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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 december 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 0,3 7,0 
  

Näringsliv     

Näringslivets produktion 0,6 7,7 
  

Industrins produktion -1,2 0,1 
  

Industrins orderingång -5,1 -7,7 
  

Tjänsteproduktion 0,2 9,7 
  

Handel och konsumtion     

Hushållens konsumtion -2,8 6,5 
  

Detaljhandelns försäljning -4,4 3,3 
  

Utrikeshandel     

Varuexport3) 1,3 23,1 
  

Varuimport3) 2,3 28,9 
  

Priser     

Konsumentpriser (KPIF) 1,3 4,1 
  

Producentpriser 2,8 20,1 
  

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 

Aktiviteten i ekonomin högre än 

innan pandemin 

Sveriges ekonomi har klarat sig igenom 
coronapandemin förhållandevis väl. 
Åtminstone när man gör en 
internationell jämförelse. Under andra 
halvåret 2021 var aktiviteten i den 
svenska ekonomin högre än innan 
pandemin. Stark tillväxt inom 
tjänstebranscherna var en av de främsta 
faktorerna bakom detta. 
Månadsindikatorerna för december 
spretar dock åt lite olika håll. 

Under 2021 återhämtade sig den svenska ekonomin 

efter den stora nedgången 2020. Den preliminära 

BNP-indikatorn visade en tillväxt på 5,2 procent för 

helåret 2021. 

+5,2 % 
BNP-tillväxt 2021 jämfört med 
2020, enligt BNP-indikatorn 

Ekonomin växte samtliga fyra kvartal, justerat för 

säsongseffekter, där framförallt tredje kvartalet var 

starkt. Detta lyftes av en mycket stark utveckling i 

juli då aktiviteten i den svenska ekonomin klättrade 

över nivån innan pandemin. Efter en dämpning i 

augusti steg åter BNP-nivån under årets avslutande 

fyra månader. Från oktober till december var det 

dock endast marginella uppgångar. Enligt BNP-

indikatorn växte den svenska ekonomin med 1,4 

procent fjärde kvartalet 2021 jämfört med kvartalet 

innan. 

Tillväxt samtliga kvartal 2021 
BNP-indikatorn, säsongrensade värden. Kvartalsvis tillväxt i 
procent (vänster). Index 2011=100 månadsdata (höger) 

Källa: Nationalräkenskaperna (SCB) 

Sverige har återhämtats snabbare än de 

stora ekonomierna i Europa 
Den svenska ekonomin drabbades av ett kraftigt fall 

andra kvartalet 2020 då coronapandemin tog fart. 

Lättare restriktioner i Sverige gjorde nedgången 

mildare än i många andra länder, och den svenska 

återhämtningen gick snabbare.  

”Den svenska nedgången var 
mildare än i många andra länder 
och återhämtningen gick 
snabbare” 

För de fyra stora EU-ekonomierna var det endast 

Frankrike som vid utgången av 2021 var tillbaka på 

samma nivå som 2019. Såväl Tyskland, Italien och 

Spanien har fortfarande inte återhämtat tappet och 

för Tysklands del minskade BNP fjärde kvartalet 

2021 enligt de preliminära siffrorna. 
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Snabbare återhämtning i Sverige än i EU som helhet 
BNP, Index 2019=100, säsongrensade kvartalsvärden. Fjärde 
kvartalet 2021 preliminära siffror 

Källa: OECD 

Den amerikanska ekonomin har till skillnad från de 

stora EU-ekonomierna haft en närmast identisk 

utveckling som den svenska. Både sett till hur djup 

nedgången var och hur snabb den efterföljande 

återhämtningen har varit samt hur nivån fjärde 

kvartalet 2021 var i förhållande till förkrisnivån. I 

månadens internationella artikel på sidan 13 kan 

man läsa mer kring BNP-utvecklingen under 2021. 

Blandad bild i december 
Månadsindikatorerna för den svenska ekonomin 

visar en något spretig bild vad gäller utvecklingen i 

december. Produktionen i näringslivet ökade svagt 

medan hushållskonsumtionen minskade som en 

följd av en förhållandevis svag försäljning inom 

detaljhandeln. En stark konsumtion i november 

bidrog också till att det blev en rekyl nedåt i 

december. 

-4,4 % 
Detaljhandeln minskade i 
december 2021, säsongrensat 
och jämfört med november 

Hushållskonsumtionen sjönk i december efter stor uppgång i 
november 
Hushållens konsumtionsindikator. Index 2015=100, 
säsongrensade månadsvärden 

Källa: Omsättning inom tjänstesektorn (SCB) 

Detaljhandeln minskade i december 
Försäljningen inom detaljhandeln föll i december 

2021 jämfört med november. Enligt säsongrensade 

värden minskade försäljningen med 4,4 procent. En 

anledning till nedgången är att det har skett en 

förskjutning av julhandel från december till 

november. De okorrigerade försäljningsvolymerna 

under de båda månaderna är på historiskt höga 

nivåer. 

I december var det främst försäljningen av 

sällanköpsvaror som minskade, där nedgången var 

hela 6,7 procent. De två delbranscher som hade 

störst minskning säsongrensat var leksakshandeln 

och elektronikhandeln. 

Nedgång för sällanköpsvaruhandeln 
Detaljhandelsindex sällanköpsvaror. Index 2015=100, 
säsongrensade månadsvärden 

Källa: Omsättning inom tjänstesektorn (SCB) 
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Försäljningen inom leksakshandeln brukar ligga mer 

än dubbelt så högt i december än någon annan 

månad. De två senaste åren har 

decemberförsäljningen inte ökat lika kraftigt vilket 

inneburit att statistiken visar stora nedgångar i 

december både 2020 och 2021, enligt säsongrensade 

siffror. 

Svagare uppgång än normalt i december för leksakshandeln 
Försäljning inom leksakshandeln. Index 2015=100. Fasta priser, 
kalenderkorrigerat (stapel), säsongrensat (linje) 

Källa: Omsättning inom tjänstesektorn (SCB) 

Även inom elektronikhandeln brukar december vara 

dominerande försäljningsmässigt men både 2020 

och 2021 var volymen i faktiska tal högre i 

november. En bidragande faktor är sannolikt ”Black 

Friday” där just elektronikhandeln lockar med 

massiva kampanjer i slutet av november. 

Stark försäljning inom elektronikhandeln i november 
Försäljning inom elektronikhandeln. Index 2015=100. Fasta 
priser, kalenderkorrigerat (stapel), säsongrensat (linje) 

Källa: Omsättning inom tjänstesektorn (SCB) 

Att restriktionerna skärptes från den 23 december 

kan också ha haft en dämpande effekt på handeln, 

framförallt under mellandagsrean. 

Tjänstebranscherna driver utvecklingen 
Det var en blandad utveckling inom näringslivet i 

december. Industriproduktionen föll något medan 

tjänsteproduktionen fortsatte svagt uppåt. 

Byggproduktionen steg däremot rejält. Sett över hela 

2021 så har det varit en mycket starkare tillväxt i 

tjänstebranscherna än inom industrin, även om 

industrin föll hårdare vid pandemins utbrott. 

”Sett över hela 2021 så har det 
varit en mycket starkare tillväxt i 
tjänstebranscherna än inom 
industrin” 

Den svenska industriproduktionen återhämtades 

redan mot slutet av 2020 till nivåerna innan 

pandemin. Även om fallet var mildare för 

tjänstesektorn som helhet tog återhämtningen 

längre tid. Industrin visade fortsatt tillväxt under 

första halvåret 2021 men därefter har produktionen 

mattats av. Produktions- och leveransproblem till 

följd av personalbortfall samt brist på exempelvis 

halvledarkomponenter är faktorer som bidragit till 

detta.  

Positiv trend för tjänsteproduktionen  
Produktionsvärdeindex 2015=100, säsongrensade 
månadsvärden 

Källa: Produktionsvärdeindex (SCB) 
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Tjänsteproduktionen har haft en ganska stabil 

återhämtningsfas och trenden har varit uppåtgående 

under i stort sett hela 2021. Det finns dock 

betydande skillnader mellan olika tjänstebranscher. 

Delbranscher som företagstjänster samt information 

och kommunikation påverkades i stort sett inte alls 

under 2020 och låg vid utgången av 2021 klart över 

nivåerna innan pandemin. Hotell- och 

restaurangbranschen låg länge klart under tidigare 

nivå men återhämtades starkt under sommaren 

2021. Transportbranschen har haft en långsamt 

stigande kurva och var mot slutet av 2021 i stort sett 

tillbaka på förkrisnivån. 

Transportbranschen i stort sett återhämtad 
Produktionsvärdeindex 2015=100, säsongrensade 
månadsvärden 

Källa: Produktionsvärdeindex (SCB) 

Skakigt på börsen i början av 2022 
Det har varit en turbulent inledning av 2022 på 

finansmarknaden. Den amerikanska centralbanken 

Federal Reserve har flaggat för att strama åt 

penningpolitiken till följd av den höga inflationen. I 

ett första steg handlar det om att minska stödköpen 

av obligationer och andra typer av räntepapper. 

Centralbanken planerar även att börja höja 

styrräntan i flera steg under de kommande åren. Det 

har inneburit en uppgång för de amerikanska 

marknadsräntorna och motsvarande tendens syns 

även i Sverige. Stigande räntor, osäkerheten med 

omikron och ökad geopolitisk oro i Ukraina bidrog 

sammantaget till rejäla fall på världens börser under 

januari, efter en lång period med stigande 

börskurser. Stockholmsbörsen tappade 10 procent i 

januari. 

Börsnedgång i januari 
OMX Affärsvärldens Generalindex. 1995-12-29 = 100. 
Stängningskurs månadsvis  

Källa: Macrobond 

Pandemirestriktioner på väg att avskaffas 
Den nya omikronvarianten av coronaviruset 

medförde en ny våg med kraftigt ökad 

smittspridning under slutet av 2021 och början av 

2022. De restriktioner som återinfördes har 

sannolikt haft en dämpande effekt på ekonomin 

under denna period. Den 9 februari släpptes 

restriktionerna och det finns nu hopp om återgång 

till mer normala förhållanden. Det är goda nyheter 

för flera av de hårdast drabbade branscherna under 

pandemin. 

Kontaktperson: Johannes Holmberg 010-479 45 11 
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Fördjupning 

Återhämtning för kulturbranschen 

under 2021 

Evenemangsbiljetten utsågs nyligen till 
årets julklapp och siffror för 2021 visar 
ett starkt ekonomiskt läge för 
näringarna inom kultur, nöje och fritid. 
Omsättningen ökade med 21 procent i 
fjol jämfört med 2020 då branschen 
drabbades hårt av coronapandemin.  

Omsättningen inom kultur, nöje och fritid har haft 

en skakig resa de senaste två åren och har påverkats 

kraftigt av coronapandemin. De publikrestriktioner 

 

 

1 Här ingår coronastöd från Kulturrådet, Riksidrottsförbundet, Boverket och 

Försäkringskassan.  

som infördes gjorde att omsättningen föll kraftigt 

det andra kvartalet 2020 och låg sedan kvar på en låg 

nivå de tre följande kvartalen.  

Omsättningen högre än innan pandemin  
Omsättningsutveckling i procent inom kultur, nöje och fritid 
jämfört med motsvarande kvartal 2018 

  
Källa: Momsregister och omsättningsstatistik (SCB) 

Det gradvisa borttagandet av restriktioner gjorde att 

omsättningen rekylerade tillbaka från det andra 

kvartalet 2021. Men nya restriktioner, till följd av 

den nya virusvarianten omikron, i slutet av 2021 och 

början av 2022 satte käppar i hjulet för 

återhämtningen.  

Även om helåret 2021 varit starkt 

omsättningsmässigt är nivån tillbaka som den var 

2019, som är året före pandemins utbrott. 

Omsättningen minskade med 13 miljarder kronor 

mellan 2019 och 2020. Branschen har under 2020 

och 2021 fått 4,5 miljarder kronor i coronastöd1. Att 

omsättningstappet var större än stödpengarna har 

inte gjort något avtryck i konkursstatistiken. År 2019 

var det 133 konkurser i branschen och motsvarande 

uppgift för 2020 var 136 konkurser. Förutom att 

branschen är betydelsefull rent ekonomiskt så är den 

även viktig för människors välbefinnande och 

välmående.  
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Branschen består av fyra delbranscher. Klassificering 

enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) inom 

parentes: 

1. Kulturella näringar (SNI 90)  

2. Bibliotek, arkiv och museiverksamhet 

(SNI 91) 

3. Spelverksamhet (SNI 92) 

4. Sport, fritid och nöje (SNI 93) 

Störst är sport-, fritids- och nöjesverksamhet med 

en omsättningsandel på 43 procent. Den följs av 

spelverksamhet med en andel på 32 procent.  

Omsättningen inom kultur, nöje och fritids delbranscher  
Andelar i procent, år 2020 

Källa: SCB:s momsregister 

Arbetsinsatsen minskade rejält 
Även arbetsinsatsen i branschen drabbades av en 

stor nedgång det andra kvartalet 2020. Jämfört med 

andra kvartalet 2018 minskade antalet sysselsatta 

med 16 procent och antalet arbetade timmar med 13 

procent. Antal sysselsatta ökade något under de tre 

första kvartalen 2021, medan antalet arbetade 

timmar påverkades mer negativt under det tredje 

kvartalet 2021. 

Arbetsinsatsen inom kultur, nöje och fritid (SNI 90–93) 
Utveckling jämfört med motsvarande kvartal 2018 i procentuell 
årstakt 

Källa: Nationalräkenskaperna (SCB) 

Små prisförändringar 
Prisförändringarna inom kultur, nöje och fritid har 

varit relativt modesta mellan 2019 och 2021. Inom 

de kulturella näringarna och museiverksamhet steg 

priserna med mellan 6 och 7 procent just före 

pandemins start 2020. Under 2020 var det små 

prisförändringar för att under det andra halvåret 

2021 börja röra sig uppåt. Den högsta prisuppgången 

under pandemin skedde inom delbranschen sport-, 

fritid- och nöjesverksamhet där priserna under det 

tredje kvartalet 2021 steg med 4,5 procent jämfört 

med samma period föregående år.  

Prisutvecklingen inom kultur, nöje och fritid 
Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år i 
procentuell årstakt 

Källa: Tjänsteproduktionsindex (SCB) 
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Stark återhämtning inom de kulturella 

näringarna 
Delbranschen kulturella näringarna, som utgörs av 

artistisk verksamhet och dess stödföretag samt 

litterärt och konstnärligt skapande likväl som teater 

och konserthus, drabbades hårt av pandemin till 

följd av publikrestriktioner och inställda evenemang. 

Deras omsättningen föll med 30 procent under 2020. 

Hårdast drabbades stödföretag till artistisk 

verksamhet samt teatrar vilka halverade sin 

omsättning. 

Omsättningen inom de kulturella näringarna (SNI 90) 
I miljoner kronor 

 2019 2020 2021 

Kulturella näringar 19 000 13 264 17 268 

Artistisk verksamhet 4 765 3 567 4 212 

Stödföretag till artistisk verks. 8 668 4 424 7 129 

Litterärt och konstnärligt 
skapande 

4 978 5 012 5 277 

Teater och konserthusföretag 589 261 649 

Källa: Momsregister och omsättningsstatistik (SCB) 

Under 2021 präglades branschen av en återhämtning 

där minskade restriktioner innebar publik på 

evenemangen igen. Branschen kulturella näringar 

omsatte under 2021 17,3 miljarder kronor. År 2021 

ökade omsättningen med 30 procent och starkast 

gick teatrar och konserthusföretag som ökade med 

hela 196 procent jämfört med 2020. Företag som 

verkar inom litterärt och konstnärligt skapande har 

sammantaget inte påverkats av pandemin i någon 

större utsträckning. Men bilden är inte entydig. Till 

exempel slog bokförsäljningen rekord under 

pandemin.    

Trots återhämtning under 2021 så var 

omsättningsnivån för de kulturella näringarna 5 

procent lägre än 2018 års omsättningsnivå. 

Stödföretagen till artistisk verksamhet återhämtade 

sig rejält under 2021 och var endast 7 procent under 

nivån för 2018.  

5 % 
Så mycket lägre var 
omsättningen för de kulturella 
näringarna 2021 jämfört med 
2018 

Nedanstående diagram visar 

omsättningsutvecklingen för de kulturella 

näringarna jämfört med samma kvartal 2018. Under 

det fjärde kvartalet 2021 var omsättningen 22 

procent över motsvarande kvartal 2018. I januari 

2022 införde regeringen nya restriktioner för de 

kulturella näringarna vilket var ett nytt bakslag mot 

återhämtningen under inledningen av året. 

Omsättningen inom de kulturella näringarna 
Omsättningsutveckling i procent jämfört med motsvarande 
kvartal 2018 

Källa: Momsregister och omsättningsstatistik (SCB) 

Museiverksamheten är tillbaka i nivå 
Bibliotek, arkiv och museer, som är en annan 

delbransch inom kultur, nöje och fritid, omsatte 2 

miljarder kronor under 2021. Det var en ökning med 

32 procent jämfört med 2020. Även denna bransch 

var hårt ansatt av coronapandemin. Restriktioner 

gjorde att omsättningen minskade med 26 procent 

under 2020 jämfört med 2019. Särskilt hårt drabbade 

var museer och botaniska trädgårdar samt 

djurparker.  
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Omsättningen inom bibliotek, arkiv och museer (SNI 91)  
I miljoner kronor 

 2019 2020 2021 

Bibliotek, arkiv och museer  2 103 1 555 2 045 

Bibliotek                                                                                                                                                                                                                                                       34 35 34 

Arkiv                                                                                                                                                                                                                                                           231 266 221 

Museer                                                                                                                                                                                                                                                          635 386 539 

Kulturminnesinstitutioner                                                                                                                                                                                                                                       214 191 188 

Botaniska trädgårdar, djurparker 
och naturreservat                                                                                                                                                                                                              

988 677 1 062 

Källa: Momsregister (SCB) 

 
Återhämtningen under 2021 höjde 

omsättningsnivån för bibliotek, arkiv och museer 

med 1 procent över 2018 års nivå. Museer och 

kulturminnesinstitutioner låg 19 procent under 

nivån för 2018.  

2 mdr 
Biblioteks-, arkiv- och 
museiverksamhets omsättning 
2021 

I nedanstående diagram visas hur branschens 

omsättning kraftigt minskade det andra kvartalet 

2020. Detta följdes av två kvartal med negativ 

omsättningsutveckling jämfört med 2018. I takt med 

att restriktionerna släpptes har omsättningen 

återhämtat sig under andra halvåret 2021.  

Omsättningen inom bibliotek, arkiv och museer 
Omsättningsutveckling i procent jämfört med motsvarande 
kvartal 2018 

Källa: Momsregister (SCB) 

Nöjesparkerna hade en stark sommar 
Även delbranschen privata sport-, fritids- och 

nöjesverksamheter ökade omsättningen 2021, totalt 

med 22 procent eller 6,0 miljarder kronor jämfört 

med 2020. Bäst gick det under sensommaren och 

inledningen av hösten för nöjes- och temaparker 

som Gröna Lund, Liseberg och Skara sommarland. 

Många nöjes- och temaparker var stängda under 

2020. Omsättningen visar en ökning med hela 331 

procent under 2021. Men det är ändå en bit kvar till 

läget före pandemin. Temaparkerna ligger 

fortfarande 11 procent under nivån för 2018. 

331 % 
Nöjes- och temaparkernas 
omsättningsutveckling 2021 
jämfört med 2020 

En delbransch som gått starkt genom hela pandemin 

är golfklubbar. Golfspelandet är en aktivitet som kan 

genomföras på ett smittsäkert sätt. Under 

pandemiåret 2020 ökade golfklubbarna sin 

omsättning med 16 procent. Även gymanläggningar 

har gått starkt genom krisen. Deras omsättning var 

2021 17 procent över nivån för 2018. 

Reserestriktioner mot utlandsresandet lyfte den 
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inhemska vinterturismen. Skidsportanläggningar var 

2021 15 procent över omsättningsnivån för 2018.   

Omsättningen inom sport, fritid och nöje (SNI 93) 
I miljoner kronor 

 2019 2020 2021 

Sport, fritid och nöje 31 590 26 595 32 478 

Skidsportanläggningar                                                                                                                                                                                                                                           3 588 3 142 4 237 

Golfbanor, golfklubbar                                                                                                                                                                                                                                          2 474 2 879 3 095 

Motorbanor                                                                                                                                                                                                                                                      310 274 317 

Trav- och galoppbanor                                                                                                                                                                                                                                           1 057 850 835 

Sporthallar, idrottsplatser och 
andra sportanläggningar                                                                                                                                                                                                         

3 702 3 788 4 610 

Sportklubbar och 
idrottsföreningar                                                                                                                                                                                                                              

2 046 1 690 2 082 

Gymanläggningar                                                                                                                                                                                                                                                 6 031 6 233 6 522 

Tävlingsstall                                                                                                                                                                                                                                                   2 193 2 168 2 242 

Professionella idrottsutövare, 
sportarrangörer, 
sportadministratörer                                                                                                                                                                                           

3 430 2 374 3 031 

Nöjes- och temaparker                                                                                                                                                                                                                                           2 737 564 2 428 

Övriga fritids- och 
nöjesanläggningar                                                                                                                                                                                                                           

4 024 2 633 3 078 

Källa: Momsregister (SCB) 

Liksom för de andra branscherna så föll 

omsättningen kraftigt det andra kvartalet 2020 för 

sport-, fritid- och nöjesverksamhet. Detta följdes av 

tre kvartal med negativ omsättningsutveckling. I 

takt med att restriktionerna släpptes har 

omsättningen återhämtat sig med start det andra 

kvartalet 2021.  

Omsättningen inom sport, fritid och nöje 
Omsättningsutveckling i procent jämfört med motsvarande 
kvartal 2018  

Källa: Momsregister (SCB) 

 

Fakta om statistiken och källorna 

Basfakta för näringarna inom kultur, nöje och fritid: 
Branschen omsatte 63 miljarder kronor 2020 och antalet 
sysselsatta uppgick till 51 000 personer. Förädlingsvärdet 
uppgick till 30 miljarder kronor vilket motsvarar 0,7 procent 
av BNP.  

Statistiken i artikeln bygger i huvudsak på data från 
momsregistret. För kulturell verksamhet (SNI 90) har data 
från SCB:s omsättningsstatistik använts. Det är 
företagssektorn som beskrivits, offentliga samt ideella 
organisationer ingår inte. Uppgiften om antalet sysselsatta, 
arbetade timmar och förädlingsvärde kommer från SCB:s 
nationalräkenskaper.  

Kontaktpersoner: Daniel Lennartsson 010-479 64 29 
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Internationell 
utblick 

Svagare tillväxt i EU under fjärde 

kvartalet 

Efter två starka kvartal var tillväxten 
mer måttlig inom EU under det fjärde 
kvartalet 2021. Preliminära uppgifter 
från Eurostat visar på en BNP-tillväxt på 
0,4 procent, säsongrensat och jämfört 
med det tredje kvartalet.  

Efter det mycket svaga året 2020 återhämtades de 

europeiska ekonomierna på bred front under 2021. 

För EU som helhet var det framförallt andra och 

tredje kvartalet som var starkt. I takt med att 

vaccinationstäckningen ökade slopades 

restriktioner, vilket innebar en skjuts till ekonomin.  

Vaccinpassen ökade exempelvis resandet utomlands 

under semestern.  

Den ekonomiska utvecklingen var i stora drag den 

samma i de fyra största ekonomierna inom EU: 

Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien. Första 

kvartalet 2021 visade på oförändrad utveckling mot 

det fjärde kvartalet 2020. Följt av två kvartal med 

tillväxt på dryga 2 procent.  

I slutet av november dök omikronvarianten upp och 

restriktionerna ökade återigen i många länder. 

Sveriges ekonomi växte med 1,4 procent under det 

fjärde kvartalet, enligt BNP-indikatorn. Det var klart 

högre tillväxt än i EU som helhet enligt preliminära 

uppgifter.  

Även Spanien och Frankrikes ekonomier växte mer 

än EU-genomsnittet. Sämre gick det för EU:s största 

ekonomi Tyskland. 

Svagare tillväxt fjärde kvartalet 
Tillväxt enligt BNP-indikatorn i procent jämfört med föregående 
kvartal, säsongrensat 

Källa: Eurostat och SCB 

Tysklands BNP föll 
Tysklands BNP föll med 0,7 procent säsongrensat 

och jämfört med tredje kvartalet. Främst var det en 

svag hushållskonsumtion som drog ned. Landet 

hade en relativt låg andel vaccinerade och drabbades 

förhållandevis kraftigt av den senaste coronavågen 

under det sista kvartalet 2021 med utökade 

restriktioner för ovaccinerade. 

Spanien hade till skillnad från Tyskland en hög 

tillväxt under det fjärde kvartalet, men även i 

Spanien föll hushållskonsumtionen från tredje 

kvartalet. I stället var det fasta bruttoinvesteringar 

som lyfte BNP.  

Efter ett lite svagare tredje kvartal steg amerikansk 

BNP preliminärt med 1,7 procent fjärde kvartalet 

2021, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. 

Trots fortsatta restriktioner steg BNP under samtliga 

kvartal 2021 i USA, precis som i Sverige. En starkt 

bidragande orsak var de kraftiga stimulanserna som 

riktades till amerikanska hushåll och företag under 

året.  

Kontaktperson: Caroline Ahlstrand 010-479 43 33  
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Indikatorer för Sverige, EU och USA 
 
Fortsatt stark BNP-tillväxt i årstakt efter raset förra våren 
BNP-tillväxt i procent jämfört med motsv. kvartal föregående år  

Källa: Eurostat, OECD och SCB 

• De preliminära BNP-siffrorna visade en fortsatt 

stark årstillväxt fjärde kvartalet i såväl EU, USA 

och Sverige. 

• USA och Sverige hade en något högre årstillväxt 

än EU27, men skillnaderna var mindre än under 

det andra kvartalet.  

Industriproduktionen stabiliserad 
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.  

 

 

 

 

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 december 2021 var 8,1 procent. 

• Sveriges HIKP-inflation gjorde ett skutt upp till 

4,5 procent i december och närmar sig EU:s 

prisökningstakt på 5,3 procent. 

Kraftigt höjda producentpriser  
Producentprisindex för industrin, index 2015=100 

Källa: OECD 

• Under 2021 har producentpriserna både i Sverige 

och USA rusat med 15 procent. 

• Inom EU har prisökningarna varit något lägre, 

där EU27 visade en prisökningstakt på 12 procent 

i november. 
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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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