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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: 2021-11-15.
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Översikt

*Föregående månadsstatistik

Inköpschefsindex Svensk ekonomi
Världen 54,50 2,83% Konjunkturbarometen 120,00 0,08%

Euroområdet 54,20 -3,56% Konfidensindikatorer näringslivet 119,50 0,59%

USA 57,60 5,69% Konfidensindikatorer konsumenter 103,10 -3,91%

Kina 51,50 0,19% Kronindex (KIX) 97,40 -2,31%

Svensk tillverkning 64,40 -0,31% Arbetslöshet (arbetsförmedlingen) 7,30 -2,67%

Svensk Service 68,00 -2,30% *Bostadspriser 290,36 0,26%

 

Inflation Styräntor
Sverige (KPI) 2,80 12,00% Sverige 0,00

USA 6,20 14,81% USA 0,25

Euroområdet 4,10 20,59% Euroområdet 0,00

Kina 1,50 114,29% Kina 3,85



Ekonomisk kommentar

Världsekonomin Inflation & StyrräntorSvensk ekonomi
Börser i världen går upp efter en svacka i 

oktober. Inköpschefsindex (PMI) positiv. Bryter 
nergående trend i världekonomin och i USA två 
månader i följd. Euroområdet fortsatt stark trend 

neråt. G20 och Kina neutrala.

Arbetslösheten minskar med 1,2% i G20 och 
konsumenternas optimism ökade med 1,1%. 

Företagens optimism negativ med
-3,5% i G20. Indien fortfarande starkt positiva.

Coronafallen ökade i världen i oktober jämfört 
med föregående månad. Trenden i dödstalen 

positivt neråt. Det är främst Ryssland, Ukraina 
och Ungern som har flest ökande dödstal just 
nu. BNP just nu ligger på 2,2% Euroområdet, 

2% i USA och Kina 0,2%.

Svensk ekonomi går fortfarande bättre än världen i övrigt. 
PMI för industri och service är lite svajiga. Men har ingen 
tydlig trend neråt. Tillverkningsindustrin har dock en svag 
trend neråt. Konjunkturbarometern upp ynka 0,8% och 

BNP just nu 1,8%.

Kronans värde har försvagats något på sistone och bör 
observeras. Bra dock för exportindustrin. Optimismen 
bland företag ökar marginellt med en uppgående trend. 
Konsumenterna är betydligt mer negativa och fortsätter 

trenden neråt.

Coronaläget i Sverige är stabilt. Antal vaccinerade just nu 
med minst 1 dos: 85,2% och 2 doser: 81,5%. Fler och fler 
återgår till arbetet ifrån att ha jobbat hemma. Fler företag 

anställer och arbetslöseheten ligger nu på 7,3%, 4,1% 
exklusive utrikesfödda.

Inflationen är nu mestadels röd för majoriteten av G20 
länderna. Argentina toppar med 52,1% och Japan är lägst 

på 0,2%. Snittökningen ligger på 5,4% och snittinflationen 
på 6,55%. Inflationen i USA ligger på 6,2%, Euroområdet 

4,1% och Kina 1,5%. Sverige ligger på 2,8% och KPIF 
3,1%. Styrräntorna förblir dock samma och inga höjningar 

förväntas göras inom den närmaste tiden enligt 
centralbankerna.

Ekonomiska risker i Sverige
• Cementkris
• Hög skuldsättningsgrad bland hushåll (bolån)
• Övervärderad aktiemarknad
• Energikris (höga priser & låg kapacitet)
• Hög arbetslöshet bland utrikesfödda

Ekonomisk trigger i Sverige
• Inflation och räntehöjningar
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