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SAMMANFATTNING
Årets sista konjunkturrapport visar att företagens lägesbild om rådande högkonjunktur består och flertalet nyckelindikatorer för den regionala
ekonomin visar på förbättring. Bland annat spås BNP-tillväxten för 2022 på regionens viktiga marknader fortsatt vara stark. Fler företag har
anställt personal den senaste perioden och på det stora hela växer sysselsättningen. Arbetslösheten i regionen fortsätter att minska och
personer som varslats om uppsägning ligger kvar på en låg nivå. Samtidigt ökar nya lediga tillsvidareanställningar mycket kraftigt. Regionens
besöksnäring visar på ett bättre läge och utvecklingen går sakta men säkert framåt – dock är det en bit kvar till ett fullt återhämtat normalläge.

NÄRINGSLIV
REAL BNP-TILLVÄXT – PROGNOS 2021-2022 (I %) FÖR SVERIGE OCH NÅGRA
AV GÖTEBORGSREGIONENS VIKTIGASTE EXPORTMARKNADER

De sammanvägda prognoserna från IMF, OECD, EU samt de svenska
storbankerna visar att nästa års ekonomiska tillväxt spås vara god för våra
viktiga marknader. USA, som är regionens största exportmarknad, väntas
ha en tillväxt på 4,2 procent. Vissa försvagningar ses dock för den
amerikanska ekonomin och under tredje kvartalet 2021 noterades den
lägsta tillväxttakten sedan Coronapandemins början. De amerikanska
jobben fortsätter trots allt öka och allt färre personer söker stöd från
arbetslöshetsförsäkringar i USA. Starkast tillväxt år 2022 förväntas dock
fortsatt komma från Kina med 5,3 procent. Ekonomierna i Norden spås
växa med runt 3 till 3,6 procent under 2022. Både Tyskland och
Storbritannien får uppskrivna prognoser för 2022 och tillväxten väntas vara
något starkare jämfört med tidigare. Euroområdet väntas växa med 4,3
procent under 2022. Sammantaget är vår exportvikt för BNP-tillväxt på
viktiga marknader nästintill oförändrad jämfört med förra konjunkturrapporten och visar på en ökad tillväxt på 4 procent under 2022.
Vi ser att ekonomierna på våra viktiga marknader förväntas växa bra under
2022, vilket är positivt för Göteborgsregionens exportintensiva näringsliv.
Dock finns en del farhågor som kan skapa störningar för våra företag i takt
med att den globala efterfrågan stiger. Bland annat rör det sig om en global
arbetskraftsbrist som skapat stora utbudsstörningar i världsekonomins
snabba återställning under rådande pandemi. Resultatet har mynnat ut i
längre ledtider för produktionsinsatser och fördyrade transportkostnader.
Dessutom kan virusvarianten omikron ställa till det för världsekonomins
återhämtning.
I Konjunkturinstitutets sammanställning av de senaste prognoserna för
Sveriges BNP-tillväxt ser förväntningarna för riket fortsatt goda ut. Genomsnittet av de fem senaste prognoserna för Sveriges BNP-tillväxt 2022 visar
att ekonomin väntas växa med 3,5 procent, vilket är i nivå med Norges
förväntade tillväxt och är något starkare än i Danmark och Finland. Den
svenska tillväxten 2022 förväntas dock ligga under genomsnittet för EMU.
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Källa: SEB, Swedbank, Handelsbanken, EU (november 2021) och OECD, IMF (oktober 2021)
* Genomsnitt för de fem senaste prognoserna i Konjunkturinstitutets sammanställning från SEB,
Swedbank, Handelsbanken, Riksgälden och Danske Bank.

KONJUNKTURINDIKATOR FÖR GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV –
TREDJE KVARTALET 2021
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Tjänstesektorn i Göteborgsregionen upplever årets tredje kvartal som en
mycket bra period att bedriva affärer. Vad gäller efterfrågan på tjänster
svarar drygt 2 av 5 tjänsteföretag att efterfrågan på deras tjänster har ökat





14,4%
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Totalt sett befann sig regionens handelssektor (inkl. e-handel m.m.) i en
högkonjunktur under andra kvartalet 2021. Årets tredje kvartal visar att
läget förbättras något inom handelssektorn. Konjunkturindikatorn för tredje
kvartalet landar på 115,9, vilket innebär att handelsföretagen fortsatt
upplever en högkonjunktur. Både försäljning och anställda har ökat under
tredje kvartalet. Även när det gäller lönsamhet ses andelen handelsföretag
med ökad lönsamhet vara större än gruppen handelsföretag som upplever
en minskning. Sett framåt framstår handelsföretagen som optimistiska och
både försäljningsvolymen och antal anställda förväntas öka. Situationen
för regionens fysiska handel fortsätter sin förbättringsresa, men här får vi
ha i åtanke att jämförelseperioden (dvs. tredje kvartalet 2020) är ett kvartal
med svag utveckling. Bland annat ses passagerna i Göteborgs Innerstad
under tredje kvartalet 2021 öka med 16 procent, från 7,8 till 9 miljoner
passager, jämfört med samma period 2020.
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Barometerindikatorn för Sverige minskade i november. Trots fallet ligger
rådande stämningsläge kvar på en mycket stark nivå. Inom tjänster sjönk
indikatorn, men nuläget är fortsatt starkt inom tjänster. Detaljhandelns
lägesindikator steg och förklaras av ett bättre läge för dagligvaruhandeln.
Stämningsläget försämrades inom både tillverknings- och byggindustrin,
men nivån inom båda sektorerna visar att läget fortsatt är mycket starkt.
Hushållens syn på både Sveriges och den egna ekonomin försämrades.
Konjunkturinstitutets undersökning för tredje kvartalet 2021 visar att läget
i regionens näringsliv är nästintill oförändrat jämfört med årets andra
kvartal. Konjunkturindikatorn för tredje kvartalet 2021 stannar på 116,3 för
företagen i Göteborgsregionen och indikerar på ett konjunkturläge som
fortsatt upplevs som ’högkonjunktur’ (se intervalltolkning till höger).
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under kvartalets gång. Även lönsamhet och antal anställda i tjänstesektorn
har förbättrats i nuläget. Utsikterna framåt är fortsatt optimistiska då 1 av
3 tjänsteföretag spår att efterfrågan på deras tjänster kommer att stiga
kommande period. Samtidigt uppger 2 av 5 tjänsteföretag att de förväntas
anställa framåt fjärde kvartalet. Regionens tjänstesektor befinner sig i
gränsområdet till en rådande högkonjunktur och konjunkturindikatorn
stannar på 110.
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NYANMÄLDA PLATSER MED TILLSVIDAREANSTÄLLNING OCH VARSEL I
GÖTEBORGSREGIONEN – TRE MÅNADERS GLIDANDE MEDELVÄRDE
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Källa: Arbetsförmedlingen
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Sedan början på Covid-19 pandemin har vi sett att varseltalen både ökat
och minskat rekordartat i Göteborgsregionen. För perioden augusti till
oktober 2021 ses varseltalen fortsatt ligga på en mycket låg nivå. Snittet
för perioden uppgår till 164 varsel per månad (en minskning med drygt
69% på årsbasis). Varseltalens snitt per månad för den senaste perioden
ligger klart under medianen för 2000-talet på 308 varsel per månad och
framstår som en historiskt sett låg nivå för varsel i regionen. Den pågående
globala utvecklingen med arbetskraftsbrist och pandemins framfart gör det
dock fortsatt svårt att bedöma om situationen verkligen kommer att förbli
stabiliserad under det historiska genomsnittet när vi väl blickar framåt.

2011 kvartal 3
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Under perioden augusti till oktober 2021 annonserades det i genomsnitt
cirka 8 500 nyanmälda platser per månad med tillsvidareanställning i
regionen. Jämfört med samma period året innan innebär det att
nyanmälningarna för den senaste perioden ökar med cirka 92 procent.
Flest nyanmälda platser med tillsvidareanställning annonseras inom
företagstjänster, följt av vård och omsorg, utbildning och handel (notera att
det kan förekomma viss dubbelräkning i statistiken över nyanmälda
platser, men indikatorn bedöms ändå vara relevant att följa).
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2009 kvartal 3

ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I ARBETSMARKNADSPOLITISKA PROGRAM –
PROCENT AV ARBETSKRAFTEN 16-64 ÅR

200811

Arbetslösheten fortsätter minska inom alla grupper i regionen under 2021.
Kraftigast minskar arbetslösheten bland utrikes födda, men även bland
ungdomar. I november 2021 var till exempel arbetslösheten bland utrikes
födda ungdomar 17,8% (-5,3%-enheter på årsbasis). Nivån på arbetslösheten är dock fortsatt mycket hög för hela gruppen utrikes födda som i
november 2021 stannar på 15,2 procent (för Sverige var motsvarande
17,9%). Sedan pandemins början är arbetslösheten klart högre i regionen,
men de senaste månaderna ses arbetsmarknaden ha återhämtat sig
väldigt bra, dock är det en bit kvar till en full återhämtning.

Källa: Konjunkturinstitutet
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Arbetslösheten fortsätter falla tillbaka den senaste perioden och alla de tre
storstadsregionerna visar på en god återhämtningstakt. I november 2021
var arbetslösheten 6,3 procent i Göteborgsregionen (-1,6%-enheter på
årsbasis). Drygt 34 000 personer är arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program i Göteborgsregionen. I Stockholmsregionen var arbetslösheten 6,8 procent (-1,6%-enheter på årsbasis) och i Malmöregionen 9,6
procent (-1,9%-enheter på årsbasis). Arbetslösheten i Sverige stannar på
7,2 procent (-1,5%-enheter på årsbasis).
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I förra konjunkturrapporten nämnde vi att jobbtillväxten i regionen börjar få
upp farten alltmer. Bilden bekräftas så även under denna period. Bland
annat rekryterar elbilstillverkaren Polestar runt 100 nya medarbetare till
huvudkontoret i Göteborg och Volvo Cars anställer omkring 200 personer
för ett nytt helgskift. Efter en tuff period meddelar så också Svenska
Mässan att 150 personer ska återanställas. I november meddelar även
arkitektkontoret White att 30 personer ska anställas i Göteborg.

-100

2007 kvartal 3

Under det tredje kvartalet 2021 ses företagens sysselsättning fortsätta öka
inom både tjänste- och handelssektorn i Göteborgsregionen, även om
handelssektorn ser en viss avmattning gentemot tidigare kvartal. Framåt
är dock förväntningarna klart optimistiska och regionens tjänste- och
handelsföretag har planer på att anställa mer personal. Sett till Sverige i
stort uppges antal anställda inom tillverkningsindustrin fortsätta öka då vart
tredje tillverkningsföretag har anställt personal under tredje kvartalet.
Förväntningarna framåt är fortsatt optimistiska inom tillverkningsindustrin.
Inom den svenska byggindustrin har anställda ökat något under tredje
kvartalet och runt vart fjärde byggföretag har planer på att anställa mer
personal fram till slutet på året.

Krympande sysselsättning

2006 kvartal 3

På grund av ett pågående metodskifte i SCB:s AKU-undersökning kan vi
inte redovisa sysselsättning i Göteborgsregionen per kvartal under 2021.
Men vi kan få en indikation på hur sysselsättningen utvecklas i delar av
företagssektorn i regionen genom Konjunkturinstitutets undersökning,
bland annat för handel och tjänster. För tillverknings- och byggindustrin
kan vi dock endast se utvecklingen på Sverigenivå. Då tillverkningsindustrin är starkt rotat i Göteborgsregionen, kan Sverigebilden ge en viss
indikation på hur sektorns sysselsättning utvecklas i regionen.

ÖVRIGA INDIKATORER
PRISUTVECKLING PÅ BOSTADSRÄTTER OCH VILLOR, OKTOBER 2021
JÄMFÖRT MED 1, 3, 6 OCH 12 MÅNADER TILLBAKA I TIDEN

I JLLs fastighetsmarknadsdata för tredje kvartalet ses vakansgraden för
kontor i Göteborg fortsätta öka. Under tredje kvartalet 2021 noterade
Göteborg 9,2 procent ledig yta för kontor, vilket är 2,5 procentenheter
högre på årsbasis. De största ökningarna på ett års sikt ses på Norra
Älvstranden och i Västra Göteborg. I Central Business District (CBD) når
vakansgraden 9 procent. Under tredje kvartalet 2021 har ingen kontorsyta
färdigställts. Drygt 260 000 m2 är under produktion för färdigställande
2022-2023, mestadels i Övriga Innerstaden (Gårda och Masthugget). På
ett års sikt är kontorshyrorna oförändrade i CBD och Övriga Innerstaden,
minskar på Norra Älvstranden och ökar i Västra Göteborg samt i Mölndal
(avser endast prime rents).
I Valueguards novembersammanställning för boendepriser i oktober 2021
ses bostadspriserna öka svagt på kort sikt. I oktober 2021 steg priserna
på bostadsrätter med 4,3 procent på årsbasis i Göteborg. Motsvarande i
Stockholm var 8 procent. Priserna på bostadsrätter fortsätter öka starkast
i Malmö (+8,4% på årsbasis). På kort sikt, 3-6 månader, ökar priserna i
både Stockholm och Göteborg, medan ett prisfall ses i Malmö.
När det gäller huspriser ser utvecklingen likartad ut i storstadsregionerna.
I Malmöregionen ökade huspriserna med 13,6 procent på årsbasis, följt av
Göteborgsregionen (+13,1%) och Stockholmsregionen (+13,0%). Även för
huspriserna, på 3-6 månaders sikt, i de tre storstadsregionerna ses
utvecklingen gå i samma riktning som bostadsrättspriserna.
Sedan mars 2020 har 1 155 företag i Göteborgsregionen beviljats konkurs
fram till oktober 2021. Jämfört med samma period ett år innan är nivån på
antal konkurser och drabbade anställda dock lägre. Konkurserna har
framförallt drabbat företagare inom handel, men även inom andra
branscher såsom byggindustri, företagstjänster och hotell och restaurang.
Om vi ser till utvecklingen sedan mars 2020 och fram till oktober 2021 så
har antalet konkurser i Göteborgsregionen minskat med 4,7 procent
jämfört med samma period ett år innan. Cirka 3 800 anställda i regionen,
merparten under mars och april 2020, har direkt drabbats när deras
arbetsgivare har begärts i konkurs under 2020 och 2021, vilket motsvarar
en minskning på 11,7 procent sett till jämförelseperioden.
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ANTAL KONKURSER OCH DRABBADE ANSTÄLLDA I GÖTEBORGSREGIONEN EFTER BRANSCH MARS TILL OKTOBER
Mars 2019 – oktober 2020

Mars 2020 – oktober 2021

Bransch

Konkurser

Anställda

Konkurser

Anställda

Handel

245

1 935

232

1 673

Byggindustri

174

745

199

793

Företagstjänster

203

410

191

378

Hotell och restaurang

103

397

109

300

Transport och
magasinering

59

215

68

197

Andra serviceföretag

42

84

46

79

Tillverkning och utvinning

58

168

43

126

Information och
kommunikation

48

141

38

38

Vård och omsorg

15

54

21

40

Finans och försäkring

20

30

18

1

Övriga branscher

245

74

190

132

1 212

4 253

1 155

3 757

Göteborgsregionen totalt
Källa: SCB och Tillväxtanalys

Resandet tycks sakta och säkert återhämta sig. Under perioden augusti till
oktober 2021 hade Göteborg Landvetter Airport i genomsnitt drygt 265 000
passagerare per månad (+156% på årsbasis). Dock får vi fortsatt tolka
utvecklingen med viss försiktighet då jämförelseperioden är svag. Av de
passagerarresor som gjorts den senaste perioden består 14 procent av
inrikesresor, 81 procent av europaresor och resterande 5 procent av resor
till övriga världen.
Pandemin har slagit hårt på inkvarteringen i Göteborgsregionen, men likt
andra kvartalet så uppvisas även för denna period klara förbättringar.
Under tredje kvartalet ökade antal gästnätter spenderade på regionens
hotell, vandrarhem och campingar med cirka 71 procent. Även om
ökningen är stor, så får vi ha i åtanke att jämförelseperioden är ett svagt
kvartal. Sett till tredje kvartalet spenderades drygt 489 000 gästnätter per
månad i regionen, varav drygt 90 000 gästnätter per månad var utländska.
Den goda utvecklingen är en bra bit över vad ett normalläge för just denna
period kan vara. Till exempel, så spenderades, under tredje kvartalet
2008-2019, i snitt 460 000 gästnätter per månad. Dock är det en bra bit
kvar för att toppa motsvarande för perioden 2015-2019, då 537 000
gästnätter gjordes i snitt per månad.
Sett till beläggningsgraden (som här enbart avser hotell) i Göteborgsregionen bekräftas bilden av att läget för regionens besöksnäring fortsätter
förbättras. Under det tredje kvartalet 2021 låg beläggningsgraden på 60
procent, vilket kan jämföras mot 37 procent för samma period året innan.
Konsumtionsutvecklingen av varaktiga konsumtionsvaror såsom antal
nyregistrerade bilar är en viktig indikator för att känna av konjunkturläget i
den privata ekonomin. Utvecklingen den senaste perioden visar att
nybilsförsäljningen minskar. Under det tredje kvartalet 2021 registrerades
drygt 7 200 nya bilar i regionen (-13,1% på årsbasis). I oktober 2021 såldes
det cirka 2 500 nya bilar, vilket historiskt sett är en svag försäljningssiffra
för just den perioden.

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

2021

2020

Förändring

Konjunkturindikator, kvartal 3

116,3

92,1

+24,2 enh.

Totalt 16-64 år

6,3%

7,9%

-1,6%-enh.

Inrikes födda 16-64 år

3,4%

4,7%

-1,3%-enh.

Utrikes födda 16-64 år

15,2%

18,5%

-3,3%-enh.

Totalt 18-24 år

7,1%

9,6%

-2,5%-enh.

Inrikes födda 18-24 år

4,7%

6,9%

-2,2%-enh.

Utrikes födda 18-24 år

17,8%

23,1%

-5,3%-enh.

Lediga platser, aug – okt (snitt per mån)

8 458

4 408

+91,9%

Varsel, aug – okt (snitt per mån)

164

536

-69,4%

1 056 394

1 048 389

+0,8 %

Vakansgrad kontor Göteborg, kvartal 3

9,2%

6,7%

+2,5%-enh.

Antal konkurser, mar – okt*

1 155

1 212

-4,7%

Drabbade anställda, mar – okt*

3 757

4 253

-11,7%

Arbetslöshet, november

Folkmängd, kvartal 3

Nyregistrerade bilar, kvartal 3

7 230

8 321

-13,1%

Flygpassagerare, aug-okt (snitt per mån)

265 145

103 498

+156,2%

Gästnätter, kvartal 3 (snitt/mån)

489 414

286 516

+70,8%

Källa: Konjunkturinstitutet, SCB, Arbetsförmedlingen, JLL, Tillväxtanalys, Tillväxtverket och
Transportstyrelsen
* Avser summa för perioden mars 2020 - oktober 2021 jämfört med samma period 2019 / 2020.

Business Region Göteborg AB (BRG) arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionens 13 kommuner. Konjunkturrapporten
sammanställs av BRG och utkommer kvartalsvis. Rapporten baseras på egna analyser från källor och undersökningar från bland andra Statistiska
centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet, Valueguard, Tillväxtanalys, Tillväxtverket och Transportstyrelsen. Statistiken i rapporten avser om
inte annat anges våra medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund,
Tjörn och Öckerö. Kontaktpersoner för konjunkturrapporten är Henrik Einarsson, etableringschef och Peter Warda, senior analytiker. Rapporten och
samtliga diagram finns att ladda ned via www.businessregiongoteborg.se.
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40% av företagen uppger att försäljningen har ökat och 10%
av företagen uppger att försäljningen har minskat (50% av
företagen uppger att försäljningen är oförändrad). Nettotalet i
detta fall blir 30 (40-10=30).
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Nettotalet är skillnaden mellan andelen respondenter som
svarat exempelvis ökat (bättre), respektive minskat (sämre)
på en fråga. Nettotalet antar alltid värden mellan -100 (alla
svarsalternativ negativa) och +100 (alla svarsalternativ
positiva). Ett exempel:
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40% av företagen uppger att efterfrågan har ökat och 10% av
företagen uppger att efterfrågan har minskat (50% av
företagen uppger att efterfrågan är oförändrad). Nettotalet i
detta fall blir 30 (40-10=30).
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Nettotalet är skillnaden mellan andelen respondenter som
svarat exempelvis ökat (bättre), respektive minskat (sämre)
på en fråga. Nettotalet antar alltid värden mellan -100 (alla
svarsalternativ negativa) och +100 (alla svarsalternativ
positiva). Ett exempel:
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