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Penningpolitiken juni 2022

• Styrräntan höjs med 0,5 procentenheter till 0,75 procent

• Räntan väntas vara nära 2 procent i början av nästa år 

• Riksbankens innehav av värdepapper minskas i snabbare takt



Inflationen stiger snabbt runt om i världen

Årlig procentuell förändring. Enligt KPIF för Sverige, HIKP för 

euroområdet samt KPI för USA.

Källor: Eurostat, SCB och U.S. Bureau of Labor Statistics. 



Därför stiger inflationen så snabbt 

• Snabb och kraftig återhämtning från pandemin

• Störningar i produktion och frakter har lett till höga 

världsmarknadspriser

• Kriget i Ukraina har drivit upp livsmedelspriser och 

redan höga energipriser

• Prisökningarna sprider sig allt mer i ekonomin 

Vi har aldrig upplevt 
ett så gynnsamt 

konjunkturläge som nu

Citat ur Riksbankens Företagsundersökning



Prisökningarna sprider sig allt mer i ekonomin

Årlig procentuell förändring. Källor: SCB och Riksbanken.

Tjänster 4,5%

Varor 5,4%

Livsmedel 7,3%
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Tecken på nytt prissättningsbeteende? 

• Företagens kostnader har ökat snabbt

• Lönsamheten i näringslivet är bättre än normalt 

• Konsumentpriserna har ökat ovanligt mycket i förhållande till kostnaderna

Nettotal. Källa: Konjunkturinstitutet.



Ökad risk att inflationen ska bita sig fast 
i pris- och lönesättningen

• Varaktigt hög inflation skapar problem för hushåll och företag

• Riksbankens uppdrag att värna inflationsmålet

• Låg och stabil inflation skapar förutsättningar

för god ekonomisk utveckling



Högre styrränta för att motverka hög inflation

Procent.  Källa: Riksbanken.



Snabbt stigande obligationsräntor i omvärlden

Procent. Räntor på statsobligationer med 10 års löptid. Källor: Deutsche Bundesbank, U.S. Department of Treasury och 

Riksbanken.



Hög inflation och högre räntor kyler 
av en stark konjunktur

• Hushållen konsumerar mindre

• Bostadsinvesteringarna sjunker från hög nivå

• Lugnare utveckling på arbetsmarknaden



Mild avmattning i konjunkturen

BNP-tillväxten dämpas Historiskt hög sysselsättningsgrad

Index, 2019 kv4 = 100 samt procent av arbetskraften, 15-74 år. Källor: SCB och Riksbanken.



Hög inflation i år, börjar sjunka nästa år

Årlig procentuell förändring. Källor: SCB och Riksbanken.



Ändras förutsättningarna 
ändras penningpolitiken

• Stor osäkerhet kring inflationen

• Räntebanan en prognos, inte ett löfte

• Vi har anpassat och kommer att 

anpassa vår politik

Penningpolitiken är inriktad på att se till så att 
inflationen kommer tillbaka till målet
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