Arbetsblad 1

Vad gör Riksbanken?
Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta
vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på mer.
1. Riksbanken är ingen vanlig bank. Vad är det som skiljer
Riksbanken från andra banker?
1. Hos Riksbanken kan man förhandla om bolån.
X. Riksbanken är en statlig myndighet som lyder under riksdagen.
2. Riksbanken har inget inflytande över inflationen i Sverige.

6. Hur påverkas du av inflation?
1. Om inflationen är hög tjänar jag mer på att spara pengar i
banken.
X. Om inflationen är låg och stabil behåller mina pengar sitt värde.
2. Om inflationen stiger hastigt blir mina pengar mer värda.

2. Riksbanken har två viktiga huvuduppgifter. Vilka är det?
1. Att hålla ordning på utländska betalningar och kontrollera
riksdagens utgifter.
X. Att förhindra korruption och se till att regeringen har tillräckligt
med pengar för sina utgifter.
2. Att bedriva penningpolitik och se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.

7.
1.
X.
2.

3. Fattar Riksbanken sina beslut helt självständigt?
1. Ja, Riksbanken agerar självständigt, utan inblandning från
politiker.
X. Nej, Riksbanken styrs av politikerna i regeringen.
2. Inte helt. Reporäntan beslutas av regeringen, övriga beslut
fattas av Riksbanken.
4. Penningpolitik är en av Riksbankens viktigaste uppgifter.
Vad handlar penningpolitik om?
1. Hur skattepengarna ska fördelas mellan till exempel skola, vård
och omsorg.
X. Att styra inflationstakten i ekonomin genom att höja eller sänka reporäntan.
2. Att se till att landets export är högre än importen.
5.
1.
X.
2.

Vad är reporänta?
Den ränta som Riksbanken tar för att låna ut pengar till bankerna.
En avgift som Riksbanken betalar till bankerna.
Den ränta som jag betalar när jag lånar pengar i en bank.

S V E R I G E S

Riksbanken har ett fast inflationsmål, vilket är att:
inflationen helst ska vara lägre än 1 procent.
priserna i handeln varken ska stiga eller sjunka.
den årliga inflationstakten ska vara 2 procent.

8. Vad händer när Riksbanken sänker reporäntan?
1. Bankerna kan höja sin ränta och då blir det dyrare att låna
pengar, men jag får bättre ränta på mitt sparande.
X. Bankerna kan sänka sin ränta och då blir det billigare att låna
pengar, men jag får sämre utdelning på mitt sparande.
2. Det blir billigare för mig att låna pengar på banken, samtidigt
som jag får bättre ränta på mitt sparande.
9. Riksbanken har till uppgift att skapa finansiell stabilitet.
Vad innebär det?
1. Det finansiella systemet ska fungera så att folk kan lita på att
pengarna på banken är säkra.
X. Det finansiella systemet ska se till pengarna i samhället inte
slösas bort på onödiga saker.
2. Finansiell stabilitet handlar om att de statliga företagen ska
sköta sin ekonomi.
10.
1.
X.
2.

Kan Riksbanken ibland hjälpa andra banker som är i kris?
Ja, om bankerna betalat ut för höga räntor.
Nej, Riksbanken griper aldrig in i andra bankers problem.
Ja, om det uppstår en allvarlig situation som hotar den
finansiella stabiliteten i Sverige.

R I K S B A N K

Arbetsblad 1

Diskutera, resonera och ta reda på mer
1. Riksbankens självständighet
Varför har riksdagen beslutat att Riksbanken ska vara en självständig myndighet? Vilka för- och nackdelar kan du tänka dig om
Riksbanken styrdes av politiker? Hur skulle till exempel reporäntan
kunna användas av ett politiskt parti för att locka väljare till kommande val? Hur ser det ut i andra länder?
2. Riksbankens uppgifter
Riksbankens viktigaste uppgifter är penningpolitik och finansiell
stabilitet. Varför är det så viktigt att bevara pengarnas värde? Vad
händer om vi inte har finansiell stabilitet?
Andra uppgifter är att förvalta landets guld- och valutareserv samt
ansvara för att försörja Sverige med sedlar och mynt. Vad skulle
hända om vem som helst kunde trycka och ge ut sedlar och mynt?
3. Hög eller låg ränta?
Riksbanken kan styra ekonomin genom att höja eller sänka reporäntan. Vad avgör om Riksbanken ska höja eller sänka räntan? Vad
händer i ett samhälle om räntan är väldigt hög? Vad kan hända
om Riksbanken gör en drastisk sänkning av räntan? Hur påverkas
hushåll, företag och banker?

S V E R I G E S

4. Inflationsmålet
Varför är det bra att ha en låg och stabil inflation? Tänk dig att
inflationen stiger eller faller kraftigt i samhället, hur kan det påverka vanliga löntagare?
5. Ta reda på mer
• Hur mycket pengar (sedlar och mynt) finns det i omlopp i
Sverige idag?
• Hur stor är Sveriges guld- och valutareserv? Vad används den
till?
• Vilken procentsats har den aktuella reporäntan idag?
Är den hög eller låg jämfört med tidigare år?
• Vad är den aktuella inflationen idag? Är den hög eller låg?
Hur ser prognosen ut?
• När räddade Riksbanken en bank senast? Vad hände då?
• När kommer de nya sedlarna och mynten? Vilka är valörerna?
6. Har du koll på begreppen?
Myndighet, penningpolitik, finansiell stabilitet, guld- och
valutareserv, reporänta, inflation, inflationsmål, centralbank.

R I K S B A N K

Arbetsblad 2

Vad är penningpolitik?
Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad är penningpolitik? Arbeta
vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på mer.
1. Vad betyder det att Riksbanken bedriver penningpolitik?
1. Riksbanken genomför en höjning av skatten på finansiella
tjänster.
X. Riksbanken trycker upp mer pengar.
2. Riksbanken beslutar om nivån på styrräntan, som i sin tur
påverkar inflationen.
2. Riksbankens mål är att inflationen i Sverige ska vara 2 procent. Det betyder att:
1. En kasse varor som i dag kostar 100 kr ska kosta 98 kr om ett år.
X. En kasse varor som i dag kostar 100 kr ska kosta 102 kr om ett år.
2. Pengarnas värde minskar för varje år som går.
3.
1.
X.
2.

På vilket sätt bidrar hushållen till landets ekonomi?
De bidrar med skattesänkningar och exportintäkter.
De bidrar med arbetskraft och efterfrågar varor och tjänster.
De bidrar med att erbjuda varor och tjänster till försäljning.

4. Vad menas med jämviktspris?
1. Att priset på varor och tjänster bestäms av den nivå där
hushållen är villiga att betala lika mycket som företagen
upplever sig ha råd att sälja för.
X. Att priset på varor och tjänster bestäms av Riksbanken.
2. Att priset på varor och tjänster i ekonomin bestäms av
företagens inköpsavdelningar.
5. Riksbanken vill att ökningstakten i den allmänna prisnivån
i samhället ska vara:
1. Hög och stabil.
X. Hög och varierande.
2. Låg och stabil.

S V E R I G E S

6. Vad betyder det att Riksbanken använder räntevapnet?
1. Riksbanken vill bestämma över ekonomin genom att införa hårdare
regler på den finansiella marknaden.
X. Riksbanken försöker styra ekonomin genom att höja eller
sänka styrräntan.
2. Riksbanken vill styra löneutvecklingen i ekonomin genom
att bidra med mer ränta.
7. Hur kan löntagare, som förhandlat sin lön för flera år framåt,
förlora på en oväntat hög inflation?
1. Det leder till att den allmänna prisnivån i landet sjunker.
X. Löntagarna kommer att behöva betala högre skatt.
2. Den lön de får räcker inte till lika mycket eftersom priserna stiger
mer än lönerna.
8.
1.
X.
2.

När är det förmånligt att låna pengar i banken?
Vid hög inflation.
Vid låg inflation.
Vid deflation.

9. Vad använder Riksbanken för att bedöma om styrräntan ska höjas,
sänkas eller vara oförändrad?
1. Ekonomiska kalkyler som beräknar den årliga skatteintäkten från
landets hushåll.
X. Ekonomiska prognoser som visar hur ekonomin i Sverige och
utlandet utvecklar sig i framtiden.
2. Äldre finansiella rapporter som visar hur tidigare
riksbanksdirektioner har fattat sina beslut.
10. Riksbanken tar fram en så kallad räntebana, vad är det?
1. Räntebanan är en prognos över hur räntan förväntas utvecklas i
framtiden.
X. Räntebanan visar hur räntan har förändrats det föregående året.
2. Räntebanan visar hur alla banker i landet följer Riksbankens räntebeslut.

R I K S B A N K

Arbetsblad 2

Diskutera, resonera och ta reda på mer
1. Varför penningpolitik?
Penningpolitik betyder att Riksbanken styr över styrräntan som i
sin tur påverkar aktiviteterna i ekonomin. Varför ska Riksbanken
lägga sig i aktiviteterna i ekonomin? Varför kan inte ekonomin
sköta sig själv? Vad skulle kunna hända om det inte fanns någon
centralbank som tog ansvar för penningpolitiken?

4. Ta reda på mer
• Vad är den aktuella styrräntan idag? Anses den hög eller låg?
• Hur ser Riksbankens räntebana ut?
• Hur tror Riksbanken att räntan och inflationen kommer att
utvecklas det kommande året?
• Är Sverige i en hög- eller lågkonjunktur?

2. Penningpolitiken påverkar
Vad erbjuder hushållen som företagen vill ha? Hur bestäms jämviktspriset för varor och tjänster? På vilket sätt påverkar penningpolitiken
olika aktörer i ekonomin? Hur påverkas hushåll och företag om
styrräntan sänks?

5. Har du koll på begreppen?
Penningpolitik, styrränta, inflation, jämviktspris, efterfrågan,
utbud, räntevapen, låna, spara, ränta, räntebana, prognos,
finansiell marknad, arbetsmarknad, lönebildning.

3. Om du var riksbankschef, vad skulle du då göra?
Tänk dig att du är riksbankschef och följande situation uppstår:
Löneökningarna har under en tid varit stora, hushållen har fått mer
pengar i plånboken, konsumtionen går på högvarv och den allmänna prisnivån håller på att stiga kraftigt. Den stigande inflationen
börjar bli ett problem. Vad gör du? Motivera ditt beslut.

S V E R I G E S
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Arbetsblad 3

Vad är finansiell stabilitet?
Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad är finansiell stabilitet? Arbeta
vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på mer.
1. Vad är typiskt för en kris i det finansiella systemet?
1. Efterfrågan är hög och utbudet på varor och tjänster stiger.
X. Ekonomin krymper, företag går i konkurs och människor blir
arbetslösa.
2. Företag och hushåll lånar gärna mycket pengar.
2. Vad anser Riksbanken om finansiella kriser?
1. Ingen fara. Finansiella kriser kommer och går, och en av Riksbankens viktigaste uppgifter är att stödja företag i kris.
X. Ingen åsikt. Riksbanken har inget direkt ansvar för den finansiella
utvecklingen i landet.
2. Inte bra. Finansiella kriser leder till ekonomiska förluster och det
tar lång tid för ekonomin att fungera bra igen.
3. Vad gör Riksbanken för att minska risken för ekonomiska kriser?
1. Riksbanken arbetar för att skapa stabilitet i det ekonomiska
systemet.
X. Riksbanken arbetar för att påverka politiker så att de tar rätt
ekonomiska beslut.
2. Riksbanken arbetar för att få hushållen att spara så mycket
pengar som möjligt på banken.
4. Vad menas med finansiell stabilitet?
1. Den svenska guld- och valutareserven är stabil och ökar med
2 procent varje år.
X. Styrräntan är stabil, den varken höjs eller sänks.
2. Banker och betalningssystem fungerar så att de klarar sig om
det skulle uppstå en finansiell kris.
5. Vad gör Riksbanken för att skapa finansiell stabilitet?
1. Håller koll på ekonomin, försöker förutspå risker samt för en
dialog med banker om det ekonomiska läget.
X. Håller koll på det politiska läget och ser till så att styrräntan inte
stiger för hastigt.
2. Inför regler på den finansiella marknaden för att minska och
stabilisera aktiviteterna i ekonomin.

S V E R I G E S

6. Varför är det finansiella systemet så känsligt?
1. Aktörerna i systemet har svårt att samarbeta och vill inte ta emot
råd från Riksbanken.
X. Aktörerna är nära sammankopplade, problem kan sprida sig snabbt
och skada hela systemet.
2. Det finansiella systemet har så få aktörer, små problem leder ofta
till konkurser.
7. Vad kan orsaka en kris i det finansiella systemet?
1. Många människor tappar förtroendet för banker och betalningssystem.
X. Bankerna sänker räntan för låntagare.
2. Aktörerna i det finansiella systemet konkurrerar med varandra.
8. Vad kan hända om folk tappar förtroendet för en bank?
1. Folk tar ut sina pengar, men det påverkar inte det finansiella systemet.
X. Folk tar ut sina pengar, men banken förlorar inte sina tillgångar
eftersom de kan höja räntan.
2. Folk tar ut sina pengar, banken förlorar tillgångar och det kan
påverka andra banker.
9. Vilket ansvar har Riksbanken om det skulle uppstå en finansiell
kris i landet?
1. Riksbanken har ansvar för att lösa krisen tillsammans med
regeringen, Finansinspektionen och Riksgälden.
X. Riksbanken har inget ansvar, det är regeringen som ska lösa krisen.
2. Riksbanken ska själv se till att lösa krisen genom att bedriva
penningpolitik.
10. Är det vanligt att Riksbanken går in och stöttar banker som
har ekonomiska problem?
1. Ja, det händer någon gång per år.
X. Nej, det har aldrig hänt.
2. Det är mycket sällsynt.

R I K S B A N K

Arbetsblad 3

Diskutera, resonera och ta reda på mer
1. Finansiell kris
Vad innebär en finansiell kris? Varför vill alla länder undvika att
hamna i en finansiell kris? Hur kan olika delar i samhället påverkas
av en finansiell kris – banker, företag och hushåll? Ge exempel på
hur du skulle kunna påverkas om det skulle uppstå en stor finansiell
kris i landet.
2. Finansiell stabilitet
Finansiell stabilitet handlar om att banker, finansiella marknader och
betalningssystem fungerar och kan klara av finansiella kriser. Vad
menas med finansiella marknader? Vad menas med betalningssystem
och hur skulle de kunna fungera dåligt?
3. Att främja finansiell stabilitet
För att främja finansiell stabilitet övervakar och utvärderar Riksbanken den finansiella infrastrukturen. Varför är det så viktigt att
Riksbanken samarbetar med andra myndigheter? På vilket sätt kan
råd från Riksbanken hjälpa bankerna att klara sig bättre?

S V E R I G E S

4. Om du var riksbankschef, vad skulle du då göra?
Tänk dig att du är riksbankschef och följande situation uppstår: En
investering som en bank har gjort har gått snett. Det har uppstått
rykten om banken, oron sprider sig och kunderna börjar tappa
förtroendet för banken. Bankens tillgångar minskar och det finns
risk för att banken går i konkurs. Vad gör du? Motivera ditt beslut.
Vad gäller för att en bank ska få stöd av Riksbanken?
5. Ta reda på mer
• Hur ser det aktuella ekonomiska läget ut i Sverige?
• När inträffade en finansiell kris senast?
• Har Riksbanken varit med om att stötta banker eller finansiella
aktörer någon gång? Vad hände då?
• Vad gör Finansinspektionen och Riksgälden?
• Vad gör det finansiella stabilitetsrådet, och vilka ingår där?
6. Har du koll på begreppen?
Ekonomisk kris, konkurs, finansiella systemet, finansiell stabilitet,
finansiella marknader, betalningssystem, allmänhetens förtroende,
intjäningsförmåga.

R I K S B A N K

Arbetsblad 4

Hur fungerar styrräntan?
Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Hur fungerar styrräntan? Arbeta
vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på mer.
1. Vad är ränta?
1. Den avgift jag betalar för att spara pengar på banken.
X. Den avgift jag betalar för att låna pengar och den betalning jag
får för att spara pengar i en bank.
2. Kostnaden för att ta del av rådgivning och tjänster på banken.

6. Vad händer när räntan sjunker?
1. Om jag har lån behöver jag inte betala lika mycket i ränta och jag
får mer pengar över att handla för.
X. Jag måste betala mer för mitt lån och jag får mer betalt för mitt
sparande.
2. Om jag har lån på banken så blir det större.

2. Hur använder Riksbanken styrräntan (reporäntan)?
1. För att styra och påverka den finansiella politiken.
X. För att styra företagen så att konkurrensen på marknaden inte är
för hård.
2. För att styra och påverka inflationen i landet.

7.
1.
X.
2.

När styrräntan sänks ökar efterfrågan på varor och tjänster.
Stämmer inte. Det blir dyrare att låna pengar och folk sparar istället.
Stämmer ibland. Efterfrågan ökar endast när inflationen är låg.
Stämmer bra. Det blir billigare att låna pengar och folk konsumerar
mer.

3. Vad är det första som händer när styrräntan förändras?
1. Då ändras ”dagslåneräntan”, det vill säga den ränta som bankerna sätter för att låna och låna ut pengar till varandra.
X. Då ökar genast företagens produktion av varor och tjänster.
2. Då ändras inflationen, den allmänna prisnivån påverkas direkt.

8.
1.
X.
2.

Vad betyder det att Sverige har en rörlig växelkurs?
Att den svenska kronan rör sig fritt mot andra valutor.
Att den svenska kronan inte påverkas alls av andra valutor.
Att växelkursen styrs av Riksbanken.

4. Hur lång tid tar det innan man kan se den fulla effekten av att
styrräntan ändras?
1. Upp till 1 år.
X. 1-2 år.
2. 3-4 år.

9. På vilket sätt påverkar en hög ränta värdet av den svenska kronan
(växelkursen)?
1. Den svenska kronan försvagas.
X. Den svenska kronan stärks.
2. Den svenska kronan påverkas inte alls.

5. Vad händer när räntan stiger?
1. Jag får mindre ränta på mitt sparande men det blir billigare att
låna pengar.
X. Det blir dyrare att låna pengar men jag får mer ränta på mitt
sparande.
2. Om jag har lån på banken så blir det mindre.

10. Vad händer med importerade varor när den svenska kronan stärks
(stark växelkurs)?
1. Det blir dyrare att köpa importerade varor.
X. Importerade varor blir billigare.
2. Det händer ingenting.

S V E R I G E S
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Diskutera, resonera och ta reda på mer
1. Vad är ränta?
Hur kommer det sig att den ränta du får betala för att låna pengar
i banken är högre än den ränta du får på de pengar du sparar i
banken? Tänk dig att det inte fanns ränta, hur skulle det påverka
ekonomin? Vad skulle det betyda för Riksbanken, banker, hushåll
och företag?
2. Påverkan genom styrränta
Riksbanken påverkar aktiviteten i ekonomin genom styrräntan.
Ska Riksbanken höja eller sänka styrräntan för att öka aktiviteten
i ekonomin? När är det bra att öka aktiviteten i ekonomin? Vad finns
det för risk med att sänka räntan för mycket?
3. Växelkursen
I Sverige har vi en rörlig växelkurs, vilket betyder att den svenska
kronan rör sig fritt gentemot andra valutor. Hög efterfrågan leder
till en starkare krona och låg efterfrågan leder till att kronan
försvagas. Vilka fördelar och nackdelar finns det med att ha en
rörlig växelkurs? En stark växelkurs leder till att det blir billigare att
köpa varor från andra länder, men hur påverkar det exporten? Blir
det dyrare eller billigare för andra länder att köpa svenska varor?
Vilka vinner och vilka förlorar på det?

S V E R I G E S

4. Om du var riksbankschef, vad skulle du då göra?
Tänk dig att du är riksbankschef och följande situation uppstår: Du
kommer precis från ett möte där ni har tagit ett beslut om att höja
styrräntan kraftigt. Läget är allvarligt. Men varför har ni tagit det här
beslutet? Berätta vad som kan ha hänt i ekonomin – vad kan det
vara för händelser som har gjort att ni tagit ett så drastiskt beslut?
5. Ta reda på mer
• Vad är den aktuella styrräntan?
• Hur ser prognosen för styrräntan ut?
• Ge exempel på händelser i ekonomin där Riksbanken har påverkat den ekonomiska utvecklingen med hjälp av styrräntan.
6. Har du koll på begreppen?
Ränta, spara, styrränta, inflation, dagslåneränta, växelkurs, investera, import, export.

R I K S B A N K

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.

S V E R I G E S

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.

R I K S B A N K

Arbetsblad 5

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?

S V E R I G E S
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