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• Styrräntan höjs med 0,5 procentenheter till 3,0 procent 

• Räntan väntas höjas ytterligare under våren 

• Försäljningar av statsobligationer med början i april



Stigande räntor men framförallt hög inflation 
är kännbart för många hushåll

Källor: SCB och Riksbanken

Genomsnittligt hushåll 
(2,3 personer) 2021

Ökad inkomst:
2 900 kr/mån

Disponibel inkomst: 44 700 kr/mån
Bostadslån: 1,3 miljoner kr

Inflationen
gröpte ur:

3 400 kr/mån

Effekter 2022

Ökade ränte-
kostnader:

600 kr/mån



God konjunktur och hög inflation i omvärlden 

Låg arbetslöshet Hög underliggande inflation 

Procent av arbetskraften respektive årlig procentuell förändring. 

Underliggande inflation avser HIKP exklusive energi för euroområdet 

och KPI exklusive energi för USA.

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



Svensk inflation har fortsatt att stiga

Årlig procentuell förändring Källa: SCB

Även utan 
energipriser är 

inflationen
alldeles 
för hög



Inflationen stiger brett och snabbt

Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken.

Livsmedel 15%

Varor 9,4%

Tjänster 5,2%



Hög inflation och högre räntor kyler 
av svensk ekonomi

Ekonomiska aktiviteten bromsar in Arbetsmarknaden svalnar av 

Index, 2019 kv4 = 100 respektive procent av befolkningen. Heldragen 

linje avser utfall, streckad linje avser prognos.

Källor: SCB och Riksbanken.



Inflationen väntas falla tillbaka under året

• Priserna fortsätter stiga men i 

långsammare takt

• Pandemi- och krigsrelaterade 

utbudsstörningar avtar

• Den ekonomiska aktiviteten dämpas

Årlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken.
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Svårt att förutse inflationen i fjol 
– fortsatt stor osäkerhet

Årlig procentuell förändring. Avser prognoser baserade på utfall för 

KPIF t.o.m. december 2021. Intervallet visar spridningen mellan 

högsta och lägsta prognos gjord av andra bedömare.

Källor: SCB, respektive prognosmakare och Riksbanken. 



Penningpolitiken stramas åt för att inflationen 
ska bli låg och stabil igen

Styrräntan höjs Innehavet i statsobligationer minskar snabbare

Procent respektive nominellt belopp, miljarder kronor. ”Aktiv nedtrappning” 

bygger på att statsobligationer fortsätter att säljas i nu beslutat takt. 

Källa: Riksbanken



Kronan väntas stärkas framöver

Index, 1992-11-18 = 100. Utfall är dagsdata och prognoser avser kvartalsmedelvärden. 

Heldragen linje avser utfall, streckad linje avser prognos.

Källa: Riksbanken

Starkare 
krona

Svagare 
krona



Vi gör det som krävs för att 
få ner inflationen inom rimlig tid

• KPIF väntas falla tillbaka men stor osäkerhet om pristrycket

• Låg tolerans mot hög inflation

• Inkommande data avgör penningpolitikens utformning framöver
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