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Stark konjunktur skapar förutsättningar 
för inflation vid målet även framöver.

Lämpligt minska något på penningpolitiska stödet.



Inflationen vid 2 procent och 
förtroendet för målet har stärkts

Årlig procentuell förändring. Källa: SCB



Underliggande inflation har varit lägre

Årlig procentuell förändring. Fältet visar det högsta och lägsta utfallet 
bland olika mått på underliggande inflation. 

Källor: SCB och Riksbanken 
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Stigande priser närmaste tiden

Företagen förväntar sig högre priser

Nya avtal tyder på högre hyror 2019

Sommarens torka innebär högre livsmedelspriser



Fortsatt stark konjunktur i Sverige 

Tillväxten har dämpats Högt tryck på arbetsmarknaden

Årlig procentuell förändring respektive nettotal. Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken



God omvärldskonjunktur, 
men med politisk osäkerhet

BNP-tillväxt i omvärlden Gradvis stigande kostnadstryck

Årlig procentuell förändring. KIX är en sammanvägning av länder som 
är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden. I diagrammet t.h. 
visas arbetskostnad per anställd.

Källor: Bureau of economic analysis, Bureau of Labor Statistics, ECB, 
Eurostat och Riksbanken 
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Goda förutsättningar för en inflation vid målet

Fortsatt god svensk konjunktur

Stigande kostnadstryck

Inflationsförväntningarna vid 2 procent

Gradvis stigande inflation i omvärlden



Räntan höjs i långsam takt

Procent. Källa: Riksbanken



Med långsamma höjningar av räntan ligger 
inflationen fortsatt nära 2 procent

Årlig procentuell förändring. Energiprisbidraget till KPIF är i prognosen 
beräknat som årlig procentuell förändring i energipriserna multiplicerat 
med deras nuvarande vikt i KPIF.

Källor. SCB och Riksbanken
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Penningpolitiken behöver gå försiktigt fram

• Risker och osäkerhet i omvärlden

• Behöver fortsatt vara vaksamma på inflationstrycket

• Penningpolitiken anpassas efter konjunktur- och inflationsutsikterna



Stark konjunktur skapar förutsättningar 
för inflation vid målet även framöver. 

Lämpligt att minska något på penningpolitiska stödet.
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