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Ett trovärdigt inflationsmål bra för 
samhällsekonomin

Prisstabilitet ger tydliga spelregler

• Ett nominellt ankare ger vägledning för pris- och 

lönebildningen 

• Lättare för hushåll och företag att fatta ekonomiska 

beslut

• Prisstabilitet skapar förutsättningar för god 

ekonomisk utveckling



Oroande läge 2014–2015

Inflationen länge under målet Fallande inflationsförväntningar

Anm. Årlig procentuell förändring respektive procent, medelvärde. 

Inflationsförväntningarna avser samtliga tillfrågade aktörer.

Källa: SCB och TNS Prospera



Inflationsmålet ifrågasatt

TT i GP  juni 2015

SvD december 2014

DI oktober 2015

DI juli 2015

DI Debatt juni 2015

DI juli 2015



Utvecklingen i omvärlden påverkar en liten 
öppen ekonomi

Trendmässig nedgång i räntorna globalt  
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Och inflationen föll internationellt

Anm. 10-årsränta på reala statsobligationer i Sverige, Tyskland och 

USA. Inflationen mäts med HIKP som är det EU-harmoniserade indexet 

för konsumentpriser.

Källa: ECB och Eurostat



För att värna förtroendet för inflationsmålet 

Reporäntan sänkt till – 0,50 procent Köp av statsobligationer

Anm. Procent respektive miljarder kronor. Källa: Riksbanken



Starkare konjunktur

I Sverige… …och i omvärlden

Anm. Arbetslöshet utrycks i procent och bristtal avser andelen företag 

som anser att det råder brist på arbetskraft. KIX är en sammanvägning 

av länder som är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden.

Källa: Konjunkturinstitutet SCB, Bureau of Economic Analysis, 

Eurostat, Nationella källor, Office for National Statistics 

Ökad brist på 
arbetskraft

Allt färre i 
arbetslöshet



Inflationen tillbaka vid 2 procent

Inflation har stigit Och likaså inflationsförväntningarna 

Anm. Årlig procentuell förändring respektive procent, medelvärde. 

Inflationsförväntningar avser samtliga aktörer.

Källor: SCB och TNS Sifo Prospera



Vad har bidragit till att inflationen har stigit? 

Inflationen har stigit trots måttliga löneökningar och dämpat 

pristryck från omvärlden

• Stark konjunktur och inflationsförväntningar vid 2 procent har 

underlättat för företagen att höja priser 

• Relativt svag krona 

• Energipriser har stigit



Relativt träffsäkra prognoser för 2017

• Mer träffsäkra prognoser för inflationen

• Prognoserna för arbetslösheten nära 

utfall

• Inhemsk konjunktur blev ungefär som 

förväntat

• Träffsäkerheten för enskilda år varierar

• På längre sikt relativt små skillnader 

mellan olika bedömares prognoser



Ett urval av Riksbanken utvecklingsarbete 
under 2017

• Insamling av priser från nätet bidrar till bättre prognoser för inflationen

• Ny och sänkt bedömning av den långsiktiga nivån på reporäntan 

• Utvärdering av erfarenheter av publicerade ränteprognoser

• Riksbankens roll inom fördelningspolitiken är främst att hålla en låg och 

stabil inflation som gynnar tillväxt och sysselsättning



God måluppfyllelse under 2017 men…

• Det har tagit lång tid för inflationen att stiga tillbaka mot 2 procent

• Det krävdes mycket kraftfull penningpolitik

• Vaksamhet mot att hamna i en situation där inflationsförväntningarna 

faller och inte är förankrade vid inflationsmålet på 2 procent


