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Goda utsikter i världsekonomin

Index, 2019 kv4 = 100, säsongsrensade data. Källor: Eurostat, SCB, U.S. Bureau of Economic 

Analysis och Riksbanken.



Stora skillnader i underliggande inflation 

Årlig procentuell förändring, månadsdata. Sverige: KPIF exkl. energi, 

Euroområdet: HIKP exkl. energi, USA: KPI exkl. energi, Storbritannien: 

KPI exkl. energi.  

Källor: Eurostat, SCB, U.S. Bureau of Labor Statistics, ONS.
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I länder med bredare inflationsuppgång 
väntas högre styrräntor

Procent. Heldragna linjer avser styrräntor och streckade linjer visar 

marknadsbaserade förväntningar om dagslåneräntan enligt 

terminsprissättning. 

Källor: Macrobond och Riksbanken.



Energipriser drar upp svensk inflation

Källa: SCB.Årlig procentuell förändring.
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Energipriserna ökar inte lika snabbt framöver

Elpriserna väntas sjunka tillbaka i vår Bidraget till KPIF klingar av

EUR/MWh respektive procentenheter. Källor: Nordpool, SCB och Riksbanken.



Högre inflationsprognos

• Direkta och indirekta effekter av 

höga energipriser

• Prisförändringar kopplade till pandemin

Effekter som 
klingar av 

2023–2024

Måttliga löneökningar och inflationsförväntningar 
nära 2 procent talar emot att inflationen skulle bli 
varaktigt hög.



KPIF-inflationen svänger kraftigt även i år, 
utan energipriser är inflationen nära 2 procent

Årlig procentuell förändring.
Källor: SCB och Riksbanken.



Ljusare tider i svensk ekonomi

Källor: SCB och Riksbanken.Index 2019 kv4=100 respektive procent av befolkning 15-74 år. 

Ekonomin växer i god takt Allt starkare arbetsmarknad



Inflationen vid målet med stöd av penningpolitiken

Räntan kvar på noll ännu en tid

Nettoköpen avslutades vid årsskiftet, 

köp som kompenserar förfall 

Källa: Riksbanken.
Procent respektive nominellt belopp, miljarder kronor. 



Trots högre inflation behöver 
räntan vara fortsatt låg

• Risken att inflationen blir för låg har minskat, men finns kvar.

• Liten risk inflationen blir påtagligt och varaktigt högre än 2 procent.

• Men inflationsutvecklingen är osäker.

Vi utvärderar löpande hur varaktig den högre inflationen 
är och anpassar penningpolitiken om det behövs.
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