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Avmattning mot ett mer normalt konjunkturläge



Utvecklingen i omvärlden dämpas

Tydlig nedgång i industrins förtroende Fortsatt högt förtroende hos hushållen

Index respektive avvikelse från historiskt genomsnitt Källor: Conferrence Board, EU-kommissionen, Markit , ISM och 
Riksbanken



… men ingen lågkonjunktur i prognosen

Stark arbetsmarknad Tillväxt nära normala nivåer

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



Svagare förtroendeindikatorer även i Sverige

I tillverkningsindustrin och hos hushållen

Index, säsongsrensade data. Medel för PMI beräknat sedan 1995. Källor: Swedbank och Konjunkturinstitutet



Stark konsumtion och produktion Lugnare tillväxt framöver

Index 2010 = 100. Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

Faktiska siffror ger en ljusare bild, men BNP-
tillväxten nedreviderad



Arbetsmarknaden mattas av

Anställningsplaner vid historiskt snitt

Procent av arbetskraften 16-64 år, respektive nettotal, procent.
Medel för anställningsplaner från 2001.  

Källor: Arbetsförmedlingen och Konjunkturinstitutet

Arbetslösheten har stigit något



Från tydlig högkonjunktur till mer 
normalt konjunkturläge i Sverige

Minusränta och statsobligationsköp sedan början av 2015 

• God BNP-tillväxt

• Stark arbetsmarknad

• Inflationen tillbaka vid inflationsmålet

Snabbare avmattning mot ett mer normal konjunkturläge



Inflationsutsikterna står sig i stora drag

Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken



Lågt ränteläge ger fortsatt stöd åt konjunktur 
och inflation

Avmattning mot mer normalt konjunkturläge 

Inflationsutsikterna i stora drag desamma

Sannolikt att räntan höjs i december

Osäkerhet kring konjunktur- och inflationsutvecklingen

Reporänta, procent Källa: Riksbanken



Kronan på svagare nivåer

Källa: RiksbankenUtfall är dagsdata och prognoser avser kvartalsmedelvärden. KIX är en 
sammanvägning av valutakurser i länder som är viktiga för Sveriges 
transaktioner med omvärlden. Index 1992-11-18=100
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