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Stark återhämtning

Källor: Eurostat, nationella källor, SCB, U.S. Bureau of Economic

Analysis och Riksbanken.

Anm. Index, 2019 kv4 = 100, säsongsrensade data.



Mer normala tillväxttakter framöver 

Källor: Eurostat, nationella källor, SCB, U.S. Bureau of Economic

Analysis och Riksbanken.

Anm. Årlig procentuell förändring.
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Snabb återhämtning har skapat flaskhalsar

• Logistikproblem och brist på insatsvaror

• Industriproduktionen hämmas

• Snabbt stigande frakt- och råvarupriser

• Utbudet antas anpassa sig när efterfrågan 

inte ökar lika snabbt



Hög inflation i flera länder

Källor: Eurostat, nationella källor, SCB, U.S. Bureau of Economic

Analysis och Riksbanken.

Anm. Årlig procentuell förändring. Den blåa och röda diamanten visar utfall för 

tredje kvartalet 2021. KIX är en sammanvägning av länder som är viktiga för 

Sveriges handel med omvärlden. 



Svensk inflation över 2 procent närmaste året

Källor: SCB och Riksbanken.Anm. Årlig procentuell förändring respektive procentenheter. De blåa 

diamanterna visar septemberutfallet. 



Underliggande inflation signalerar ingen tydlig 
uppgång på sikt

Källor: SCB och Riksbanken.Anm. Årlig procentuell förändring.



Arbetsmarknaden har börjat återhämta sig

Källor: Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet, SCB 

och Riksbanken.

Anm. Procent av arbetskraften. Den blåa diamanten visar genomsnittet för arbetslöshetsutfallet i 

juli och augusti enligt SCB och den röda diamanten visar septemberutfallet enligt Arbetsförmedlingen. 
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Expansiv penningpolitik för en inflation 
varaktigt nära målet 

Reporänta på noll procent Stort innehav av värdepapper

Källa: Riksbanken.
Anm. Procent respektive nominellt belopp, miljarder kronor.



Krisfaciliteter avslutas

• Programmet för företagsutlåning via banker

• Utlåning i SEK på 3 respektive 6 månader

• Erbjudande om lån i USD 

• Lättade säkerhetskrav

Åtgärder för
att garantera 
tillgången på 

likviditet



Centralbankers balansomslutning

Källor: Bank of England, ECB, Federal 

Reserve, Macrobond och Riksbanken.

Anm. Procent av BNP. BNP beräknas som summan av innevarande kvartal och de tre föregående kvartalen. 

För de kvartal som BNP ännu inte publicerats används den senast publicerade BNP-statistiken.



Nollränta och stort innehav av värdepapper 
ger stöd till inflationen

Reporäntan noll procent Köp av värdepapper i avtagande takt

Dia 9 i kap 1 
Innehavet av 
värdepapper. Men ta 
bort den streckade 
prognosen och 
tratten. 

Stark återhämtning 
i svensk ekonomi

Tillfälligt 
hög inflation

Expansiv penningpolitik 
för inflation varaktigt 

nära målet

Penningpolitiken behöver vara uthållig



Hushållens höga skuldsättning och problemen 
på bostadsmarknaden behöver hanteras

• Bostadspriserna fortsätter att stiga, men i 

en något lägre takt

• Höga bostadspriser och hög skuldsättning 

gör det finansiella systemet sårbart och 

utgör en risk för svensk ekonomi

• Viktigt med åtgärder inom skatte- och 

bostadspolitiken

Bostadspriserna i Sverige

Anm. Prisutvecklingen är indexerad vid januari 2019 = 100. Avser 

säsongsjusterade priser.

Källor: Valueguard och Riksbanken.
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