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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: 2021-08-26.
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Översikt

Inköpschefsindex Svensk ekonomi
Världen 55,70 -1,59% Konjunkturbarometen 122,40 2,17%

Europa (Euroområdet) 59,50 -1,82% Konfidensindikatorer näringslivet 122,90 3,45%

USA 55,40 -7,20% Konfidensindikatorer konsumenter 106,50 -2,65%

Kina 53,10 4,94% Kronindex (KIX) 99,00 0,30%

Svensk tillverkning 65,30 -0,76% Arbetslöshet 8,00 -22,33%

Svensk Service 69,10 2,52% Bostadspriser 284,91 -0,84%

 

Inflation Styräntor
Sverige (KPI) 1,40 7,69% Sverige 0,00

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

Europa (EU) 2,50 13,64% Europa (Euroområdet) 0,00

Kina 1,00 -9,09% Kina 3,85



Ekonomisk kommentar

Världsekonomin Inflation & StyrräntorSvensk ekonomi
De senaste BNP sifforna är positiva världen över. 
G20 ökar ifrån 1,58% till 1,83%. Dock visar de 

färska sifforna ifrån inköpschefsindex en vikande 
trend som kan ses på sidan tre. USA som släpper 

sina siffor tidigare, visar yttligare en nedgång i 
augusti. Trenden verkar inte ha något med 

deltaviruset att göra, då trenden startade tidigare 
än denna nya våg av corona.

Arbetslösheten minskar dock världen över. G20 
ligger på 7,7%, USA 5,4% och Euroområdet 
7,7%. Konfidensidex företag backade både i 
G20, USA och Kina, men Euroomårdet gick 

plus. Dock backade alla dessa landsområden för 
konfiddensindex för konsumenter. Så 

världsekonomin i juli var dyster ifrån de tyngsta 
indikatorerna.

BNP ökade i Sverige från 0,8 till 0,9 procent. På 
inköpschefsindex kan vi dock se samma trend som ifrån 
resten av världen, men betydligt bättre nivåer. Industrin 

kämpar med utbudsbrist och leveranstider. Och lagren drog 
ner indexet. Services indexet ökade dock med tilltagande 

orderingång och sysselsättning.

Konjunkturbaromenten fortsätter öka i Sverige, så även 
företagsoptimismen. Dock faller konsumenternas 

konfidensindex likt inköpschefsindex i världen. Kronan är 
stabil, men arbetslösheten och bostadspriserna är fortsatt 
höga. Dock har dessa höga faktorer sjunkit vilket är bra.

Generellt verkar Svensk ekonomi gå bra och betydligt 
mycket bättre än resten av världen. Vilket också kan ses på 

svenska börsen. Dock är Sverige mycket beroende av 
omvärlden, så om den viker., kommer även Sverige göra det.

Inflationen fortsätter att öka världen över. I G20-länderna 
ligger inflationen på 5,79%. En ökning med 1,4% från 

föregående månad. I Sverige ligger inflationen rätt stabilt 
på 1,4% och KPIF på 1,7%. USA var kursen oförändrad 
på 5,4% och EU slutade på 2,5%. Sammanfattningsvis är 

inflationen hög världen över och långt över 2 
procentsmålet för centralbankerna. Styrräntorna har inte 
ändrats, men stimulanserna i ekonomin kan börja trappas 

ner. Fed har komunicerat detta. Vilket kan starta en 
vikande börs och konjunkturscykel.

Ekonomiska risker i Sverige
• Övervärderad aktiemarknad
• Hög skuldsättningsgrad bland hushåll (bolån)
• Långtidsarbetslöshet
• Cementbrist från sommaren 2022
• Sämre världsekonomi
• Ny våg av pandemin
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