
Om Ekonomifakta
Ekonomifakta.se är en källa till information om Sveriges ekonomi med både teoretisk 
och praktisk information. Syftet med ekonomifakta.se är att inspirera till samtal kring 
Sveriges utmaningar och möjligheter. De källor som Ekonomifakta använder sig av är 
svensk och internationell offentlig statistik. Ekonomifakta är en del av Svenskt Näringsliv.

Ekonomiprojektet:
Utrikeshandel

Redogör för hur Sveriges ekonomi påverkas av handel med 
omvärlden utifrån
 › Vilka varor och tjänster som Sverige exporterar och import-
erar

 › Hur ekonomin i omvärlden påverkar Sveriges export och 
import

 › Vad ökad/minskad handel får för konsekvenser för samhället
»http://www.ekonomifakta.se/sv/Skola/Ekonomiprojektet/
Utrikeshandel/

Samhällsekonomi 
för unga

Ekonomiprojektet:
Arbetsmarknad

Redogör för hur arbetsmarknaden i Sverige ser ut utifrån
 › Hur många arbetar, är arbetslösa eller gör något annat 
 › Vilka som är arbetsgivare och hur jobb skapas
 › Vad som påverkar hur många som är sysselsatta respektive 
arbetslösa

»http://www.ekonomifakta.se/sv/Skola/Ekonomiprojektet/
Arbetsmarknaden/

Ekonomiprojektet:
Räntor och inflation

Redogör för hur Sveriges penningpolitik fungerar utifrån
 › Hur reporänta och inflation definieras
 › Hur sambandet mellan reporänta och inflation ser ut
 › Vad som påverkar räntenivån

»http://www.ekonomifakta.se/sv/Skola/Ekonomiprojektet/
Rantor-och-inflation/

Ekonomiprojektet:
Offentlig ekonomi

Redogör för hur den offentliga ekonomin fungerar utifrån
 › Hur den offentliga sektorns inkomster och utgifter ser ut
 › Hur dessa skiljer sig eller liknar hushållens inkomster och 
utgifter

 › Vad som påverkar statsskuldens storlek
»http://www.ekonomifakta.se/sv/Skola/Ekonomiprojektet/
Offentlig-ekonomi/

I Ekonomiprojektet får eleverna arbeta med Sveriges 
ekonomi utifrån fyra temaområden: Utrikeshandel, Arbets- 
marknad, Finansmarknad och Offentlig ekonomi. Varje tema 
har en övergripande frågeställning som ska besvaras uti-
från ett antal utgångspunkter. För att kunna besvara dessa 
frågeställningar behöver eleverna leta fakta och därför till-
handahålls en länk som eleverna kan använda som utgångs- 
punkt i informationsinhämtningen. För att underlätta arbetet 
listas också ett antal stödfrågor.

Förslagsvis delas eleverna in i grupper som tilldelas var 
sitt område. Eleverna arbetar sedan med frågeställningarna 
och redovisar resultaten i en presentation. Efter presenta- 
tionen får övriga grupper ge synpunkter utifrån sitt eget 
temaområde. Om arbetsmarknaden har avhandlats kan ex-
empelvis elever som studerat finansmarknaden lyfta sam-
bandet mellan inflation och arbetslöshet. Gruppen som 
arbetat med utrikeshandel kan diskutera sysselsättnings- 
effekter kopplade till ekonomiska kriser i omvärden. 

Detta ger eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för 
hur alla delar av samhällsekonomin samverkar och hur sam-
banden ser ut. 
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Uppgift: Redogör för hur Sveriges 
ekonomi påverkas av handel med 
omvärlden utifrån

Vilka varor och tjänster som Sverige ex-
porterar och importerar

Hur ekonomin i omvärlden påverkar 
Sveriges export och import

Vad ökad handel får för konsekvenser 
för samhället

Utrikeshandel
»http://www.ekonomifakta.se/sv/Skola/Ekonomiprojektet/Utrikeshandel/

I Sverige finns det nästan en miljon företag. De flesta är 
väldigt små. Endast ett par hundra företag är riktigt 
stora. Oavsett företagens storlek är syftet alltid detsamma: 
att sälja en vara eller tjänst till oss konsumenter. Det kan till 
exempel vara Mikael som säljer tjänsten hårklippning eller 
Lina som designar och säljer tröjor. Sverige har relativt 
stor utrikeshandel sett till hur stor vår ekonomi är. Vår 
export motsvarar ungefär 50 procent av BNP. Dessutom 
importerar vi mycket, till exempel bilar, kläder och exotiska 
frukter. Mest handlar vi med varor men även 
utrikeshandeln med tjänster ökar.

Fakta och statistik hittar du på vår hemsida
»http://www.ekonomifakta.se/sv/Skola/Ekonomiprojektet/
Utrikeshandel/
Här får du veta vilka varor och tjänster som svenska företag
exporterar och importerar samt vilka länder vi handlar mest
med.

Försök att även besvara följande frågor
 › Handlar Sverige mycket eller lite med utländska företag 
jämfört med andra länder, till exempel USA?

 › Vad händer om det blir lågkonjunktur i länder som vi hand-
lar mycket med? Påverkar det statens finanser, hushållens 
inkomster och arbetslösheten?

Ekonomiprojektet:

Tips: Om du vill veta mer om hur 
de teoretiska sambanden ser ut 
kan du ladda ner PDF versionen av 
Vår ekonomi – i korthet.
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https://www.ekonomifakta.se/varekonomi
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Uppgift: Redogör för hur arbets- 
marknaden i Sverige ser ut utifrån

Hur många som arbetar, är arbetslösa eller 
gör något annat

Vilka som är arbetsgivare och hur jobb 
skapas

Vad som påverkar hur många som är 
arbetslösa och sysselsatta

Efter studietiden börjar arbetslivet. I arbetslivet kan man väl-
ja mellan att bli egen företagare eller att ta en anställning. 
De flesta väljer att ta en anställning. Då kan man välja mellan 
att arbeta inom offentlig sektor eller i ett privat företag. Oav-
sett vilka val man gör så styrs arbetsmarknaden av en grund- 
läggande princip: det måste finnas människor som vill arbeta 
och det måste finnas arbetsgivare som vill anställa. Ofta mat-
chas tyvärr inte detta perfekt och det finns människor som 
vill arbeta men som inte hittar ett jobb. 

Arbetsmarknaden
»http://www.ekonomifakta.se/sv/Skola/Ekonomiprojektet/Arbetsmarknaden/

Ekonomiprojektet:

Fakta och statistik hittar du på vår hemsida
»http://www.ekonomifakta.se/sv/Skola/Ekonomiprojektet/
Arbetsmarknaden/
Här får du veta hur Sveriges arbetsmarknad är uppdelad, hur
många som är arbetslösa och hur arbetslösheten beräknas.

Försök att även besvara följande frågor
 ›  Under de närmaste åren kommer det vara fler som går i 
pension än som börjar arbeta. Vilka konsekvenser tror du 
det kommer att få? Vad kan göras för att förändra situa-
tionen? 

 › Vad får en ökad sysselsättning för konsekvenser för andra 
delar av Sveriges ekonomi?

Tips: Om du vill veta mer om hur 
de teoretiska sambanden ser ut 
kan du ladda ner PDF versionen av 
Vår ekonomi – i korthet.
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Uppgift: Redogör för hur Sveriges  
penningpolitik fungerar utifrån

Skillnaden mellan penningpolitik och finans-
politik

Hur sambandet mellan reporänta och infla-
tion ser ut

Vad som påverkar nivån på reporäntan

Fakta och statistik hittar du på vår hemsida
»http://www.ekonomifakta.se/sv/Skola/Ekonomiprojektet/
Rantor-och-inflation/
Här får du veta vad reporänta och inflation är, vem som 
bestämmer över reporäntan och vad som får inflationen att 
öka eller minska.

Försök att även besvara följande frågor
 › Hur påverkar förändringar av ränteläget eller inflationen 
växelkursen?

 › Vad händer om investeringarna i Sverige ökar? Hur påverk-
ar det arbetsmarknaden?

Ränta är ett av de viktigaste begreppen inom ekonomi. Det 
pratas ofta om ränta i samband med banker och lån till exem-
pel när någon ska köpa hus eller ny lägenhet. När man talar 
om Sveriges ekonomi talas det också om ränta men då ofta om 
reporäntan. Du har säkert hört ekonomer uttala sig om att de 
tror att reporäntan kommer att höjas eller sänkas. Eller att de 
tycker att räntenivån är för hög eller låg. I många fall brukar 
också begreppet inflation nämnas. En gemensam nämnare för 
de två begreppen brukar vara Riksbanken. Reporäntan funger-
ar lite som en gas eller broms i en ekonomi och påverkar i stort 
sett alla delar av samhället.

Räntor och inflation
»http://www.ekonomifakta.se/sv/Skola/Ekonomiprojektet/Rantor-och-inflation/
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Uppgift: Redogör för hur den offentliga 
ekonomin fungerar utifrån

Hur den offentliga sektorns inkomster och 
utgifter ser ut

Hur dessa skiljer sig eller liknar hushållens 
inkomster och utgifter

Vad som påverkar statsskuldens storlek

Fakta och statistik hittar du på vår hemsida
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Här får du veta vilka som är de största inkomsterna och ut-
gifterna för den offentliga sektorn, vad skattebas betyder och 
hur högt skattetrycket är i Sverige.

Försök att även besvara följande frågor
 › Om inkomsterna överstiger utgifterna kan man spara men 
om utgifterna överstiger inkomsterna måste man låna, 
detta gäller även för staten. Finns det lägen där det är mer 
motiverat för staten att låna mer eller mindre?

 › Hur påverkar offentliga utgifter hushållens ekonomi?

Ekonomi handlar om att hushålla med resurser och att få 
inkomster och utgifter att gå ihop. Hos en familj är det vanli-
gast att inkomsterna kommer från föräldrarnas arbete i form 
av lön och de största utgifterna är för de flesta bostad och 
mat. Precis som privatpersoner har den offentliga sektorn 
inkomster och utgifter som måste balanseras. Den offentli-
ga sektorn utgörs av staten, landstingen och kommunerna i 
Sverige. 

Offentlig ekonomi
»http://www.ekonomifakta.se/sv/Skola/Ekonomiprojektet/Offentlig-ekonomi/

Ekonomiprojektet:

Tips: Om du vill veta mer om hur 
de teoretiska sambanden ser ut 
kan du ladda ner PDF versionen av 
Vår ekonomi – i korthet.
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