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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: 2021-08-17.
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Översikt

*Föregående månadsstatistik

Inköpschefsindex Svensk ekonomi
Världen 52,60 -5,57% Konjunkturbarometen 121,10 -1,06%

Europa (Euroområdet) 59,00 -0,84% Konfidensindikatorer näringslivet 118,70 -3,42%

USA 55,40 -7,51% Konfidensindikatorer konsumenter 108,60 1,97%

Kina 47,20 -11,11% Kronindex (KIX) 99,10 0,10%

Svensk tillverkning 60,10 -7,96% Arbetslöshet (arbetsförmedlingen) 7,70 -2,53%

Svensk Service 64,70 -6,37% *Bostadspriser 284,91 -0,84%

 

Inflation Styräntor
Sverige (KPI) 2,10 50,00% Sverige 0,00

USA 5,30 -1,85% USA 0,25

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

Kina 0,80 -20,00% Kina 3,85



Ekonomisk kommentar

Världsekonomin Inflation & StyrräntorSvensk ekonomi
Inköpschefsindex faller världen över. Trenden 

håller i sig. Euroområdet faller även nu för första 
gången, när de flesta länder faller. Världen går 

ner för tredje gång på raken, likt USA.

Arbetslösheten minskar något i G20, men 
konsumenterna är inte längre optimistiska. 

Majoritenten av G20-länderna har optimismen  
bland konsumter minskat. Samma trend gäller 

företagens optimism i G20. Det är bara USA och 
Japan som går emot strömen för företagen.

Samtidigt minskar coronafallen och dess dödstal 
i världen. De är främst USA, Ryssland och flera 

u-länder som kämpar med viruset i dagsläget. 
Men även fast viruset och dödstalen minskar, så 

förbättras inte världsekonomin.

I Sverige så faller även inköpchefsindex både på service och 
tillverkning. Här är även trenden tydlig med en nedgång. 

Industrin tappade i orderingång, produktion och 
sysselsättning. Service minskade genom orderingång och 

affärsvolym. Utmaningen i industrin återstår med 
utbudsbrister och leveransstörningar.

Trots att inköpschefsindex har visat en negativ trend, har de 
övriga svenska indexen varit mest positiva. Detta kan dock 

ändras. Nu för första gången på länge går Konjunktur-
barometer och företagsoptemismen ner. Konsument-

optimismen gick dock upp denna månad, men den har 
tidigare fallit och varit instabil. Om dessa index fortsätter att 

falla nästa månad, ökar risken för sämre tider i Sverige.

Coronaläget i Sverige är mycket stabilt. Men frågan är om 
den svenska ekonomin kommer att ta fart utan Corona?

Inflationen fortsätter att öka bland G20-länderna till 
5,99%. I USA ligger inflatioen nu på 5,2%. Euroområdet 

3,00% och EU-omårdet 2,5% (juli). I Sverige sticker 
inflationen nu också över 2 procentsmålet. KPI 2,1% och 

KPIF 2,4%. Detta innebär att större delar av världen nu har 
hög inflation och det råder hög inflationsrisk. Styräntorna 

är stabila, men stimulanderna planeras fasas ut av 
centralbankerna.

Ekonomiska risker i Sverige
• Hög skuldsättningsgrad bland hushåll (bolån)
• Ökad skuldsättning i samhället
• Övervärderad aktiemarknad
• Hög arbetslöshet
• Minskad försörjningskvot

Ekonomisk trigger i Sverige
• Inflation och räntehöjningar
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