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Rapporten

Syfte
Syftet med rapporten är att exekutiva ledare i näringslivet enkelt och effektivt skall kunna följa, bedöma och fatta 
beslut efter det ekonomiska läget som råder i Sverige och i världen. Denna rapport har fokus på vitala 
ekonomiska makroparametrar som uppdateras en gång i månaden, utan större fördröjning.

Mer information om konjunktur
På GrowthMind.se i menyn Exekutiva Resurser hittar du sidan Konjunkturläge. På den sidan hittar du alla 
ekonomiska rapporter ifrån Growth Mind. Du hittar även aktuell makrostatistik, andra källor med mera.

Publicering
Publicering av rapporten gjordes: 2021-07-29.
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Översikt

Inköpschefsindex Svensk ekonomi
Världen 56,60 -3,08% Konjunkturbarometen 119,80 12,81%

Europa (Euroområdet) 60,60 6,13% Konfidensindikatorer näringslivet 118,80 2,24%

USA 59,70 -13,10% Konfidensindikatorer konsumenter 109,40 -2,58%

Kina 50,60 -5,95% Kronindex (KIX) 98,70 0,51%

Svensk tillverkning 65,80 -0,90% Arbetslöshet 10,30 5,10%

Svensk Service 67,40 -6,00% Bostadspriser 287,33 -0,49%

 

Inflation Styräntor
Sverige (KPI) 1,30 -27,78% Sverige 0,00

USA 5,40 8,00% USA 0,25

Europa (EU) ? ? Europa (Euroområdet) 0,00

Kina 1,10 -15,38% Kina 3,85



Ekonomisk kommentar

Världsekonomin Inflation & StyrräntorSvensk ekonomi
Inköpschefsindex gick ner i världen (-3,08%), 

bland G20 länderna (-2,74%), Kina (-5,95%) och 
för USA (-13,10%) i juni. Europa gick dock 
framåt med 6,13% i månaden. Sverige gick 

tillverkningen ner med 0,9%, medans service 
minskade med 6,00%. Service minskade på 

grund av minskad orderingång och 
sysselsättning.

Ekonomin i västvärlden går framåt efter corona, 
men flera utvecklingsländer halkar efter. Viruset 

ökar igen på flera håll, men samtidigt öppnas 
restriktionerna upp på ställen med minskad 

spridning. Inflationen fortsätter att öka i världen 
och arbetslösheten är hög på flera håll. Hur 

världsekonomi ska utvecklas, beror mycket på om 
handeln kan komma igång igen, utan corona.

Trots sämre inköpschefsindex siffor, så är optimismen bland 
företagen god och konjunkturbarometen utvecklas i rätt 

riktning i juni. Bostadspriserna faller för första gången på 
över ett år i månaden, vilket är positivt, då de driver upp 

skuldsättningen bland hushållen. Dock är konsumenterna 
inte längre lika optimismen i juni. Konfidensindikatorer för 
konsumenter faller lite och arbetslösheten fortsätter att vara 

hög, vilket ökar risken för en hög långtidsarbetslöshet. 
Kronan är stabil och har stärkts något i månaden.

Svensk ekonomi ser bra ut. Spridningen av corona har 
minskat och lättningen av restriktionerna öppnar upp för 
en utvecklad ekonomi. Arbetslösheten bör dock övervakas 

och eventuell ny våg av corona. På längre sikt bör även 
skuldsättningen bland hushållen övervakas med övriga 

ökade skulder i samhället. Om räntorna skulle höjas längre 
fram skulle dessa faktorer påverka ekonomin i stor grad.

Inflationen fortsätter att öka bland G20 länderna till 5,85% 
från 5,62% i snitt i juni månad. USA är en av de länder 

som driver på inflationen med 5,4%. KPI i Sverige ligger nu 
på 1,3% och KPIF 1,6%, vilket är stabilt. Styrräntorna 

världen över ligger mest oförändrade på grund av 
stimulanser i och med corona. Inflatioen har ej varit så här 

hög på 25 år och frågan är hur utvecklingen kommer att 
fortsätta. Utvecklingen bör övervakas.

Ekonomiska risker i Sverige
• Hög skuldsättningsgrad bland hushåll (bolån)
• Ökad skuldsättning i samhället
• Övervärderad aktiemarknad
• Långtidsarbetslöshet
• Ny våg av pandemin

Ekonomisk trigger i Sverige
• Ökad inflation och räntehöjningar
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