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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. 

Från och med januari 2021 har tidskriften SCB–Indikatorer slagits ihop med 
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv. 

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. 

Fler diagram med konjunkturindikatorer finns här. 

  

mailto:ekstat@scb.se
https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/sveriges-ekonomi/konjunkturindikatorer/
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Månadsöversikt november 2021 

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 0,2 5,4 
  

Näringsliv     

Näringslivets produktion 0,5 6,5 
  

Industrins produktion 0,5 4,2 
  

Industrins orderingång -0,9 3,0 
  

Tjänsteproduktion 0,8 8,2 
  

Handel och konsumtion     

Hushållens konsumtion 1,0 8,3 
  

Detaljhandelns försäljning 0,9 6,0 
  

Utrikeshandel     

Varuexport3) 0,8 20,7 
  

Varuimport3) 1,3 19,6 
  

Priser     

Konsumentpriser (KPIF) 0,5 3,6 
  

Producentpriser 1,3 18,1 
  

Arbetsmarknad4)     

Sysselsättningsgrad5) 0,1 .. 
 

.. 

Arbetslöshetstalet6) -0,1 .. 
 

.. 

Arbetade timmar7) 0,1 .. 
 

.. 

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) Årsutvecklingen för arbetsmarknadsindikatorerna publiceras inte för tillfället på grund av definitionsförändringar som införts i 
Arbetskraftsundersökningen från och med januari 2021. Detta medför att siffrorna inte är jämförbara med tidigare år.  

5) Sysselsättning som andel av befolkningen 15–74 år. Förändring i procentenheter. Uppgifterna baserar sig på säsongrensade och utjämnade data. 

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

7) 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 

Fortsatt uppgång i ekonomin 

BNP-indikatorn för november 2021 
visade på fortsatt uppgång i den svenska 
ekonomin. Främst var det en stark 
hushållskonsumtion som drog upp 
tillväxten. Kraftiga ökningar för 
energipriserna, i synnerhet på el, har 
drivit upp inflationen. Inflationstakten 
var i december den högsta som 
uppmätts sedan 1993.   

De sista restriktionerna till följd av covid-19 

släpptes i slutet av september. Bland annat togs 

tidigare deltagartak för allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar bort samtidigt som 

återgången till kontoren kunde inledas. Aktiviteten i 

ekonomin ökade både i oktober och i november.  

Den månadsvisa BNP-indikatorn steg med 0,2 

procent i november 2021, säsongrensat och jämfört 

med i oktober. Jämfört med november 2020 var 

tillväxten 5,4 procent. Det var den högsta 

tillväxttakten på årsbasis sedan i juli. November 

2020 var dock förhållandevis svagt då den 

ekonomiska aktiviteten sjönk till följd av skärpta 

restriktioner som infördes på grund av ökad 

smittspridning. 

BNP-indikatorn visar svag ökning från oktober 
BNP-indikatorn, index 2011=100, säsongrensade värden 

Källa: Nationalräkenskaperna (SCB) 

Främst var det hushållskonsumtionen som bidrog 

till tillväxten på månadsbasis i november. 

Konsumtionen ökade med 1,0 procent jämfört med 

oktober och med 8,3 procent jämfört med november 

föregående år.   

Sällanköpsvaror drev 

hushållskonsumtionen  
I samband med lättade restriktioner och återgången 

till kontor under hösten steg hushållskonsumtionen, 

säsongrensat, inom de flesta segmenten i november. 

Kläd- och skohandelns tapp under 2020 var i stort 

sett upphämtat i november 2021. Från att ha legat 

på 60 procent av den genomsnittliga nivån 2015 

under december 2020, var kläd- och skohandeln 

uppe på 93 procent av 2015 års nivå i november 

2021. Den var i och med detta nästan tillbaka på 

samma nivå som i november 2019. 

”Kläd- och skohandelns tapp 
under 2020 var i stort sett 
upphämtat i november 2021” 
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Klädhandeln ökade under hösten 
Hushållskonsumtionsindikator, beklädnadshandel, index 
2015=100, säsongrensade värden 

Källa: Omsättning inom tjänstesektorn (SCB) 

Hushållen ökade även sin möbelkonsumtion i 

november. Restaurang- och hotellbesök minskade 

från oktober, men på årsbasis var det en betydande 

upphämtning med en uppgång på 64 procent jämfört 

med november 2020.  

Stark tillväxt för tjänsteproduktionen 
Inom näringslivet steg produktionen i november i 

såväl industrin som tjänstebranscherna. För 

industrin skedde en snabbare återhämtning efter 

coronautbrottet än för tjänstebranscherna. Sett över 

det senaste året har dock tillväxten i 

tjänstebranscherna varit något högre än inom 

industrin. I november 2021 var tjänsteproduktionen 

8,2 procent högre än motsvarande månad året 

innan. För industrin var årstillväxten 4,2 procent. 

Tjänsteproduktionen fortsätter att växa 
Index 2015=100, säsongrensade värden 

Källa: Produktionsvärdeindex (SCB) 

”Sett över det senaste året har 
dock tillväxten i 
tjänstebranscherna varit något 
högre än inom industrin” 

Detaljhandeln gick fortsatt starkt under november 

där både dagligvaru- och sällanköpshandeln steg. 

Sällanköpshandeln steg, efter en mer återhållen 

konsumtion under sommaren, tillbaka till 

toppnoteringen i maj. 

Inflationen fortsatte uppåt 
I november och december steg inflationen 

ytterligare. Enligt konsumentprisindex med fast 

ränta, KPIF, var den årsvisa prisökningstakten 3,6 

procent i november och 4,1 procent i december. Det 

var en ökning med 1,0 procentenheter mellan 

oktober och december. Inflationstakten, enligt KPIF, 

var redan i november den högsta uppmätta sedan 

december 1993. Observera att utvecklingstalen i 

månadsöversikten på sidan 3 avser 

novembersiffrorna.  

+4,1 % 
Inflationstakten, enligt KPIF, var i 
december 2021 den högsta på 28 
år 

Främst var det ökade energipriser som drev 

inflationen. Elpriserna var i november 29 procent 

högre och i december hela 50 procent högre än 

motsvarande månader året innan. Dessutom har 

priserna på drivmedel ökat kraftigt på årsbasis. I 

november var ökningstakten 35 procent och i 

december låg den på 27 procent. Inflationstakten 

enligt KPIF exklusive energi låg i december på 1,7 

procent. Det var 0,2 procentenheter lägre än i 

november och första månaden med nedgång sedan 

juli 2021. 
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Högsta inflationstakten sedan 1993 
Konsumentprisindex med fast ränta, KPIF. Procentuell förändring 
jämfört med motsvarande månad föregående år 

Källa: Konsumentprisindex (SCB) 

Fortsatt stark utrikeshandel 
Trenden i varuhandeln med utlandet pekar fortsatt 

starkt uppåt. Både varuimporten som varuexporten 

visade höga nivåer mätt i löpande priser även i 

november. På grund av att export- och 

importpriserna ökat mycket kraftigt så är den 

volymmässiga uppgången för utrikeshandeln 

betydligt lägre. 

Stark värdeökning för både export och import under 2021 
Export och import av varor. Miljarder kronor per månad, löpande 
priser, trend 

Källa: Utrikeshandel med varor (SCB) 

Den varugruppsindelade statistiken finns till och 

med oktober och visar att importvärdet av 

elektronik, metaller och maskiner har ökat under 

hösten. Importvärdet på råolja var i oktober 8,5 

miljarder kronor, vilket var den högsta noteringen 

på tre år. Kraftiga prisökningar på råolja bidrog dock 

till detta. Motorfordon gick mot strömmen och 

importen har haft en nedåtgående trend sedan i 

mars.  

På exportsidan fortsatte den positiva trenden för 

metaller och läkemedel även i oktober, medan 

exporten för motorfordonsindustrin fortsatte att 

minska.  

Kontaktperson: Caroline Ahlstrand 010-479 43 33 
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Fördjupning 

Måttlig pandemieffekt i 

byggbranschen 

Byggbranschen påverkades relativt lite 
av coronapandemin i förhållande till 
övriga branscher. Trots att det var en 
tydlig nedgång för antalet arbetade 
timmar så påverkades inte 
produktionsvolymen i någon större 
omfattning.  

I denna artikel studeras hur byggbranschen har 

påverkats under coronapandemin. Artikeln beskriver 

utvecklingen på arbetsmarknaden och därefter hur 

produktionen (mätt som förädlingsvärde) och 

produktiviteten har påverkats. Slutligen beskrivs 

prisutvecklingen i byggsektorn genom SCB:s 

faktorprisindex för byggnader. 

Starkt byggande innan pandemin  
Den svenska byggbranschen visade en stark tillväxt 

några år innan pandemin. Detta drevs framförallt av 

ökat bostadsbyggande, som gick upp rejält under 

perioden 2012–2017.  

Bostadsbyggandet ökade åren innan pandemin 
Påbörjade och färdigställda lägenheter i nybyggda 
flerbostadshus, tusental per år 

Källa: Nybyggnad av bostäder (SCB) 

Under 2018–2019 mattades byggtakten av, 

åtminstone sett till antalet påbörjade 

bostadsbyggen, men var fortsatt hög historiskt sett. 

Diagrammet visar nybyggnation av flerbostadshus 

men samma tendens gällde även för byggandet av 

småhus. Antalet färdigställda bostäder fortsatte 

däremot att öka till och med 2019, vilket illustrerar 

att det är långa produktionstider inom 

byggbranschen. Det är en förklaring till att 

byggbranschen har påverkats av pandemin med viss 

fördröjning jämfört med den övriga ekonomin. 

Många varslades under 2020 
När pandemin tog fart i mars 2020 ökade antalet 

som varslades om uppsägning mycket kraftigt i 

Sverige. Detta gällde även i byggbranschen. I 

jämförelse med andra branscher varslades dock 

betydligt färre inom bygg än exempelvis 

tillverkningsindustrin och handeln. Antal anställda i 

dessa branscher är ungefär 1,5 gånger fler än inom 

byggbranschen men hade även med hänsyn till detta 

fler varslade än byggföretagen. I pandemins 

inledande skede varslades dock flest inom hotell och 

restaurang. 
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Höga varseltal i pandemins inledning 
Antal varslade om uppsägning per månad 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

Byggbranschens andel av det totala antalet varslade 

i hela ekonomin låg i genomsnitt på 10 procent 

under åren 2017–2019. Under mars och april 2020 

var byggbranschens andel endast 3–4 procent men 

under hösten ökade andelen och totalt för helåret 

2020 var andelen drygt 6 procent. För 2021 (data till 

och med november) ökade andelen till 11 procent av 

det totala antalet varslade men det beror främst på 

att antalet varsel inom tillverkningsindustrin var 

ovanligt lågt. 

Sysselsättningen påverkades endast svagt   
Att många varslades om uppsägning betyder dock 

inte att lika många blev av med jobbet. Enligt den 

kortperiodiska sysselsättningsstatistiken ökade 

antalet anställda inom byggbranschen under 2020. 

Med undantag för första kvartalet 2021 har antalet 

anställda i byggbranschen ökat varje kvartal under 

coronapandemin, jämfört med motsvarande kvartal 

året innan. 

Även handeln hade en positiv utveckling i årstakt 

förutom första kvartalet 2020. För 

tillverkningsindustrin var det däremot en tydlig 

minskning av antalet anställda under hela 2020. 

”Med undantag för första 
kvartalet 2021 har antalet 
anställda i byggbranschen ökat 
varje kvartal under 
coronapandemin” 

Sysselsättningen relativt stabil inom byggbranschen 
Anställda, procentuell förändring jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år 

Källa: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (SCB) 

Arbetade timmar sjönk rejält 
En av de främsta anledningarna till att 

sysselsättningen inte sjönk så kraftigt under 2020, 

utan till och med ökade inom byggbranschen, var 

införandet av korttidspermitteringar. Personal 

kunde på så vis gå ner i arbetstid, då statliga stöd 

gjorde att de endast förlorade en liten del av lönen. 

Det innebar att antalet arbetade timmar i ekonomin 

minskade kraftigt, även i byggbranschen. 

Arbetade timmar minskade i byggbranschen 2020 
Arbetade timmar i ekonomin totalt respektive byggbranschen, 
procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år 

 
Källa: Nationalräkenskaperna (SCB) 

Under det andra och tredje kvartalet av pandemiåret 

2020 skedde en kraftig tillbakagång av antalet 

arbetade timmar jämfört med samma perioder 

föregående år. Minskningen var något mer utdragen 

i byggbranschen än för ekonomin som helhet.  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2019 2020 2021

Tillverkningsindustri
Bygg
Handel

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2020K1 2020K2 2020K3 2020K4 2021K1 2021K2 2021K3

Tillverkningsindustri
Bygg
Handel

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2019 2020 2021

Totalt

Bygg



 

SCB – Sveriges ekonomi  9 
 

”Under det andra och tredje 
kvartalet av pandemiåret 2020 
skedde en kraftig tillbakagång av 
antalet arbetade timmar” 

Sent produktionsfall i byggsektorn 
Förädlingsvärdet i byggbranschen tyder på att 

produktionen inte minskade i pandemins initiala 

skede. Stora byggprojekt har kunnat löpa på trots en 

minskad arbetsinsats. Att byggbranschen importerar 

betydligt lägre andel av sina insatsvaror än 

exempelvis tillverkningsindustrin kan också vara en 

förklaring till att produktionen inte föll när 

utrikeshandeln nästan stannade upp under våren 

2020. Bristen på insatsvaror inom industrin ledde till 

att fabriker blev tvungna att stänga ner 

produktionen tillfälligt. 

Positiv tillväxt i byggbranschen 2020 trots BNP-fall 
BNP samt förädlingsvärde i byggbranschen, procentuell 
förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år 

Källa: Nationalräkenskaperna (SCB) 

Noterbart är även att hushållens ökade efterfrågan 

på byggtjänster i form av ombyggnad och renovering 

varit gynnsamt för byggföretagen under pandemin. 

ROT-avdragen ökade med 10 procent helåret 2020 

jämfört med 2019 och uppgången fortsatte 2021.  

”Stora byggprojekt har kunnat 
löpa på trots en minskad 
arbetsinsats” 

Produktiviteten steg under pandemin 
Produktivitet är ett användbart mått på hur effektiv 

en produktionsprocess är. Arbetsproduktiviteten 

definieras som kvoten mellan förädlingsvärdet och 

antalet arbetade timmar. En hög arbetsproduktivitet 

indikerar alltså ett stort värde per arbetad timme 

och vice versa. Kortsiktigt påverkas produktiviteten 

av konjunkturen och bör tolkas med försiktighet. 

Diagrammet illustrerar dock att byggbranschen 

utmärkte sig när det gäller produktivitetsutveckling 

under pandemin. 

Produktiviteten ökade inom byggbranschen 
Arbetsproduktivitet, förädlingsvärde i kronor per arbetad timme, 
säsongrensade värden 

Källa: Nationalräkenskaperna (SCB) 

Arbetsproduktiviteten i byggbranschen steg andra 

kvartalet 2020, när de flesta andra branscher inom 

näringslivet nådde sin lägsta produktivitet på länge. 

Då antalet arbetade timmar minskade under 

perioden betyder det ökade produktivitetstalet att 

produktionen sjönk mindre än arbetade timmar i 

byggbranschen, medan det omvända gällde för de 

flesta andra branscher. 

”Produktiviteten i byggbranschen 
steg andra kvartalet 2020” 

För tillverkningsindustrin minskade 

förädlingsvärdet mer än arbetade timmar andra 

kvartalet 2020 vilket gav ett fall i 

arbetsproduktiviteten. För byggbranschen ökade 

förädlingsvärdet, säsongrensat, både fjärde kvartalet 

2019 och första kvartalet 2020 och trots en viss 

nedgång andra kvartalet 2020 sjönk arbetade timmar 

mer vilket resulterade i en ökad produktivitet. 
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Byggpriserna föll i början av pandemin 
Ett bra sätt att avläsa den generella prisnivån i 

byggbranschen är det så kallade Faktorprisindex för 

byggnader (FPI). FPI mäter kostnadsförändringar för 

olika produktionsfaktorer i bostadsbyggande såsom 

priset på olika typer av byggmaterial, utrustning, 

arbetarnas löner och en del andra kostnader. Indexet 

kommer att byta namn till Byggkostnadsindex (BKI) 

i samband med publiceringen avseende januari 2022 

den 15 februari. Det benämns dock FPI i denna 

artikel.  

Faktorprisindex för byggnader (FPI) 

FPI är uppbyggt av entreprenörens kostnader och 
byggherrens kostnader. Dessa kostnader har olika betydelse 
och ges därför olika vikter i beräkningarna av indexet. 
Entreprenörens kostnader styr 82 procent av 
indexutvecklingen och byggherrens kostnader 18 procent.  

Entreprenörens kostnader är i sin tur uppdelad på fem 
huvudsakliga kostnadsslag: material, lönenivå, maskiner, 
transport och arbetsgivarens omkostnader. Inom 
entreprenörens kostnader styr till exempel material 42 
procent av utvecklingen, löner 29 procent och transporter 6 
procent. 

Vid publiceringen avseende januari 2022 (den 15 februari) 
byter indexet namn till Byggkostnadsindex (BKI). 

Diagrammet nedan indikerar att det var kostnaden 

för arbetslön och transport tillsammans med 

arbetsgivarnas sociala avgifter som drev ned 

faktorprisindex i pandemins initiala skede. 

Faktorprisindex sjönk i början av pandemin 
Entreprenörkostnader i faktorprisindex för byggnader (exklusive 
löneglidning och moms), Index 2015=100 

 
Källa: Faktorprisindex för byggnader (SCB) 

Orsaken till denna utveckling är bland annat de 

lättnader som regeringen tillsatte i form av tillfälligt 

sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. 

Förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter innebar att 

arbetsgivare kunde begära nedsättning av avgifterna 

för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar 

mellan 1 mars och 30 juni 2020. När lättnaderna 

drogs tillbaka återgick löneavtalen till tidigare 

nivåer. 

Några andra finanspolitiska åtgärder som med stor 

sannolikhet fått utslag i faktorprisindex är utvidgat 

statligt ansvar för sjuklönekostnader, anstånd för 

skatteinbetalningar och statliga lånegarantier för 

små och medelstora företag.  

Priset på drivmedel och andra kostnader som rör 

transport spelade också roll för indexets 

tillbakagång. Priserna på dieselolja sjönk kraftigt i 

början av pandemin och återhämtades inte under 

hela 2020. 

Kraftigt stigande byggpriser 2021 
Trenden för FPI har varit tydligt stigande från och 

med tredje kvartalet 2020. Under denna period har 

även den allmänna prisnivån, mätt med 

konsumentprisindex (KPI), ökat markant. Men 

uppgången för FPI har varit klart snabbare.  

Byggpriserna har ökat snabbare än den allmänna prisnivån 
Faktorprisindex och konsumentprisindex, 2015=100 

Källa: Faktorprisindex för byggnader och konsumentprisindex (SCB) 

En anledning till att KPI ökat mycket långsammare 

än FPI under perioden beror på att KPI mäter en 

betydligt bredare korg av varor och tjänster och 

därmed får svagare fluktuationer. 
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Prisuppgången för FPI under 2021 drevs delvis av 

transportkostnaderna genom ett delaggregat som 

mäter elkostnader vid husbyggnad, men beror allra 

främst på kraftiga prisökningar på marknaderna för 

stål, trä, betong och andra råvaror. Även 

färgpriserna steg som en följd av brist på råvaror i 

färgindustrin.  

”Kraftiga prisökningar på 
marknaderna för stål, trä, betong 
och andra råvaror” 

Den kraftiga prisökningen på material skulle på sikt 

kunna dämpa aktiviteten i byggbranschen, men det 

verkar ännu inte ha gett några tydliga effekter på 

byggbolagens delårsrapporter. Rapporterna under 

tredje kvartalet 2021 visade att det fanns en stor 

undertryckt efterfrågan i branschen. Många av 

storföretagen såg en stabiliserad marknad som orsak 

till den starka orderingången. Även de 

konsumentnära byggtjänsterna såsom 

ombyggnation och renoveringar såg en ökad 

efterfrågan under pandemin, bland annat för att 

hushållen spenderade mera tid hemma och blev mer 

medvetna om sina renoveringsbehov. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att 

byggbranschen klarat sig relativt bra under 

pandemin. Trots en nedgång i arbetade timmar 

våren 2020 var det först mot slutet av 2020 och 

början av 2021 som det syntes en viss dämpning av 

produktion och sysselsättning. Både andra och 

tredje kvartalet 2021 har byggbranschen gått starkt.  

Kontaktperson: Mikael Mellberg 010-479 51 34 
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Internationell 
utblick 

Turismen fortsatt begränsad på 

grund av pandemin 

Coronapandemin har drabbat 
turismverksamheter mycket hårt över 
hela världen. Data från Eurostat visar att 
besöksnäringen i samtliga EU-länder har 
en bit kvar till nivån från 2019 även om 
2021 var starkare än 2020.  

De två senaste åren har till stor del präglats av 

coronapandemin. Till följd av pandemin har 

resandet minskat kraftigt och det har varit färre 

turister än normalt. Våren 2020 stängdes i princip 

gränserna i många länder och omöjliggjorde besök 

från andra länder. Även den inhemska turismen 

minskade till följd av reserestriktioner och rädsla för 

att smittas och sprida smitta vidare. 

Gästnätterna i EU föll brant våren 2020 
En viktig indikator för turistnäringen är antalet 

gästnätter. Här räknas övernattningar på hotell, 

stugor, campingar och andra typer av 

semesterboende. Enligt data från Eurostat minskade 

gästnätterna i EU27 med 95 procent i april 2020, 

jämfört med samma månad året innan. Och för 

utländska turister minskade gästnätterna med över 

98 procent. 

Trots en viss återhämtning under sommaren 2020, 

som främst berodde på inhemsk turism, var det klart 

färre gästnätter under helåret 2020 än året innan 

inom EU. Jämfört med 2019 minskade gästnätterna 

med 51 procent och nedgången för utländska 

turister var 70 procent. En viss reservation för 

utvecklingstalen bör göras då ett fåtal länder inte 

rapporterat fullständiga uppgifter men det ger ändå 

en bra bild över tappet som pandemin orsakade. 

Klart färre gästnätter än innan pandemin 
Gästnätter i EU27. Procentuell förändring jämfört med 
motsvarande månad 2019 

Källa: Eurostat 

Trots att 2021 var ett mindre dåligt år för turismen 

än 2020 så var det fortsatt klart under nivån från 

2019. För perioden januari till och med september 

2021 noterades 34 procent färre gästnätter i EU-

länderna än motsvarande period 2019. 

Spanien har drabbats hårt 
Samtliga EU-länder som har rapporterat fullständiga 

data har betydande minskningar av antalet 

gästnätter jämfört med 2019. Av de stora EU-

länderna står turismen för störst andel av BNP i 

Spanien och Italien. Båda dessa länder har haft en 

kraftig minskning av antalet gästnätter. Allra störst 

nedgång noterades i Spanien där gästnätterna sjönk 

med 69 procent 2020 och under januari till 

september 2021 var de 45 procent under nivån från 

motsvarande period 2019.  

Det kan jämföras med Sverige, där turismen förvisso 

står för en lägre andel av BNP. Speciellt så står 

utländska turister för en lägre andel. I Sverige var 

det en nedgång i antalet gästnätter på 38 procent 

under 2020 och 15 procent under januari till 

september 2021 jämfört med motsvarande period 

2019. 

Kontaktperson: Johannes Holmberg 010-479 45 11  
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Indikatorer för Sverige, EU och USA 
 
Stark BNP-tillväxt i årstakt efter raset förra våren 
BNP-tillväxt i procent jämfört med motsv. kvartal föregående år  

Källa: Eurostat, OECD och SCB 

• BNP-tillväxten var fortsatt stark tredje kvartalet, 

men inte lika hög som andra kvartalet 2021 då 

det svaga jämförelsekvartalet året innan påverkar 

årstakten.  

• USA och Sverige hade en något högre årstillväxt 

än EU27, men skillnaderna var mindre än under 

det andra kvartalet.  

Positiv trend för amerikansk industriproduktion 
Industriproduktionsindex 2015=100, säsongrensat  

Källa: OECD 

• Industriproduktionen i Sverige återhämtade sig 

snabbt efter raset förra våren. I början av 2021 

fortsatte uppgången men den har planat ut något 

de senaste månaderna. 

• I USA tog återhämtningen för industrins 

produktionsvolymer lite längre tid än i EU och 

Sverige. I november steg den amerikanska 

produktionen och låg åter på samma nivå som 

före krisen. 

 

Inflationen stiger fortsatt brant 
HIKP, årsförändring i procent 

Källa: Eurostat 

• Inflationen har stigit kraftigt under 2021 över så 

gott som hela världen. 

• Allra tydligast märks det i USA där 

inflationstakten i november 2021 var 7,9 procent. 

• Även i EU och Sverige har inflationen ökat 

mycket och låg i november på 5,2 respektive 3,9 

procent enligt måttet HIKP. 

Producentpriserna fortsätter uppåt 
Producentprisindex för industrin, index 2015=100 

Källa: OECD 

• Även producentpriserna inom industrin har ökat 

rejält under 2021. 

• I november var producentpriserna inom 

industrin i Sverige och USA 15 respektive 17 

procent högre än motsvarande månad i fjol. I EU-

länderna var prisökningstakten 11 procent i 

oktober.
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SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, 
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forskare och näringsliv. Vår statistik bidrar till en faktabaserad 
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