Arbetsblad 5

Vad är inflation?
Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad är inflation? Arbeta vidare
med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på mer.
1.
1.
X.
2.

Vad innebär inflation?
Pengar förlorar sitt värde.
Pengar blir mer värda.
Pengarna räcker inte till för utgifterna i samhället.

2. Hur påverkas ekonomin i samhället av en hög inflation?
1. Priserna ökar utan att värdet eller kvaliteten på varor och tjänster
har ökat.
X. Priserna minskar samtidigt som värdet eller kvaliteten på varor och
tjänster inte har förändrats.
2. Priserna är stabila och räntan sjunker, ekonomin går bra.
3. Varför är det dåligt med en hög inflation?
1. Det är inte dåligt, inflation leder till ekonomisk utveckling.
X. En hög inflation innebär att priserna hela tiden stiger vilket
gör att jag får mer pengar i plånboken.
2. En hög inflation leder till osäkerhet bland hushåll och företag,
konkurrenskraften mot andra länder minskar vilket inte är bra
för exporten.
4. Vilket av följande exempel kan orsaka ökad inflation?
1. Utbudet hos företag ökar, efterfrågan hos konsumenterna
minskar.
X. Riksbanken höjer styrräntan.
2. Efterfrågan hos konsumenterna är stor, och företagen ser en
möjlighet att höja sina priser.
5. Stämmer det att människors förväntningar kan leda till ökad
inflation?
1. Nej, inflation orsakas endast av att Riksbanken trycker mer pengar.
X. Ja, om många tror att inflationen blir högre än inflationsmålet
kommer löner och priser att stiga.
2. Nej, inflationen styrs endast av växelkursen och nivån på styrräntan.
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6. Det svenska inflationsmålet är 2 procent. Det betyder att
Riksbanken vill att:
1. priserna i landet ska minska med 2 procent per år.
X. priserna i landet ska öka med 2 procent per år.
2. styrräntan ska vara 2 procent.
7.
1.
X.
2.

Varför är inte inflationsmålet på 0 procent?
Lite inflation är bra, det driver ekonomin framåt.
Då skulle Riksbanken inte kunna använda räntevapnet.
Den finansiella stabiliteten skulle inte kunna säkerställas.

8. Vad kan hända vid deflation?
1. Värdet på pengar minskar och priserna stiger. Då kan ekonomin bli
överhettad.
X. Värdet på pengar stiger och priserna sjunker. Ekonomin kan stanna
upp om hushållen skjuter upp köpbeslut för att de väntar sig ännu
lägre priser framöver.
2. Riksbanken höjer styrräntan för att få fart på ekonomin.
9.
1.
X.
2.

Hur kan Riksbanken styra inflationen i landet?
Genom att införa regler för den finansiella marknaden.
Genom att höja eller sänka momsen på varor och tjänster.
Genom att höja eller sänka styrräntan.

10. Vilka fördelar finns det med en låg och stabil inflation?
1. Pengar behåller sitt värde vilket minskar osäkerheten bland företag
och hushåll.
X. Jag får mer pengar över i plånboken.
2. Pengarna cirkulerar snabbare i det finansiella systemet.
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Diskutera, resonera och ta reda på mer
1. Inflation
Begreppet inflation betyder att pengar förlorar sitt värde. Finns det
andra områden där man brukar prata om inflation? Ibland pratar
man om betygsinflation, vad betyder det? Vilka problem kan det
leda till?

4. Ta reda på mer
• Hur ser det aktuella inflationsläget ut?
• Är inflationen hög eller låg?
• Vad säger konsumentprisindex?
• Finns det några historiska exempel på extremt hög inflation?

2. Hur uppstår inflation?
Inflation kan uppstå på flera olika sätt. Ge exempel på händelser
i ekonomin som leder till inflation. Tänk dig att priserna på varor i
butiken skulle öka kraftigt, hur skulle det påverka dig? När förlorar
du mest på en hög inflation, om du har stora lån i banken eller om
du har sparat en stor summa pengar på banken?

5. Har du koll på begreppen?
Inflation, allmän prisnivå, konsumentprisindex, konsument,
löntagare, investera, ekonomisk utveckling, efterfrågan.

3. Riksbankens roll
På vilket sätt kan Riksbanken påverka inflationen? Hur används
styrräntan för att styra människors konsumtion? Deflation är motsatsen till inflation. Varför vill man inte ha deflation i ett land? Vad
kan Riksbanken göra för att förhindra deflation?
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