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Inflationsmålet är värt att försvara

• Ett gemensamt ankare
för pris- och lönebildningen

• Bidrar till stabil 
ekonomisk utveckling  

• En hörnsten i den ekonomiska 
politiken



Inflationsmålspolitiken har varit
framgångsrik

Anm. Årlig procentuell förändring. KPI-inflationen avser ej realtidsdata utan är 
beräknad med nuvarande metod. Genomsnittet för perioden från och med 1995 
är därför två tiondels procentenheter lägre än med realtidsdata.

Källa: SCB
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Medelvärde

KPI

1995-2016 (september)
Medelvärde: 1,1

Std avv: 1,2
1971-1992

Medelvärde: 8,3
Std avv: 3,0



Större köpkraft och stabilare lönebildning 
efter att målet infördes

Anm. Årlig procentuell förändring. Enligt konjunkturlönestatistik efter 1993 och 
strukturlönestatistik före 1993. Reallöner är beräknade som skillnad mellan årlig 
procentuell förändring av nominallön och årlig procentuell förändring av KPI

Källor: Medlingsinstitutet och SCB
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1970-1992
Medel: 8,9 

1998-2015
Medel: 3,3

1970-1992
Medel: 0,7 1998-2015

Medel: 2,2



Penningpolitik i en lågräntemiljö

Rekordlåga internationella räntor Låga styrräntor

Anm. Procent. 10-årsränta på reala statsobligationer. Källor: Bank of England, ECB, Federal Reserve, 
Thomson Reuters och Riksbanken
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Penningpolitiken har haft förväntad effekt

Inflationsförväntningarna har stigit Marknadsräntor har följt reporäntan

Anm. Procent. Avser samtliga tillfrågade aktörer. Källor: Macrobond, Thomson Reuters, 
TNS Sifo Prospera och Riksbanken



Stark svensk konjunktur skapar förutsättningar 
för stigande inflation

Stigande bristtal… talar för högre inflation 

Anm. Nettotal, säsongsrensade data respektive årlig procentuell förändring. 
Avser hela näringslivet. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken



Fortsatt stöd behövs för att hålla ankaret 
på plats

• Förutsättningar för att inflationen ska stiga finns på plats –
men viss osäkerhet om uppgången finns

• Viktigt att risker hanteras

• Inflationsmålet är värt att försvara
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