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God konjunktur och inflation vid målet, 
osäkerhet i omvärlden 



Fortsatt god konjunktur i omvärlden

Arbetslösheten har fallit till låga nivåer Mer normal BNP-tillväxt framöver

Procent av arbetskraften respektive årlig procentuell förändring. Källor: Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, 
Eurostat, nationella källor och Riksbanken



Ökad osäkerhet kring omvärldsutvecklingen 

Styrkan i omvärldskonjunkturen

Oro för begränsningar i världshandeln

Brexit och Italien



Lägre räntor i spåren av den ökade osäkerheten

Procent. Statsobligationsräntor med 10 års löptid. 
Vertikal linje markerar penningpolitiska mötet i april.

Källor: Nationella centralbanker och Riksbanken



Stark svensk konjunktur även med en 
lugnare tillväxt framöver

Oväntat snabb BNP-tillväxt i början av året

Konjunkturen som väntat in i en lugnare fas 

Arbetsmarknaden fortsatt stark

Resursutnyttjandet högre än normalt kommande år

Procent av arbetskraften, 15-74 år. Källor: SCB och Riksbanken



Inflationen vid målet

Årlig procentuell förändring Källa: SCB 



Energipriser bidrar till lägre KPIF-inflation de 
allra närmaste månaderna

Årlig procentuell förändring respektive procentenheter. Källor: SCB och Riksbanken



Företagen tror på högre priser

Stigande prisökningstakt i producentledet
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Inhemskt producerade varor
Importerade varor

Fler företag i handeln planerar att höja sina priser
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Handelns prisplaner

Årlig procentuell förändring. Producentpriser på konsumtionsvaror. 
Streckade linjer avser genomsnittlig ökningstakt sedan år 2000.
Källor: SCB och Riksbanken. 

Nettotal, säsongsrensade data
Streckad linje avser medelvärde sedan maj 2003. 

Källa: Konjunkturinstitutet



Inflationen vid målet även om kronan stärks 
gradvis 

Index, 1992-11-18 = 100. KIX (kronindex) är ett viktat genomsnitt mot 
valutor i 32 länder som är viktiga för Sveriges transaktioner med 
omvärlden. 

Källa: Riksbanken

Svagare 
växelkurs

Starkare 
växelkurs

Svagare 
växelkurs

Starkare 
växelkurs



Inflationen vid 2 procent

Fortsatt högt resursutnyttjande

Tidigare kronförsvagningar

Stigande livsmedelspriser och högre hyror

Årlig procentuell förändring. Källor: SCB och Riksbanken



Fortsatt expansiv penningpolitik ger stöd

Procent Källa: Riksbanken



Penningpolitisk avvägning

Lugnare men fortsatt god konjunktur med stark arbetsmarknad

Inflationen och inflationsförväntningar vid 2 procent

Inga större justeringar av prognoserna

Risker kring omvärldsutvecklingen

Lågt globalt ränteläge

Penningpolitiken behöver gå försiktigt fram 



God konjunktur och inflation vid målet, 
osäkerhet i omvärlden 
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