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Inflationen har fortsatt stiga under sommaren 

Källa: SCB.

Augusti:

9%

KPIF, årlig procentuell förändring.



Inflationen har fortsatt stiga under sommaren

Avser KPIF för Sverige, HIKP för euroområdet och KPI för USA

och Storbritannien. Årlig procentuell förändring.

Källor: Eurostat, SCB, U.K. Office for National Statistics och U.S. Bureau of Labor Statistics.
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Flera faktorer har drivit upp inflationen 

Obalanser i 
utbud och efterfrågan 

under pandemin

Rysslands 
invasion av 

Ukraina

Problem på 
europeiska 

energimarknaden 

Stark efterfrågan



Hög inflation skapar problem

• Köpkraften minskar när allt blir dyrare

• Svårt för hushåll och företag att planera sin ekonomi

• Långvarigt hög inflation skulle skapa allvarligare 

och mer bestående problem 



Centralbanker agerar kraftfullt 
för att få ner inflationen

Centralbankernas styrräntor, procent. Källor: Nationella centralbanker.

Höjningar hittills i år
(procentenheter)

ECB:
1,25

RB:
1,75

BoE:
1,50

Fed:
2,25



I stort sett alla priser stiger snabbt

Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken.

Tjänster 4,8%

Varor 7,1%

Livsmedel 11,4%



Genom att höja räntan mer nu 
minskar risken för hög inflation på sikt

• Inflationen har blivit högre och prognoserna har skrivits upp

• Risk att den höga inflationen biter sig fast 

och skapar allvarliga problem

• För att värna inflationsmålet är det viktigt 

att penningpolitiken agerar när inflationen är för hög



Styrräntan höjs med 1 procentenhet för att 
värna inflationsmålet

Procent Källa: Riksbanken.



Hög inflation sjunker tillbaka

Energipriser driver upp KPIF-inflationen Inflationen är hög även bortsett från energi

Årlig procentuell förändring. Källor: SCB och Riksbanken.



Elpriserna skapar stor osäkerhet

• Allvarliga störningar på energimarknaden i Europa

• Mycket höga elpriser i Sverige

• Stor osäkerhet för hushåll och företag

• Åtgärder kan påverka inflationen 

Inflationsprognosen är känslig för 
vad som händer med elpriserna



Dämpad men osäker ekonomisk utveckling

BNP Arbetslöshet

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



Ändras förutsättningarna 
anpassas penningpolitiken

• Stor osäkerhet kring inflationen 

• Räntebanan en prognos, inte ett löfte

• Penningpolitiken anpassas efter inflationsutsikterna 

Vi gör det som krävs för att inflationen 
ska komma tillbaka till målet
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