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Sverige – en liten öppen ekonomi

Anm. Andelar i KIX,  som är en sammanvägning av länder som är viktiga för 
Sveriges transaktioner med omvärlden.

Källa: Riksbanken

Andelar av Sveriges utrikeshandel, procent

62%



Återhämtningen i omvärlden fortsätter i 
måttlig takt

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

Källor: Bureau of Economic Analysis, 
Eurostat, nationella källor och Riksbanken



Låg inflation bland Sveriges viktigaste 
handelspartner

Anm. Årlig procentuell förändring, genomsnitt för 2016. Urvalet avser länder som 
är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden (KIX). För euroområdet visas 
inflation mätt med HIKP. För Sverige används KPIF och för övriga länder KPI.

Källor: Eurostat och nationella källor
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Låga räntor och svag krona

Styrräntor Kronans växelkurs

Anm. Styrräntor avser procent. Källa: Macrobond



Kronan påverkar inflationen, 
viktigt att den inte stärks för snabbt

Anm. Index, 1992-11-18 = 100. KIX är en sammanvägning av länder som 
är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden

Källor: Nationella källor och Riksbanken

Svagare
krona

Starkare
krona



Importpriserna samvarierar tydligt med 
växelkursen
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Anm. Årlig procentuell förändring. Växelkurs avser KIX-index. Importpriser 
avser producentledet, exklusive energi.

Källa: SCB och Riksbanken



Varupriser har stort importinnehåll
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Anm. Årlig procentuell förändring. I delaggregatet varor inkluderas inte 
livsmedel. Delaggregatens vikt är 45 (tjänster) respektive 26 (varor) procent 
av den totala KPI-korgen. Streckade linjer avser medel från år 2000.

Källa: SCB och Riksbanken



Varupriser har stort importinnehåll
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Anm. Årlig procentuell förändring. I delaggregatet varor inkluderas inte 
livsmedel. Delaggregatens vikt är 45 (tjänster) respektive 26 (varor) procent 
av den totala KPI-korgen. Streckad linje avser medel från år 2000.

Källa: SCB och Riksbanken



Inflationen i Sverige stiger men det tar längre 
tid att nå 2 procent

Anm. Årlig procentuell förändring. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källor: SCB och Riksbanken

Stigande inflation 
i omvärlden

Stark svensk 
konjunktur



Inflationen behöver fortsatt kraftfullt stöd
Reporäntan –0,50 % eller lägre under 
längre tid Redo att förlänga köpen av statsobligationer
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Anm. Procent respektive miljarder kronor. Källa: Riksbanken



Penningpolitiken viktig förklaring 
till stark konjunktur

Fortsatt god BNP-tillväxt Lägre arbetslöshet

Anm. Årlig procentuell förändring respektive andel av arbetskraften, 15-74 år. Källor: SCB och Riksbanken



Tudelad svensk arbetsmarknad
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Arbetslösa, ej utsatta
Arbetslösa, utsatta

Anm. Antal personer inskrivna hos arbetsförmedlingen, trendvärden. Med 
utsatta grupper menas äldre 55–64 år, förgymnasialt utbildade, 
utomeuropeiskt födda och personer med funktionshinder. 

Källa: Arbetsförmedlingen



Låga räntor behövs – riskerna måste hanteras

• Hushållens höga och ökande skulder 
– en risk för samhällsekonomin

• Behövs riktade åtgärder från andra 
politikområden, ex skuldkvotstak och 
översyn av ränteavdragen

• Stiger inflationen kan även räntorna stiga

Anm. Hushållens totala skulder 
som andel av disponibla inkomster.

Källor: SCB och Riksbanken



Inflationsuppgången 
behöver fortsatt kraftfullt stöd
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