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Fortsatt stöd åt inflationsuppgången



Starkare omvärld men risker för bakslag

Årlig procentuellt förändring. KIX är en sammanvägning av länder som 
är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden. 

Källor: Nationella källor och Riksbanken



Stark svensk konjunktur

God tillväxt Arbetslösheten har sjunkit

Kvartalsförändring i procent uppräknad till årstakt respektive procent 
av arbetskraften, 15-74 år. 

Källor: SCB och Riksbanken



Något lägre kostnadstryck 

• Löneutvecklingen en viktig del i kostnadstrycket 
och därmed för inflationsutvecklingen 

• Avtalen hittills tyder på att kostnadstrycket blir 
något lägre än tidigare förväntat

Årlig procentuell förändring. Löner enligt Konjunkturlönestatistiken. Källor: Medlingsinstitutet och Riksbanken



Kronan har försvagats

Index, 1992-11-28 = 100. KIX är en sammanvägning av länder som är 
viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden. Utfall avser dagsdata 
till och med 2017-04-25.

Källor: Nationella källor och Riksbanken
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Långsam inflationsuppgång 

Årlig procentuell förändring. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källor: SCB och Riksbanken



Inflationen stabiliseras runt 2 i början av 2019

Årlig procentuell förändring. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källor: SCB och Riksbanken



Avvägning i penningpolitiken

Allt starkare konjunktur

Inflationsförväntningar vid 2 procent

Men

Tar längre tid innan inflationen stabiliseras vid 2 procent

Stor osäkerhet om den politiska och ekonomiska utvecklingen i omvärlden 



För att ge stöd åt inflationsuppgången 

Utökar köpen av statsobligationer Räntan väntas höjas senare

Miljarder kronor respektive procent. Källa: Riksbanken
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Låga räntor behövs – viktigt med riktade 
åtgärder på bostadsmarknaden

• Hushållens höga och ökande skulder 
– en risk för samhällsekonomin

• Behövs åtgärder på bostadsmarknaden, 
inom skattepolitiken och makrotillsynen
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