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Tre centrala frågor

Varför behövs 
inflationsmålet?

Varför är målet 
just 2 procent?

Varför är 
förtroendet för 
inflationsmålet 

viktigt?



• Ett riktmärke för pris- och 
lönebildningen

• Gemensam syn underlättar 
långsiktig planering

• Förbättrar möjligheterna till god 
ekonomisk utveckling

Varför behövs 
inflationsmålet?



• Samma nivå i nästan alla höginkomst-
länder med ett inflationsmål 

• En sänkning av målet löser inte 
strukturella problem med t.ex. 
hushållens skulder

• Inflationsmål bör inte ändras alltför ofta

• Ett lägre mål kan ge fler och längre 
perioder av negativ reporänta

Varför är målet just 
2 procent?



• Svårare att ta hänsyn till annat än 
inflationen utan förankrade 
förväntningar

• Risk för fallande inflation och 
inflationsförväntningarna som kan ge 
fler perioder med minusränta framöver

Varför är förtroendet 
för inflationsmålet 

viktigt?



Tre centrala svar

Inflationsmålet 
bidrar till en stabil 
och god ekonomisk 

utveckling

En sänkning av 
målet gör det 

svårare för 
penningpolitiken 

att stabilisera 
ekonomin

Förtroendet för 
inflationsmålet 

avgörande för att  
målet ska fungera 
som stabiliserande 

riktmärke



Sverige har ett inflationsmål – inte ett 
växelkursmål

Svagare
krona

Starkare
krona

Anm. Index, 1992-11-18 = 100. KIX (kronindex) är ett viktat genomsnitt av kronans växelkurs 
mot valutor i de länder som är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden. 

Källor: Nationella källor och Riksbanken



Inflationsmålspolitiken har bidragit till en 
jämförelsevis god ekonomisk utveckling

Anm. Index, 2007 = 100. Källa: Eurostat, OECD och Riksbanken
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