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• Styrräntan höjs med 0,75 procentenheter till 2,50 procent

• Räntan väntas höjas ytterligare i början av nästa år



Styrräntorna höjs även i omvärlden

Centralbankernas styrräntor, procent. Källor: Nationella centralbanker.
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Hög inflation i omvärlden

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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Stora kast i energipriserna 

• Störningarna i Europa har avtagit

• Varmt och blåsigt väder under hösten 

• Lägre förbrukning

• Välfyllda lager av naturgas

Stor osäkerhet kring energipriserna framöver!

Energipriserna 
har sjunkit 

under hösten



Priserna stiger brett –
inflationstrycket är för högt

Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken.

Tjänster 5,1%

Varor 8,3%

Livsmedel 14,2%



Flera faktorer har drivit upp inflationen

• Utbudsstörningar

Högre priser på råvaror, insatsvaror, energi, 

transporter

• Högt tryck i ekonomin 

Företagen har kunnat föra över ökade kostnader 

till konsumenter



Företagen planerar att fortsätta höja priserna

Nettotal

”Vi höjer priserna 
hela tiden”

Riksbankens Företagsundersökning 

Källa: Konjunkturinstitutet



Hög inflation skapar problem

• Köpkraften minskar när allt blir dyrare

• Svårt för hushåll och företag att planera sin ekonomi

• Långvarigt hög inflation skapar bestående problem

• Viktigt att inflationen faller tillbaka inom rimlig tid 

KPIF, årlig procentuell förändring  Källa: SCB
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Inflationen är för hög – penningpolitiken agerar

• Underliggande inflation har stigit 

• Inflationstrycket är högre

• Trots lägre energipriser är inflationsprognosen högre

• Krävs en högre styrränta för att få ner inflationen 



Styrräntan höjs för att värna inflationsmålet

Procent Källa: Riksbanken



Hög inflation och högre räntor 
kyler av svensk ekonomi 

BNP utvecklas svagt framöver Den höga sysselsättningsgraden sjunker

Index, 2019 kv4 = 100 Procent av befolkningen, 15–74 år

Källor: SCB och Riksbanken



Inflationen väntas falla tillbaka nästa år

• Priserna fortsätter stiga, men i 

långsammare takt

• Lägre ekonomisk aktivitet

• Utbudsstörningarna lättar

Årlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken



Ändras förutsättningarna 
anpassas penningpolitiken

• Stor osäkerhet kring inflationen 

• Räntebanan är en prognos, inget löfte

• Vi gör det som krävs för att inflationen 

ska komma tillbaka till målet inom rimlig tid
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