 9,5 
  

Producentpriser 2,0 19,5 
  

Arbetsmarknad     

Sysselsättningsgrad4) 0,0 1,6 
  

Arbetslöshetstalet5) 0,0 -1,1 
  

Arbetade timmar6) 0,2 3,7 
  

1) Kalenderkorrigerat och säsongrensat (ej för utrikeshandel, priser och arbetsmarknad) 

2) Kalenderkorrigerat (ej för utrikeshandel, priser och arbetsmarknad) 

3) Löpande priser, okorrigerat. Månadsförändring avser trend. 

4) Sysselsättning som andel av befolkningen 15–74 år. Förändring i procentenheter. Månadsförändring baserar sig på säsongrensade och 
utjämnade data. Årsförändring baserar sig på originalvärden. 

5) Arbetslöshet som andel av arbetskraften 15–74 år. Förändring i procentenheter. Månadsförändring baserar sig på säsongrensade och utjämnade 
data. Årsförändring baserar sig på originalvärden. Symboler anges med omvänt tecken. 

6) Arbetade timmar 15–74 år (inklusive sysselsatta utomlands). Månadsförändring baserar sig på säsongrensade och utjämnade data. 
Årsförändring baserar sig på kalenderkorrigerade data.  

 

Symbolerna betyder: 

 Ökning (Förändringstal högre än 0,2 procent) 

 Oförändrat (Förändringstal -0,2–0,2 procent) 

 Minskning (Förändringstal lägre än -0,2 procent) 
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Läget i ekonomin 

Produktionen tappade fart 

Efter två månader med uppgång sjönk 
BNP-indikatorn något i november. 
Samtidigt steg hushållens konsumtion i 
november jämfört med oktober.  

Även om hushåll och företag har haft kraftiga 

kostnadsökningar under 2022 så syns ännu ingen 

dramatisk inbromsning i produktionen. En viss 

nedgång syntes däremot i BNP-indikatorn för 

november 2022. Säsongsrensat och jämfört med 

oktober var nedgången 0,5 procent i november. 

Ekonomin visar dock fortsatt tillväxt i årstakt. 

Jämfört med november 2021 var det en ökning med 

0,7 procent. 

Något svagare produktion i november 
BNP-indikatorn månad. Index 2011=100, säsongrensade värden 

Källa: Nationalräkenskaper (SCB) 

Svagare produktion i näringslivet 
Produktionen i näringslivet minskade med 1,1 

procent i november jämfört med oktober. 

Nedgången syntes både i industrin och i 

tjänstesektorn.  

Det var produktionsminskningar inom flertalet av 

delbranscherna. Produktionen inom branschen stål- 

och metallverk har sedan sommaren 2021 haft en 

betydligt svagare utveckling än industrin som 

helhet. Trots att produktionen vände upp något i 

början av 2022 så är nivån lägre än i början av 2021. 

Trävaruindustrin har gått svagt under 2022 och 

sjönk på nytt i november, även om produktionen var 

högre än bottennoteringen i augusti.  

Svalare i stål- och metallverken 
Industriproduktion. Index 2015=100, säsongrensade värden 

Källa: Produktionsvärdeindex (SCB) 

Delbranschen hotell och restaurang, som hade ett 

uppsving under sommaren, har under hösten fallit 

tillbaka något.  

Minskad orderingång 
Industrins orderingång har fallit sedan våren 2022 

och nedgången fortsatte under november. Extra hårt 

drabbad var exportmarknaden som hade årets 

svagaste orderingångar under oktober och november 

trots svag krona.  

”Exportmarknaden hade årets 
svagaste orderingångar under 
oktober och november” 
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Orderingången har gått ner sedan våren 2022 
Industrins orderingång. Index 2015=100, säsongrensade värden 

Källa: Industrins orderingång (SCB) 

Hemmamarknaden hade ett stort ordertapp i augusti 

men har därefter återhämtat sig något. I november 

var det dock en liten nedgång. En bransch som ökade 

produktionen under november var kemi- och 

läkemedelsindustrin, men branschens orderingång 

föll rejält i november.  

Fortsatta prisökningar för konsumenterna 
De generella prisökningarna i konsumentled steg i 

november och fortsatte till än mer dramatiska nivåer 

i december. Inflationstakten enligt KPI, 

konsumentprisindex, ökade med 0,8 procentenheter 

och ligger nu på 12,3 procent. Stigande räntor bidrar 

till att dra upp KPI-inflationen. Men även om man 

rensar bort detta var det en rejäl inflationsuppgång i 

december. Inflationstakten enligt KPIF, 

konsumentprisindex med fast ränta, ökade med 0,7 

procentenheter till 10,2 procent i årstakt.  

45 % 
Ökning av elpriserna från 
december 2021 till december 
2022 

Konsumentpriserna fortsatte upp i december 
Inflationstakten. Procentuell förändring jämfört med 
motsvarande månad föregående år 

 

Källa: Konsumentprisindex (SCB) 

Utöver de fortsatta räntekostnadsökningarna var det 

främst el och livsmedel som drog upp 

konsumentpriserna i december. Hushållens 

elkostnader var 45 procent högre än december 2021 

och en starkt bidragande orsak till ökningen. Även 

livsmedelspriserna fortsatte upp.  

Drivmedelspriserna sjönk i december men var trots 

det 17 procent högre än i december 2021. Det kan 

jämföras med juli då priserna låg mer än 50 procent 

högre i årstakt.  

Hushållens konsumtion vände upp i 

november 
Hushållens konsumtion som helhet har legat i stort 

sett still sedan i juli. Rörelserna har varit små. Efter 

en något svagare hushållskonsumtion i oktober steg 

konsumtionen i november med 0,4 procent. 

”Både dagligvaruhandeln och 
sällanköpsvaruhandeln såg ett 
trendbrott uppåt” 

Detaljhandeln har gått svagt under året och efter nio 

månader av fallande försäljningsvolymer ökade 

försäljningen, säsongsrensat och i fasta priser, i 

november. Både dagligvaruhandeln och 

sällanköpsvaruhandeln såg ett trendbrott uppåt. 

Klädhandeln, som gått svagt sedan i april, var en av 

vinnarna.  
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Uppåt för detaljhandeln i november efter svag handel i oktober 
Försäljningsvolym inom detaljhandeln, index 2015=100, 
säsongrensade månadsvärden 

Källa: Omsättning inom tjänstesektorn (SCB) 

När hemmaarbetet var ett faktum i och med 

pandemin fixade hushållen hemmakontoren. Det 

intresset har, med de stora generella prisökningarna 

under 2022, svalnat. Konsumtionen av möbler och 

inredning har fallit tillbaka kraftigt och ligger nu på 

2016 års konsumtionsnivå.  

Möbelkonsumtionen störtdyker 
Hushållskonsumtion. Index 2015=100, säsongrensade värden 

Källa: Hushållens konsumtionsindikator (SCB) 

Fortsatt stark arbetsmarknad trots att 

konkurserna ökar  
Under 2022 har producentpriserna skjutit i höjden. 

En del har kunnat kompenseras med höjda priser 

mot konsument, annat har företagarna tagit smällen 

för. Det, tillsammans med svagare efterfrågan, har 

resulterat i att antalet företagskonkurser har ökat. 

Sammantaget drabbades 8 500 anställda av konkurs 

mellan augusti och november 2022 mot drygt 3 000 

under samma period 2021. Även under pandemiåret 

2020 låg antalet konkurser under hösten på en lägre 

nivå än 2022. 

Andelen sysselsatta ökar  
Sysselsättningsgrad. Procentuell andel sysselsatta av 
befolkningen 15–74 år, säsongsrensade och utjämnade 
månadsvärden 

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (SCB) 

I arbetsmarknadsstatistiken syns ännu inget av 

detta. Sysselsättningsgraden fortsätter upp efter 

fallet 2020. Andelen av arbetskraften som är 

arbetslös fortsätter att sjunka och antalet arbetade 

timmar ligger högre under samtliga månader augusti 

till november 2022 jämfört med både 2020 och 2021. 

”Antalet arbetade timmar ligger 
högre under samtliga månader 
augusti till november 2022 
jämfört med både 2020 och 
2021” 

Konjunkturen på nedgång 
I samband med publiceringen av denna tidskrift 

publiceras även en uppdatering av SCB:s 

konjunkturklocka. Jämfört med föregående 

publicering så har samtliga månadsindikatorer 

uppdaterats vilket innebär att värden för november, 

och i några fall även december 2022, finns 

tillgängliga. För BNP kvartal finns värden till och 

med september 2022.  

Konjunkturklockan indikerar ett än mer dämpat 

konjunkturläge. I november hade 10 av 13 

indikatorer en nedåtgående trend, vilket betyder att 
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de låg i avmattnings- eller recessionsfasen. 

Samtidigt var det lika många indikatorer som låg 

över som under sin långsiktiga trend.  

Tio av tretton indikatorer på nedgång i november 

 

 

De två indikatorer som fortfarande sticker ut är 

sällanköpsvaruhandeln och hushållens 

konfidensindikator som ligger långt under sina 

historiska genomsnitt och som hade en fortsatt 

negativ trend i november. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konjunkturklockan i november 2022 

Sammantaget visar bilden att konjunkturen fortsatt är 
dämpad. 

Tio av tretton månadsindikatorer var på nedgång i 
november. 

Konjunkturläget gick från relativt svagt, med sju av tretton 
månadsindikatorer under sin långsiktiga trend, till ett mer 
neutralt konjunkturläge med lika många indikatorer över 
som under sin långsiktiga trend. 

SCB:s konjunkturklocka består av 14 ekonomiska 
indikatorer, varav 13 uppdateras månadsvis och en 
uppdateras kvartalsvis. 

Konjunkturläget beräknas genom att skatta den kortsiktiga 
trendens avvikelse från den långsiktiga trenden. 

Här kan du läsa mer om SCB:s konjunkturklocka  

I visualiseringsverktyget kan man följa hur de olika 
indikatorerna rör sig över tid. Under en konjunkturcykel rör 
de sig ett varv i konjunkturklockan och passerar då fyra 
konjunkturfaser. 

Kontaktperson: Caroline Ahlstrand 010-479 43 33 
  

https://scb.se/hitta-statistik/temaomraden/sveriges-ekonomi/konjunkturklocka/
https://experience.arcgis.com/experience/594bc505c87a49fbbe9a52655d99a8ef
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Fördjupning 

Antalet anställda i snabbväxande 

storföretag kommer att öka 

Genom SCB:s nya tillämpning av 
statistiska enheter förändras tolkningen 
av den ekonomiska statistiken till viss 
del. Införandet av nya företagsenheter 
leder till att de största företagens 
betydelse för tillväxten av antalet 
anställda i den icke-finansiella sektorn 
ökar. 

SCB:s arbete med de nya statistiska 

företagsenheterna har tidigare beskrivits i flera 

fördjupningsartiklar. Dessa finns att läsa i Sveriges 

ekonomi – statistiskt perspektiv nummer 4 2021 

respektive nummer 12 2021. Se länkar i slutet av 

artikeln.  

Arbetet med statistiska enheter grundar sig i krav 

från EU:s statistikmyndighet Eurostat. Syftet med 

förändringarna är att ge en större stabilitet och 

bättre jämförbarhet över tid och mellan länder. En 

direkt konsekvens av förändringen är att det blir 

något färre, men fler stora, företagsenheter. Det 

innebär att nettoomsättningen i näringslivet kan 

minska något när interna transaktioner inom en 

koncern kan räknas bort.  

Den här artikeln belyser hur den nya tillämpningen 

av statistiska enheter kommer att påverka 

statistiken. De nya tillämpningarna har bara använts 

vid leveransen av ”Structural Business Statistics” 

(SBS) till Eurostat för referensåren 2018 till 2021. 

Detta gör det möjligt att jämföra SBS-leveransen 

med resultaten från undersökningen Företagens 

ekonomi (FEK) som publiceras på SCB:s hemsida. I 

FEK används de tidigare definitionerna av statistiska 

enheter.   

I ett tidigare nummer av Sveriges ekonomi – 

statistiskt perspektiv nummer 12 2021 beskrevs 

skillnaderna med att använda nya och gamla 

företagsenheter för referensåret 2018. I den här 

artikeln visas effekten och konsekvenser ur ett 

användarperspektiv för perioden 2018 till 2021. 

Artikeln beskriver exempelvis konsekvenserna för 

mätningen av entreprenörskapet och snabbväxande 

företag när statistiken övergår till den nya 

definitionen av företagsenhet. Se definitioner i 

slutet av artikeln.  

Färre men större företag med nya statistiska 

enheter 
En omedelbar effekt av den nya tillämpningen av 

företagsenheter (FE) är att det blir färre företag men 

också fler stora företag. Det kommer också att ske 

förändringar inom och mellan branscher när 

juridiska enheter grupperas samman i 

företagsenheter. 

”Den nya tillämpningen av 
företagsenheter innebär att det 
blir färre företag men också fler 
stora företag” 

https://scb.se/contentassets/d99e5c716a3f4b938f009bb55cd7217a/nr0001_2021m12_ti_a28ti2112.pdf
https://scb.se/contentassets/d99e5c716a3f4b938f009bb55cd7217a/nr0001_2021m12_ti_a28ti2112.pdf
https://scb.se/contentassets/d99e5c716a3f4b938f009bb55cd7217a/nr0001_2021m12_ti_a28ti2112.pdf
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Antalet små företag är färre med nya definitionen av 
företagsenheter 
Antal företag i företagsstatistiken år 2018, uppdelat på antal 
anställda i företaget 

Källa: Företagens ekonomi (SCB) 

En företagsenhet kan endast ha en 

branschklassificering. Branschtillhörigheten 

bestäms utifrån den huvudsakliga verksamheten. 

Det betyder till exempel att förädlingsvärde och 

antal anställda kan komma att minska i branscher 

som i större utsträckning fungerar som 

hjälpverksamhet till andra branscher. I gengäld ökar 

förädlingsvärde och antal anställda i andra 

branscher. Den nya tillämpningen av FE påverkar 

därför inte ekonomin som helhet. Tillväxten av det 

totala förädlingsvärdet i ekonomin kommer 

exempelvis att vara densamma. 

För att bedöma effekterna av omläggningen av 

statistiska enheter över tid inleds analysen med 

diagram som illustrerar utvecklingen av antalet 

företagsenheter enligt gamla och nya FE-

definitionen totalt och uppdelat på storleksklass.  

Både gamla och nya företagsenheter ökar över tid 
Totalt antal företagsenheter i företagsstatistiken år 2018–2021, 
tusental 

 
Källa: Företagens ekonomi (SCB) 

Det första diagrammet visar att antalet 

företagsenheter ökade under perioden 2018 till 

2021, både enligt den gamla och den nya 

definitionen av FE. Ökningen var något större enligt 

den gamla definitionen. Antalsmässigt ökade gapet 

mellan gamla och nya FE från 89 600 år 2018 till 

98 600 år 2021.  

Tillväxten i antalet nya företag är lägre med den nya definitionen 
av företagsenheter 
Förändring av antal företagsenheter i olika storleksklasser under 
åren 2018–2021, omräknat till genomsnittlig årstakt, procent 

Källa: Företagens ekonomi (SCB) 

Antalet företagsenheter uppdelat på olika 

storleksklasser utvecklas olika i gamla och nya FE 

över tid. Tillväxten är högst bland de största och 

minsta företagen inom båda definitionerna. Antalet 

mellanstora företagsenheter har utvecklats svagare, 

speciellt enligt nya definitionen där samtliga 

storleksklasser utöver största och minsta har negativ 

utveckling mellan åren. En förklaring till skillnaden 

mellan definitionerna kan vara att många 

småföretag har blivit uppköpta, ingått fusioner eller 

ombildats till större koncerner.  

Andelen tillväxtföretag är oförändrat  
Omläggningen till nya statistiska enheter får 

avgörande konsekvenser för synen på tillväxtföretag 

och entreprenörskap. Tidigare forskning på området 

har visat att de flesta jobben skapas i små- och 

medelstora företag. Frågan är därför hur denna 

slutsats står sig när den ekonomiska statistiken nu 

skiftar om till att använda mer komplexa 

företagsstrukturer. Innan en sådan analys 

presenteras inleds avsnittet med ett diagram som 

beskriver andelen företagsenheter inom olika 

tillväxtfaser per storleksklass. 
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Populationen avser företagsenheter som finns över 

hela tidsperioden (kvarvarande företagsenheter). 

Företag med noll anställda år 2018 har exkluderats 

eftersom svårigheter finns med att mäta 

tillväxtambitioner bland enskilda näringsidkare. 

Storleksklass och branschgrupp har definierats från 

2018 års indelning. Tillväxtklasserna ”stark” anger 

förändring i antal anställda om minst 20 procent i 

snitt per år, ”svag” står för 0–20 procents förändring 

i antal anställda per år och ”negativ” tillväxt anger 

tillväxt understigande 0 procent över perioden. 

Andel företag med negativ tillväxt ökar med storleksklass 
Andel företagsenheter (nya FE) i olika tillväxtklasser uppdelat på 
storleksklass, procent 

Källa: Företagens ekonomi (SCB) 

Diagrammet antyder att andelen företag som är 

snabbväxande, alltså har en ökning av antalet 

anställda på 20 procent eller mer i snitt per år, är 

relativt liten i samtliga storleksklasser. Andelen som 

har negativ tillväxt, alltså där antalet anställda 

minskar, är högst inom de största företagen och 

lägst inom de minsta företagen. 

”Förutom för de minsta företagen 
ökar andelen tillväxtföretag något 
i samtliga storleksklasser”  

Fördelningen mellan olika tillväxtklasser skiljer sig 

inte nämnvärt om man jämför den gamla och den 

nya FE-definitionen. Studerar man enbart gruppen 

med stark tillväxt, de så kallade tillväxtföretagen, så 

ser man dock en viss skillnad. Förutom för de minsta 

företagen ökar andelen tillväxtföretag något i 

samtliga storleksklasser med den nya FE-

definitionen. 

Andelen snabbväxande företag ökar vid övergången till nya FE 
bland de större företagsenheterna  
Andel tillväxtföretag inom olika storleksklasser, procent 

Källa: Företagens ekonomi (SCB) 

Enligt diagrammet nedan framgår att antalet 

snabbväxande företag minskar i antal, främst är det 

en fråga om att de minsta företagen står för den 

största minskningen i absoluta tal jämfört med den 

gamla FE-definitionen. Totalt sett rör det sig om en 

minskning med 396 snabbväxande företag men 

andelen snabbväxande företag av samtliga 

företagsenheter är oförändrat. Andelen utgör 1,5 

procent av samtliga företagsenheter både enligt den 

gamla och nya FE-definitionen. Men som tidigare 

diagram visade så är minskningen andelsmässigt 

koncentrerad till den minsta storleksklassen. I de 

övriga storleksklasserna ökar andelen tillväxtföretag 

något.  

Antalet snabbväxande företag minskar mest bland de minsta 
Antal snabbväxande företagsenheter år 2021, uppdelat i 
storleksklasser med nya och gamla definitionen av 
företagsenheter 

Källa: Företagens ekonomi (SCB) 
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Merparten av de nya jobben genereras inom 

de större snabbväxande företagsenheterna 
Skiftas däremot fokus till betydelsen för 

arbetsmarknaden genom förändringen av antalet 

anställda förändras bilden dramatiskt. Tidigare 

forskning på området har bland annat poängterat att 

merparten av de jobben skapats bland de mindre 

tillväxtföretagen, se bland annat Birch (1979) 1. 

Denna analys visar i stället på att de större 

tillväxtföretagen med minst 100 anställda, enligt 

nya FE, står för den största ökningen av antalet 

anställda. 

Ingående analyser av sammansatta FE, där flera 

juridiska enheter (JE) ingår, visar på att det är fler JE 

som integreras än som försvinner från sammansatta 

FE över perioden 2018–2021. Det vill säga att 

ökningen av anställda genereras genom anställda 

verksamma inom tidigare självständiga juridiska 

enheter nu aggregeras in i en sammansatt 

företagsenhet eller koncern.  

De större tillväxtföretagen får en ökad betydelse för tillväxten av 
anställda 
Förändring av antal anställda i snabbväxande företagsenheter år 
2021, uppdelat i storleksklasser med nya och gamla definitionen 
av företagsenheter, tusental 

Källa: Företagens ekonomi (SCB) 

 

 

1 Birch, David L. (1979). The Job Generation Process. MIT Program on 

Neighbourhood and Regional Change, Massachusetts Institute of 

Technology, Cambridge, MA. 

Flest snabbväxande företag inom 

tjänstebranscherna 
Fördelat per bransch visar analysen att de flesta 

snabbväxande företagen finns inom tjänstesektorn, 

som avser SNI-koderna 45–99. Där återfinns över 70 

procent av totala antalet snabbväxande företag. 

Tjänstesektorns dominans i entreprenörskap 

bekräftas även vid analyser av förändring av antalet 

anställda för hela näringslivet. Inom de 

snabbväxande företagen stod tjänsteföretagen för 

merparten av ökningen, motsvarande 74 respektive 

73 procent för gamla respektive nya FE-definitionen.  

Snabbväxande tjänsteföretag fortsätter dominera näringslivets 
ökning av anställda 
Förändring av antalet anställda i snabbväxande företag, tusental 

Källa: Företagens ekonomi (SCB) 

Vidare innebär branschuppdelningen att de nya 

jobben ökar relativt sett mer inom de större 

företagen med minst 249 anställda både inom 

tjänste- och varuproduktion för nya FE. Skillnaden 

mellan den gamla och nya FE-definitionen är störst 

inom varuproduktionen men antalsmässigt är det 

fortfarande tjänstebranscherna som dominerar. 

”De nya jobben ökar relativt sett 
mer inom de större företagen” 
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De största företagen får en ökad betydelse både inom varu- och 
tjänsteproduktion för tillväxten av anställda 
Förändring av antalet anställda i snabbväxande företag med över 
249 anställda, tusental 

Källa: Företagens ekonomi (SCB) 

Framtida statistiska utmaningar 
Givet den komplexa bild som framkom ovan, 

nämligen den att många olika underliggande 

mekanismer samverkar, betyder att analyser av 

skillnader mellan olika definitioner av 

företagsenheter behöver kompletteras med 

hjälpinformation för att man bättre ska förstå 

dynamiken.  

Sådan hjälpinformation skulle kunna vara kopplad 

till händelser som beskriver de demografiska 

förändringarna på företagsnivå. Exempelvis koder 

som beskriver uppköp eller samgåenden från 

företagens arbetsställedynamik eller 

överlevnadsregler enligt undersökningen 

företagsdemografin. Det som försvårar 

genomförandet av detta är att uppgifterna från 

arbetsställedynamiken och företagsdemografin ännu 

inte har implementerat förändringarna av 

sammansatta företagsenheter fullt ut enligt 

förordningen för European Business Statistics (EBS).  

Kontaktperson: Andreas Poldahl 010-479 63 61 
 
 
 

 

 

 

Definitioner 

Juridisk enhet 

Juridisk enhet är en sammanslutning eller organisation som 
har registrerats för utövande av affärsverksamhet. 

Företagsenhet 

Företagsenheten, definieras av två huvudprinciper:  

1. En företagsenhet ska producera en vara eller tjänst som 
är tillgänglig på en marknad.  

2. Företagsenheten ska även ha kontroll över sina resurser 
och sitt beslutsfattande.  

Företagsenheten ska alltså gruppera samman de 
verksamheter som krävs för att kunna producera en vara 
eller tjänst och ha en viss grad av självständighet i 
förfogandet av resurser för produktionen. Genom att 
gruppera samman juridiska enheter som hör ihop till en 
företagsenhet så skapas en enhet som uppfyller principerna 
i punkterna ovan. I många fall beskriver koncernen 
företagsenheten bäst och enskilda juridiska enheter är bara 
en del av produktionen. Större koncerner kan i många fall 
vara uppdelade i flera företagsenheter i enlighet med 
principen om självständighet. Detta kan jämföras med den 
uppdelning i segment som koncerner ofta för i sin 
koncernredovisning.  

I praktiken organiserar sig företag ofta i koncerner snarare 
än inom en och samma juridiska enhet. Det betyder att 
statistiken påverkas av hur koncernerna väljer att bygga 
sina strukturer snarare än hur de fungerar som företag i 
statistisk mening.  

En sammansatt företagsenhet är en företagsenhet som 
består av fler än en juridisk enhet som grupperats 
tillsammans i en gemensam företagsenhet. Kan till exempel 
vara lika med koncern. 

Antalsmässigt så består de flesta företagsenheterna av 
endast en juridisk enhet. 

Företagens Ekonomi (FEK) 

Årsvis statistik som innehåller resultat- och 
balansräkningsdata för hela näringslivet exklusive offentlig 
förvaltning och finansiella branscher. 

Structural Business Statistics (SBS) 

Den europeiska statistikens motsvarighet till europeiska 
länders FEK. Levereras årsvis till EU:s statistikmyndighet 
Eurostat. 

Läs mer 

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nummer 12 2021 
(pdf) 

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nummer 4 2021 
(pdf) 

Det ekonomisk-statistiska systemet (scb.se) 
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https://scb.se/dokumentation/statistikomraden-under-forandring/det-ekonomisk-statistiska-systemet/
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Internationell 
utblick 

Turismen i praktiken återhämtad 

Snart tre år efter coronapandemins 
utbrott märks en tydlig återhämtning 
för turismen. Under tredje kvartalet 
2022 var antalet gästnätter i EU27 i stort 
sett tillbaka på samma nivå som under 
2019. Det är framförallt den inhemska 
turismen som har ökat. De utländska 
gästnätterna är fortfarande något färre 
än innan pandemin. 

Turismen var en av de hårdast drabbade sektorerna 

under pandemin. Resandet minskade kraftigt under 

våren 2020 och antalet gästnätter, som är en viktig 

indikator för turistnäringen, störtdök i samtliga EU-

länder. Störst var nedgången i april 2020 då antalet 

gästnätter i EU27 minskade med 95 procent jämfört 

med samma månad året innan. Drygt två år senare 

var nedgången nästan återhämtad. Under juli till 

september 2022 var gästnätterna endast 1 procent 

lägre jämfört med motsvarande månader 2019.  

Data från Eurostat indikerar att det totala antalet 

gästnätter under 2022 kommer att bli något färre än 

2019. Förutsatt att resandet inte ökade ovanligt 

mycket under slutet av året. Summerar man ihop 

gästnätterna för perioden januari till september 

2022, så långt som statistiken finns tillgänglig, 

noteras 6 procent färre gästnätter i EU-länderna än 

motsvarande period 2019. Störst var skillnaden i 

början av året när antalet gästnätter fortfarande var 

betydligt färre än under inledningen av 2019.  

Antalet gästnätter tillbaka på samma nivå som innan pandemin 
Gästnätter totalt i EU27, miljoner antal 

Källa: Eurostat 

De utländska gästnätterna är fortsatt färre   
Under våren 2020 stängdes i princip gränserna i 

många länder vilket hindrade besök från utländska 

resenärer. Antalet utländska gästnätter föll också 

brantare än de inhemska i början av pandemin och 

återhämtningen har samtidigt varit trögare. I 

september 2022 var antalet gästnätter för utländska 

turister 7 procent lägre än i september 2019.  

Sett till de två föregående åren så verkar 2022 ändå 

ha varit ett hyfsat bra år för den utländska turismen. 

Under perioden januari till september minskade de 

utländska gästnätterna med 13 procent jämfört med 

januari till september 2019. Åren 2020 och 2021 var 

nedgångarna 67 respektive 61 procent. 

Särskilt den inhemska turismen som bidragit till återhämtningen 
Gästnätter i EU27. Procentuell förändring jämfört med 
motsvarande månad 2019 

  
Källa: Eurostat 

Kontaktperson: Jenny Lunneborg 010-479 44 42 
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Indikatorer för Sverige, EU och USA 
 
Avtagande BNP-tillväxt under 2022 
BNP-tillväxt i procent jämfört med motsv. kvartal föregående år

  
Källa: Eurostat och OECD 

• Tillväxten i den svenska ekonomin har dämpats 

under 2022. Tredje kvartalet 2022 ökade BNP 

med 2,5 procent i årstakt. EU-området visar en 

liknande utveckling. 

• I USA ökade BNP med 1,9 procent, vilket var i 

linje med årstillväxten kvartalet innan. 

 

Trenden för amerikansk industriproduktion pekar sidledes  
Industriproduktionsindex 2015=100, säsongrensat 

  

Källa: OECD 

• I USA har industriproduktionen visat endast 

mindre rörelser de senaste månaderna.  

• I både Sverige och EU minskade produktionen i 

oktober.  

 
 

Inflationstakten fortsatte att sjunka i USA 
HIKP för Sverige och EU27, KPI för USA, årsförändring i procent

 

Källa: Eurostat och U.S. Bureau of Labour Statistics 

• Inflationen är fortsatt mycket hög i flera länder. 

• I november 2022 steg inflationstakten något i 

Sverige medan den dämpades i EU och USA. 

• I USA har inflationen sjunkit varje månad sedan 

juni 2022. I november låg inflationstakten på 7,1 

procent. 

 

Uppgången i producentpriserna mattades av under hösten 2022 
Producentprisindex 2015=100, säsongrensat 

 

Källa: OECD 

• Fortsatt stigande producentpriser under 2022 

men uppgången dämpades under hösten.  

• I Sverige och USA sjönk producentpriserna något 

i november 2022. 
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SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, 
debatt och forskning. Vi gör det på uppdrag av regeringen, myndigheter, 
forskare och näringsliv. Vår statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. 
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