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SÅ PÅVERKAR
INFLATIONEN DIG! står

det på framsidan av
en dagstidning. Först
tror Ioannis att det står
”inflammationen” men det
är en ”inflation” som kan
påverka en. Men hur?
Ioannis mamma svarar:
”Inflation gör att du kan
köpa färre saker för samma
mängd pengar. Din månads-
peng räcker till mycket
mindre.”
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Just nu pratas det mycket om att det är
inflation i stora delar av världen – men vad är
det? Här förklarar vi, med hjälp av vår
knattereporter Ioannis.
TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST
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”FÖR 50 ÅR SEDAN kostade en liter

mjölk kanske en krona. I dag kostar
ett paket mellanmjölk strax över 10
kronor. Ändå är mjölk inte dyrare än
för 50 år sedan, för även lönerna har
ökat. För en vanlig lön har man faktiskt råd att
köpa ännu mer mjölk nu än för 50 år sedan. Mjölken
är alltså billigare i dag än för 50 år sedan trots att priset är
högre. Det kallas låg inflationstakt. Priserna och lönerna smyg-
ökar lite i taget och alla är nöjda.”
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”NÄR INFLATIONEN ÄR HÖG – som den är nu –
innebär det däremot att pengarna minskar
i värde eftersom en massa saker
plötsligt blir dyrare. För samma
summa pengar får den som
handlar helt enkelt färre varor.
Just nu har exempelvis priset på papper,
el, bensin, bostäder och vissa matvaror
ökat mycket på väldigt kort tid.”

5

”OKEJ, HAR JAG FÖRSTÅTT
DET RÄTT: just nu är det infla-

tion v
 ilket gör att månadspengen
räcker till mindre?”. ”Det stämmer!”, säger Ioannis mamma.
”Du fattar vad det här innebär?
Jag behöver högre veckopeng. Dags
att förhandla!”, säger Ioannis och
skrattar nöjt.

Inflationen
påverkar
veckopengen
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LYCKOSLANTEN

”DET FINNS FLERA
SKÄL till att det är hög

inflation. Bland annat
beror det på pandemin, eftersom den
gjort det svårare att tillverka
och transportera varor. Nu är
det också på grund av kriget
i Ukraina. Det betyder att folk
inte har råd med lika mycket
som tidigare. Och när mer
pengar går åt till att betala
elräkningen har vi inte råd att
göra lika
mycket
roliga
saker,
som att
gå på bio.”

KÄLLOR: SWEDBANK, SCB OCH RIKSBANKEN

SEDAN 2011 har en 13-årings vecko- el-

ler månadspeng stigit med 14 procent,
medan många saker som barn och unga
köper har blivit mycket dyrare än så:
en pizza har ökat i pris med 50 procent
sedan 2011 (en pizza som då kostade 60

kronor kostar nu 90), en biobiljett med 35
procent och några vanliga glassar som
Sandwich och 88:an med 20 procent.
Du har helt enkelt inte råd att göra lika
många skojiga saker som storebrorsan
eller storkusinen gjorde i samma ålder.
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