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På nyheterna pratar man mycket om
konjunktur. Men vad är det? Här förklarar vi,
med hjälp av vår knattereporter Liam.
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TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

HEMMA HOS LIAM brukar
radion stå på och han har
lagt märke till att ordet
“konjunktur” ofta används. ”Vi
går in i en djup lågkonjunktur på
grund av coronakrisen”, säger en
allvarlig röst i radion. Vad är det? En
sjukdom, ett verktyg – eller något
helt annat? Liams storasyster
söker lite på nätet och
förklarar sedan:
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KONJUNKTUR ÄR ETT SÄTT

att mäta eller förklara hur ett
lands ekonomi mår. Med väder
pratar man om temperatur, med
ekonomi pratar man om konjunktur
och om det är hög- eller lågkonjunktur.
Det växlar inte så fort som vädret,
men alla upplever både flera hög- och
lågkonjunkturer under sin livstid.
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UNDER EN HÖGKONJUNKTUR är
det full fart på ekonomin. Det går bra
för företagen och många har jobb, vilket
betyder att folk har gott om pengar att handla
för. När många har råd att handla öppnar ännu
fler butiker, som anställer fler personer, så att
ännu fler har råd att handla, som gör att ännu
fler saker tillverkas och säljs – och så vidare.
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“OKEJ, JAG TROR JAG
FÖRSTÅR!”, säger Liam. “När

tiderna är goda är det hög-
konjunktur – och då går det ofta ännu
bättre. När det tvärtom går dåligt så
kallas det lågkonjunktur. Och om det
är lågkonjunktur nu, kan man vara
säker på att det blir bättre om ett par
år?”. “Exakt, du är en smart liten bror”,
säger Liams storasyster.

PSSST!
VISSTE DU
ATT...

I HÖGKONJUNKTURER kan det
uppstå “bubblor” där alla plötsligt vill
ha samma sak. Numera pratar man om
bostadsbubblan när hus och lägenheter i vissa områden
blir jättedyra och plötsligt kostar miljoner mer än tidigare.
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I TIDER AV LÅGKONJUNKTUR är det

tvärtom: Det går sämre
för många företag och vissa får
stänga helt och hållet. Det betyder att allt fler blir arbetslösa
och många familjer har mindre
pengar. Det innebär färre resor,
färre hämtpizzor och färre
kunder i butikerna – och därför
behövs det inte
lika mycket
personal,
vilket gör
att ännu
fler blir
arbets-
lösa.

EN UDDA BUBBLA: På 1700-talet blev ananas
en sådan stor symbol för makt och pengar att en
ananas kunde kosta upp till 80 000 kronor*. Alla ville
ha ananas och folk rånades när de fraktade frukten.
*Omräknat till dagens värde.
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