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Två budskap

• Inflationen är nu hög och prisökningarna har kommit på bred front. Men vi kommer 

att få ner inflationen till inflationsmålet igen – ett löfte, inte en prognos…

• Det finns dock både bättre och sämre vägar tillbaka till målet. För att kunna slå in på 

den bättre vägen behöver penningpolitiken stöd  



Vi kommer att få ner inflationen till målet igen –
sker en bit in på 2024 enligt senaste prognosen 

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



Bättre och sämre vägar till målet – ränteplanen nu 
utgår från att vi slår in på den bättre vägen   

Real styrränta Nominell styrränta 

Anm. Den reala styrräntan är Riksbankens förväntade realränta, beräknad som ett 
kvartalsmedelvärde av Riksbankens styrränteprognos ett år framåt minus 
inflationsprognosen (KPIF) för motsvarande period. Eftersom realräntan är en 
framåtblickande variabel baseras även utfallen på prognoser. Utfallen beräknas utifrån de vid 
tidpunkten senast publicerade prognoserna.

Källa: Riksbanken.



Den bättre vägen förutsätter stöd från pris-
och lönebildningen och finanspolitiken 

• Viktigt att ett nytt prissättningsbeteende inte uppstår – onödigt hög inflation direkt, 

större risk för kompensatoriska löneökningar

• Viktigt att lönebildningen inte försöker uppnå full inflationskompensation i detta 

extrema läge – en tillfällig nedgång i reallönen går inte att undvika 

• Viktigt att undvika breda stimulansåtgärder i finanspolitiken – sträva efter att 

träffsäkert kompensera hushåll och företag som drabbas särskilt hårt



God och stabil reallöneutveckling sedan mitten på 
1990-talet – en ordning värd att försvara

Anm. Index, 1970 = 100. Streckad linje t.v. markerar 1995, året då 

inflationsmålet trädde i kraft och streckad linje t.h. markerar 1998, 

året då industriavtalet började tillämpas.

Källor: Medlingsinstitutet och SCB.
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