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Expansiv penningpolitik för en inflation fortsatt nära målet



Inflationen nära målet

KPIF nära målet Inflationsförväntningar nära 2 procent

Årlig procentuell förändring respektive procent, medelvärde. Källor: SCB, TNS Sifo Prospera och Riksbanken 
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Konjunkturen viktig för inflationen

Konjunkturen sätter avtryck i tjänstepriser Underliggande inflation har stigit
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Årlig procentuell förändring. Streckade linjer avser genomsnitt för perioden 2000 till senaste utfall. Fältet 
visar det högsta och lägsta utfallet bland olika mått på underliggande inflation. De mått som inkluderas är 
KPIF exkl energi, KPIF med konstant skatt, UND24, Trim85, HIKP exklusive energi och icke förädlade 
livsmedel, persistensviktad inflation, faktor från principalkomponentanalys och viktad medianinflation.

Källor: SCB och Riksbanken



Stark konjunktur i Sverige

God BNP-tillväxt Historiskt hög sysselsättningsgrad

Årlig procentuell förändring respektive procent av befolkningen, 15-74 år. Källor: SCB och Riksbanken



Omvärlden viktig förutsättning för 
svensk ekonomi

Dämpat inflationstryck Centralbanker i olika faser

Terminsräntorna beskriver förväntad dagslåneränta, vilket inte alltid 
motsvarar styrräntan (för euroområdet refiräntan). Heldragna linjer 
skattade 2017-10-23, streckade 2017-09-06.

Källor: Bureau of Labor Statistics, Eurostat, Macrobond, 
nationella källor, Office for National Statistics och Riksbanken



Kronan fortsatt viktig för inflationsutvecklingen

Index, 1992-11-28 = 100. KIX är en sammanvägning av länder viktiga 
för Sveriges transaktioner med omvärlden. Utfall avser dagsdata t.o.m. 
2017-10-24.

Källa: Riksbanken
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För tidigt att göra penningpolitiken mindre expansiv

• Konjunkturen behöver fortsätta göra avtryck i 
priserna – få tecken på generella obalanser

• Kronan får inte stärkas för snabbt

• Inflationen har varit låg länge

En mindre expansiv penningpolitik skulle kunna 
göra att inflationen återigen blir för låg

Årlig procentuell förändring  Källor: SCB och Riksbanken



För en inflation fortsatt nära målet

Reporänta -0,50 procent Köp av statsobligationer under andra halvåret
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Procent respektive miljarder kronor Källa: Riksbanken



Hög skuldsättning skapar sårbarheter

Svenska hushåll har lånat för mycket under lång tid

Behövs riktade åtgärder inom bostads- och skattepolitiken 

Viktigt med skärpt amorteringskrav



Expansiv penningpolitik för en inflation fortsatt nära målet
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