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Konjunktur- och inflationsutsikterna står sig 

Goda förutsättningar för inflation vid målet även framöver



Globala konjunkturen in i en lugnare fas

Tillväxten har varit hög Arbetslösheten har fallit

Årlig procentuell förändring respektive procent av arbetskraften. Källa: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, OECD och Riksbanken 
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Indikatorer bekräftar bilden av en mer 
dämpad utveckling framöver

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin. 
Tal över 50 markerar tillväxt. 

Källa: ISM, IHS Markit och Swedbank



Osäkerhet i omvärlden

Styrkan i den europeiska konjunkturen

Handelskonflikten mellan USA och Kina

Brexit



Svagare bostadsinvesteringar dämpar svensk 
tillväxt i år

Lägre BNP-tillväxttakt framöver Byggandet minskar från hög nivå

Kvartalsförändring i procent uppräknad till årstakt respektive procent 
av BNP i löpande priser, fyra kvartals glidande medelvärde.

Källor: SCB och Riksbanken



Konjunkturläget är fortsatt stark

Stor efterfrågan på arbetskraft Historiskt hög sysselsättningsgrad

Nettotal respektive procent av befolkningen i åldern 15-74 år. Anställningsplaner 
avser förväntningar om antal anställda i näringslivet på tre månaders sikt. 
Streckad blå linje avser historiskt genomsnitt mellan år 2000 och 2018.

Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken



Penningpolitiken är framåtblickande

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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Goda förutsättningar för en inflation 
vid målet, även när energipriserna bidrar mindre

Stark svensk konjunktur

Stigande kostnadstryck

Inflationsförväntningar vid 2 procent

Gradvis stigande inflation i omvärlden



Räntan höjs långsamt framöver

Procent Källa: Riksbanken



Räntebanan är en prognos, inte ett löfte

• Risker och osäkerhet i omvärlden

• Styrkan i den inhemska konjunkturen

• Behöver vara vaksamma på inflationstrycket

Penningpolitiken anpassas efter konjunktur- och inflationsutsikterna 



Konjunktur- och inflationsutsikterna står sig 

Goda förutsättningar för inflation vid målet även framöver
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