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Inflationen vid 2 procent och 
förtroendet för målet har stärkts

Årlig procentuell förändring. Punkten markerar utfall sedan den 
penningpolitiska rapporten i februari.

Källa: SCB



Fortsatt god efterfrågan i svensk ekonomi

God BNP-tillväxt Historiskt hög sysselsättningsgrad

Kvartalsförändring i procent uppräknad till årstakt respektive procent av 
befolkningen i åldern 15-74 år. Punkten markerar utfall sedan den 
penningpolitiska rapporten i februari.

Källor: SCB och Riksbanken



Svensk ekonomi beroende av utvecklingen i
omvärlden

BNP-tillväxt Styrränta

Årlig procentuell förändring respektive procent. KIX är en sammanvägning 
av länder som är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden. 

Källor: Nationella källor, SCB och Riksbanken

Korrelation: 0,88 Korrelation: 0,92



Globala konjunkturen in i en lugnare fas

Tillväxten har varit hög Arbetslösheten har fallit
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Årlig procentuell förändring respektive procent av arbetskraften. Källa: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, OECD och Riksbanken 



Många osäkerhetsfaktorer i omvärlden

Styrkan i den europeiska konjunkturen

Handelskonflikten mellan USA och Kina

Brexit



Räntan höjs långsamt framöver

• Risker och osäkerhet i omvärlden

• Behöver fortsatt vara vaksamma på 
inflationstrycket

• Penningpolitiken anpassas efter 
konjunktur- och inflationsutsikterna

Procent Källa: Riksbanken 



Översyn av den penningpolitiska processen

Antalet penningpolitiska möten och rapporter 
har varierat över åren

• Idag sex möten per år
• 6-8 veckor lång penningpolitisk process
• Penningpolitisk rapport med detaljerade 

prognoser vid varje tillfälle
• Färre penningpolitiska möten, men fler 

publicerade prognoser än andra centralbanker

Antal publicerade penningpolitiska 
rapporter/prognoser



Fem penningpolitiska möten
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• Utgångspunkt: Bibehållet beslutsunderlag och 
publicera likvärdig information varje gång

• Omfattande prognosarbete

• Fem penningpolitiska möten är tillräckligt 
många för att bedriva en väl balanserad 
penningpolitik

• Vid behov kan vi när som helst hålla ett 
extrainkallat penningpolitiskt möte



Frigör resurser för fördjupad penningpolitisk 
analys och större lokal närvaro

Fördjupad penningpolitisk analys

Exempel:

• Penningpolitisk strategi vid låga räntor

• Omvärldens löner och inflation

• Digitalisering, konkurrens och inflation

• Migrationens effekter och demografiska trender

Möten och samtal med målgrupper i landet
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