
Övningar och
diskussionsuppgifter

om EU
– ett material från Ekonomifakta



”Just EU-valet är jag som sagt inte så insatt i. Jag önskar att 
det skulle komma mer lättåtkomlig info om det, typ att det 
informeras om det i skolan.”

- Gymnasieelev, åk 3, estetiskt program

”Vi har pratat lite om riksdagsvalet och debatterat för olika partier i skolan 
så det är jag lite insatt i, men inte i kyrkovalet eller EU-valet...”

- Gymnasieelev, åk 2, naturvetenskapligt program

”Varför jag inte är så insatt och så intresserad av EU-valet är för 
att jag inte kan så mycket om det.  Jag har liksom inte fått någon 
klarhet i det hela och har inte riktigt lärt mig varför man har det 
och vad man har att rösta på.”

- Gymnasieelev, åk 3, yrkesförberedande program



Trots att Sverige har varit med i EU i nästan 20 år upp-
fattar många fortfarande EU som något abstrakt och 
oöverskådligt. Vi på Ekonomifakta har pratat med 
elever och lärare som uttryckt att de gärna vill disku-
tera EU i klassrummet men att det är svårt att hitta 
bra material för att sätta igång diskussionen. För att 
ge dig som lärare inspiration i undervisningen inför 
Europaparlamentsvalet har vi satt ihop ett kompen- 
dium med övningar och diskussionsunderlag om EU. 
Det här materialet innehåller:

Quiz - Vem bestämmer vad? 
För att eleverna på ett enkelt sätt ska bli klokare på vad EU 
beslutar om har vi sammanställt ett quiz med fokus på var be-
slutsmakten ligger. Är det Sverige eller EU som bestämmer? 

Övningar – Fångarnas dilemma & Vem tjänar på handel?
EU byggdes kring tanken att ökad handel skulle leda till be-
stående fred i Europa. Vi presenterar två teoretiska model-
ler som visar hur handel kan skapa fred. 

Diskussionsmaterial 
Här har vi sammanställt förslag till diskussionsfrågor om 
EU:s betydelse för Sveriges ekonomi, freden i Europa och 
den globala klimatpåverkan.

Innehåll

Besök gärna
www.ekonomifakta.se/EU-valet för att ta 
del av ytterligare EU-fakta samt använd-
bara länkar till bland annat MittVal2014, 
EU-upplysningen och ett antal filmer som 
förklarar olika aspekter av EU-samarbetet.

http://www.ekonomifakta.se/EU-valet
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EU fungerar i många frågor som en överstatlig organi-
sation som kan stifta lagar som sedan gäller i alla med-
lemsländer. För att göra det lite enklare att förstå vad 
som beslutas i EU och vad som beslutas på nationell 
nivå har vi samlat några exempel i ett quiz som passar 
att göra i klassrummet. Till varje fråga finns länkar där 
du kan läsa mer.

1. Du är i affären och handlar mat. Du vill gärna köpa eko-
logiska ägg och letar därför efter ett paket som är märkt 
som ekologiskt. Är det Sverige eller EU som har beslutat 
om kriterierna för vad som är ekologiskt odlat?
Svar: EU. För att underlätta för både konsumenter och pro-
ducenter i olika länder så finns det gemensamma regler för 
vad som får klassas som ekologisk odling. Det gör att en 
bonde som producerar ekologisk mat i Frankrike också kan 
sälja sina produkter i Sverige som ekologiska. Detta under-
lättar handeln mellan medlemsländerna och gör det lättare 
för konsumenterna att veta hur olika produkter har produ-
cerats. Däremot kan en produkt vara märkt med både EU:s 
eko-logga och andra märkningar som till exempel KRAV.

www.slv.se/sv/grupp1/Markning-av-mat/Ekologisk-mat/

Vem bestämmer vad?
– Quiz i klassrummet

Vad bestämmer EU?
EU arbetar med frågor som handlar om 
den inre marknaden och den fria rörlig-
heten av varor, personer, tjänster och 
kapital. EU arbetar också med frågor som 
berör flera medlemsländer, till exempel 
miljö och brottsbekämpning. EU arbetar 
inte med nationella frågor som till exempel 
skatter, skola eller sjukvård.

www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/

http://www.slv.se/sv/grupp1/Markning-av-mat/Ekologisk-mat/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/
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2. Nya vindkraftverk håller på att byggas i din kommun. 
Är det Sverige eller EU som bestämmer om vi ska satsa 
mer på vindkraft?
Svar: Sverige. EU har som mål att inför år 2020 höja andelen 
förnybar energi till 20 procent av all energikonsumtion, men 
länderna bestämmer själva vilken typ av energislag som ska 
användas. 

www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljopoli-
tik-i-EU/Klimatmal-for-att-stoppa-global-uppvarmning/

3. Det förhandlas just nu om ett frihandelsavtal med USA 
som skulle göra det enklare för Sverige att exportera 
svenska varor till USA och importera amerikanska varor. 
Är det Sverige eller EU som sköter förhandlingarna?
Svar: EU. EU är en tullunion med gemensamma tulltaxor 
för varor från länder utanför EU. Enskilda EU-länder får inte 
teckna egna handelsavtal utan alla beslut om handelspoliti-
ken sker på EU-nivå. Det är ministerrådet som beslutar om 
EU:s internationella handelsavtal och EU-kommissionen skö-
ter förhandlingarna. 

http://www.eu-upplysningen.se/EU-i-Varlden/Han -
del-med-lander-utanfor-EU/

4. En ny typ av bekämpningsmedel används i produktionen 
av potatis. Innan det började användas har det testats för 
att se till att det inte är skadligt för människor eller miljö. 
Är det Sverige eller EU som avgör om bekämpningsmedlet 
får lov att användas?
Svar: EU. Kemikalier används i produktionen av olika varor. 
Inom EU testas alla nya kemikalier och om en kemikalie inte 
godkänns så förbjuds den i alla medlemsländer. Gemen-
samma regler gör det enklare för producenter att veta vil-
ka kemikalier som är ofarliga och får användas i produktio-
nen. Detta underlättar också handeln inom EU eftersom ett 
svenskt företag då vet att de kan exportera sina produkter 
till Tyskland även om den nya kemikalien inte har testats 
specifikt i Tyskland.

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljo-
politik-i-EU/Klimatmal-for-att-stoppa-global-uppvarmning/

5. Efter att resultaten från den senaste PISA-undersökning-
en publicerats diskuteras nya skolsatsningar. Flera politi-
ker är missnöjda med PISA-resultaten och de pratar om 
att satsa mer pengar på den svenska skolan. Är det Sverige 
eller EU som tar beslut i den frågan?
Svar: Sverige. Skolsystemen ser olika ut i olika EU-länder och 
det är upp till de nationella politikerna att besluta om hur de 
vill utforma skolan. Eftersom ett lands nationella skolsystem 
inte direkt påverkar andra länder är skolan inte en EU-fråga.

http://europa.eu/pol/educ/index_sv.htm

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljopolitik-i-EU/Klimatmal-for-att-stoppa-global-uppvarmning/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljopolitik-i-EU/Klimatmal-for-att-stoppa-global-uppvarmning/
http://www.eu-upplysningen.se/EU-i-Varlden/Handel-med-lander-utanfor-EU/
http://www.eu-upplysningen.se/EU-i-Varlden/Handel-med-lander-utanfor-EU/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljopolitik-i-EU/Klimatmal-for-att-stoppa-global-uppvarmning/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljopolitik-i-EU/Klimatmal-for-att-stoppa-global-uppvarmning/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljopolitik-i-EU/Klimatmal-for-att-stoppa-global-uppvarmning/
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6. Löpsedlarna är täckta av chockbeskedet: EU vill förbjuda 
snus! Men är det Sverige eller EU som kan bestämma det? 
Svar: Sverige. När Sverige gick med i EU 1995 fick vi ett per-
manent undantag från förbudet att producera och sälja snus 
som råder i andra EU-länder. EU har därför inte rätt att förbju-
da snus i Sverige. EU kan däremot bestämma över vilken text 
som får stå på förpackningarna eller förbjuda att tobaksvaror 
smaksätts.

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_sv.htm

7. Sommarresan är bokad och det blir en vecka i Grekland 
med familjen. Det går snabbt och lätt att ta sig igenom pass-
kontrollen och ni har inte behövt ansöka om visum innan re-
san. Vem har lagstiftat om det: Sverige eller EU?
Svar: EU. Inom EU, eller rättare sagt inom Schengenområdet, 
behövs inga visum. Som medborgare i ett Schengenland har 
man rätt att uppehålla sig i ett annat medlemsland i upp till 3 
månader utan att underrätta myndigheterna om att man be-
finner sig i landet.

www.eu-upplysningen.se/Du-i-EU/Resa-i-EU/Pass-id-kort-
och-visum/

8. Inför nästa mandatperiod grubblar politikerna över hur de 
ska få ihop budgeten. En del vill höja skatten, några andra vill 
sänka den och en tredje grupp vill inte göra något alls. Är det 
Sverige eller EU som bestämmer hur hög skatten ska vara?
Svar: Sverige. Skatten är en nationell fråga så länge den inte: 

 •  snedvrider konkurrensen till förmån för inhemska företag
 •  hindrar den fria rörligheten
 •  diskriminerar konsumenter, arbetstagare eller företag   
   från andra EU-länder 
 •  strider mot EU:s sysselsättningsmål

För vissa produkter, till exempel bensin och alkohol, har 
EU-länderna gemensamt beslutat om en miniminivå för skat-
ten för att inte snedvrida konkurrensen mellan länderna. Med-
lemsländerna kan dock välja att ha högre skattesatser än mini-
minivån. EU tar inte ut några egna skatter utan finansieras av 
EU-avgiften som alla länder betalar. 

http://europa.eu/pol/tax/index_sv.htm

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_sv.htm
http://www.eu-upplysningen.se/Du-i-EU/Resa-i-EU/Pass-id-kort-och-visum/
http://www.eu-upplysningen.se/Du-i-EU/Resa-i-EU/Pass-id-kort-och-visum/
http://europa.eu/pol/tax/index_sv.htm
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EU började som ett fredsprojekt där tanken var att ökad handel mellan Europas länder skulle leda till färre krig. För 
att visa hur handel och fred hänger samman har vi sammanställt två övningsuppgifter som presenterar två olika teo-
retiska modeller på temat. I den första uppgiften går vi igenom det spelteoretiska exemplet ”fångarnas dilemma”. 
Det visar att fred mellan två länder uppstår om länderna har större nytta av att bete sig fredligt än de har av att 
starta krig. I övning två utgår vi från handelsteori för att visa att handel leder till ökat välstånd och större incitament 
att hålla sams.

Övningar
– Handel, fred och EU
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Att handel kan bidra till fred kan visas med det klassiska 
spelteoretiska exemplet fångarnas dilemma. Detta är ett 
starkt stiliserat exempel, men spelteori erbjuder ändå ett 
mycket bra verktyg för att analysera effekterna av olika 
strategier och hur olika aktörer påverkar varandra med 
sina val. En framstående spelteoretiker var den ameri-
kanske nobelpristagaren John Nash. Det gjordes senare 
en film om hans liv, A Beautiful Mind, med Russel Crowe.

Det finns två länder, Danmark och Sverige, som kan välja 
mellan två strategier – Krig eller Fred. Vinsten, eller nyttan, 
är helt enkelt vad varje land tjänar på sin strategi, men den 
beror på vad det andra landet väljer att göra.

Vi kan rita en figur där vi visar nyttan för Danmark (Röd) och 
nyttan för Sveriges (Blå). Högre värde betyder mer nytta. Vi 
börjar spelet i fred. Då hamnar vi i nedre högra hörnet av fi-
guren och bägge länderna får nytta tre. Om Sverige väljer att 
starta krig men Danmark fortsätter försöka ha fred kommer 
svenskarna marschera in i Danmark och vinna kriget utan 
motstånd. Sverige får då tillgång till alla Danmarks resurser 
och Sveriges nytta skulle öka till fem. Danmark skulle istället 
bli av med alla sina resurser och den danska nyttan skulle 
minska till noll. Vi hamnar i nedre vänstra hörnet.

Det samma gäller omvänt om Danmark startar krig men 
Sverige försöker fortsätta hålla fred. Då hamnar vi i övre 
högra hörnet.

Övning 1
– Fångarnas dilemma

 Krig  Fred

Krig  2,2  5,0
Fred  0,5 3,3
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För varje land finns det alltså incitament att starta krig, ef-
tersom nyttan fem (krig) är större än tre (fred). Om båda 
länderna försöker maximera sin nytta kan detta leda till att 
bägge länderna väljer att kriga och vi hamnar i övre vänstra 
hörnet. Eftersom det inte längre är lika lätt att vinna kriget så 
kommer inget av länderna att öka sin nytta till fem. Istället 
kommer länderna att slösa resurser på att kriga, vilket gör att 
de minskar sin nytta till två.

Detta är fångarnas dilemma. Båda länderna skulle tjäna på 
att stanna i fred och få nytta tre, men bara givet att det an-
dra landet gör detsamma. Eftersom det lönar sig för varje 
land att ändra sin strategi till krig kommer det att sluta med 
att länderna krigar och vi hamnar i övre vänstra hörnet i fi-
guren. Ingen kan längre tjäna på att ändra sin strategi och vi 
har uppnått jämnvikt.

I exemplet kan man se att det som är bäst för båda länderna 
är om de fortsätter att ha fred eftersom nyttan i ett sådant 
jämviktsläge är tre för båda länderna. Ju högre nyttan är un-
der fred, till exempel om nyttan i fred skulle vara fyra för 
varje land, desto mer har de att förlora på att kriga. Vi kan 
alltså förebygga krig genom att förändra nyttan under fred 
för varje land. Detta kan man till exempel göra genom att öka 
handeln mellan två nationer. Handel ger nytta till länderna 
genom ökat ekonomiskt utbyte, högre sysselsättning med 
mera. Om länderna börjar kriga så förstörs handelsförbindel-
sen. Danmark och Sverige skulle då förlora mer på att kriga 
än vad de skulle gjort om de inte hade handlat med varandra 
från början. Om handeln blir tillräckligt stor så att nyttan av 
fred ökar till fem eller mer har inget land längre något incita-
ment till att starta krig och det fortsätter att vara fred.

Vi har nu nått jämvikt där bägge länderna väljer strategin 
fred. Inget land kan tjäna på att ändra sin strategi.

 Krig  Fred

Krig  2,2  5,0
Fred  0,5 7,6

Förslag till diskussionsfrågor

 •  Varför förändras nyttan av fred om vi  
   handlar mycket?

 •  Vilka andra faktorer än handel kan ge  
   länder incitament att avstå från att kriga?

 •  Hur påverkar ökat ekonomiskt sam- 
   arbete fördomar och attityder gentemot  
   andra nationer/nationaliteter? Spelar  
   det någon roll vilka varor som handlas?  
   (Jämför till exempel Kina och Sydkorea,  
   där Kina ofta förknippas med plagiat och 
    massproduktion och Sydkorea med 
   avancerad hemelektronik.)

 •  Varför tror ni att fattiga länder oftare  
   drabbas av väpnade konflikter än rikare  
   länder? Skapar fattigdomen konflikter,  
   eller skapar konflikterna fattigdom? 
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I övning 1 såg vi att fred kan skapas om nyttan av fred 
är tillräckligt stor. Men hur kan handel öka nyttan av 
fred? Det illustreras i denna uppgift med hjälp av klas-
sisk handelsteori. Uppgiften består av två delar: i den 
första delen förklaras vad som menas med att ett land 
har en absolut fördel i produktionen av en vara och hur 
skillnader i länders absoluta fördelar kan leda till att de 
tjänar på att specialisera sig. I del 2 förklaras kompa-
rativa fördelar. Exemplet visar att länder kan vinna på 
att handla med varandra även om ett land är bättre på 
att producera allt. Tanken att handel mellan två länder 
uppstår som ett resultat av olika relativpriser härstam-
mar från David Ricardo (1772-1823) och är en av grund-
satserna i modern handelsteori.

1.  Absoluta fördelar

Det är inte svårt att förstå att länder tjänar på att handla med 
varandra. Om vi i Sverige är bäst i världen på att producera 
mobiltelefoner och Danmark är bäst på att göra datorer är 
det naturligt att länderna specialiserar sig och gör det de är 
bäst på, sedan byter man med varandra. I ekonomiska ter-
mer kan man uttrycka det som att Sverige har en absolut 
fördel i produktionen av mobiltelefoner och Danmark i pro-
duktionen av datorer. Detta illustreras i figur 1.

I figur 1 visas Sveriges och Danmarks produktionsmöjlig-

hetskurvor. En produktionsmöjlighetskurva visar vilka kom-
binationer av varor som kan produceras givet de resurser 
(arbetskraft, maskiner etcetera) länderna har. Den blåa lin-
jen visar vilka kombinationer av mobiltelefoner och datorer 
Sverige kan producera och den röda linjen visar Danmarks 
produktionsmöjligheter.

Övning 2
– Vem tjänar på handel?

Figur 1: Absoluta fördelar utan handel

Mobiltelefoner

Datorer

12

12

B

A6

6

3

3
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I en värld utan handel producerar länderna bara det de själ-
va vill konsumera. Sverige kan till exempel välja att produce-
ra tre datorer och sex mobiltelefoner (punkt A, figur 1) och 
Danmark kan producera sex datorer och tre mobiltelefoner 
(punkt B). Om Sverige istället skulle vilja konsumera fyra da-
torer så måste man minska produktionen av mobiltelefoner. 
Eftersom Sverige maximalt kan producera 12 mobiltelefoner 
eller sex datorer så är alternativkostnaden för att producera 
en extra dator i Sverige två mobiltelefoner (12/6). Om man 
vill öka produktionen av datorer med en så måste man mins-
ka produktionen av mobiltelefoner med två.

I figur 1 visas att alternativkostnaden för att producera en 
extra mobiltelefon skiljer sig mellan Sverige och Danmark. 
Om man i Danmark vill öka konsumtionen av datorer med en 
så behöver man bara minska produktionen av mobiltelefo-
ner med 0,5 (6/12). Alternativkostnaden för att producera en 
dator är alltså lägre i Danmark än i Sverige. Det kan ses som 
att det är billigare att producera datorer i Danmark. I Sverige 
är det däremot billigare att producera mobiltelefoner. Det 
kostar bara 0,5 datorer att producera en extra mobiltelefon 
i Sverige, medan det i Danmark kostar två datorer. Sverige 
har alltså en absolut fördel i produktionen av mobiltelefoner 
och Danmark i produktionen av datorer.

1.1. I en värld med handel
I ett scenario där länderna inte kan handla med varandra 
måste de konsumera det de själva producerar. Förändringar 
i produktionen måste ske längs med landets egen produk-
tionsmöjlighetskurva. Om man däremot öppnar upp för han-
del så blir det möjligt för länderna att exportera en del av det 
de själva producerar och importera varor från andra länder.

Om Sverige och Danmark börjar handla med varandra så 

kommer det att vara mest effektivt om båda länderna pro-
ducerar det de är bäst på och importerar det de är mindre 
bra på att producera. I Sverige är det billigare att tillverka 
mobiltelefoner och i Danmark är det billigare att tillverka da-
torer. Båda länderna kommer då att specialisera sig på det 
de är bäst på och sedan byta varor med varandra. Detta kan 
ses i figur 2 där Sverige producerar 12 mobiltelefoner (punkt 
A), Danmark producerar 12 datorer (punkt B), men eftersom 
Sverige bara vill konsumera sex mobiltelefoner och Danmark 
bara vill konsumera sex datorer så kan de byta varorna de 
inte själva vill ha. När länderna byter med varandra så kan 
länderna konsumera sex datorer och sex mobiltelefoner var-
dera, vilket är mer än vad de kunde konsumera utan handel. 
Det betyder att de kan konsumera utanför sina produktions-
möjlighetskurvor.

Figur 2: Absoluta fördelar med handel
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I detta exempel kan man lätt se att både Sverige och Dan-
mark kan vinna på att handla med varandra. Eftersom Dan-
mark kan producera fler datorer än Sverige, och Sverige kan 
producera fler mobiltelefoner än Danmark, så kan länderna 
specialisera sig på det de har en absolut fördel i och sedan 
byta varor med varandra. Men, vad händer om ett land kan 
producera alla varor mer effektivt? Om Sverige kan produ-
cera fler mobiltelefoner men också fler datorer än Danmark, 
vad händer då med handeln? Finns det fortfarande något in-
citament för länderna att handla med varandra? Svaret är ja. 
Så länge länderna har olika alternativkostnad så vinner båda 
länderna på handel på grund av att de har olika komparativa 
fördelar. Det är faktiskt så att handel gynnar bägge parter 
även om det ena landet har en absolut fördel i produktio-
nen av alla varor. Idén presenterades redan av Adam Smith i 
boken ”The Wealth of Nations” 1766 och teorin utvecklades 
och formulerades av David Ricardo år 1817. Nästa exempel 
bygger på Ricardos klassiska handelsexempel. 

2. Komparativa fördelar
Precis som i exemplet ovan så har vi två länder – Sverige och 
Danmark. Länderna producerar datorer och mobiltelefoner 
och deras produktionsmöjlighetskurvor visas i figur 3.

I figur 3 ser man att Sveriges produktionsmöjlighetskurva nu 
ligger utanför Danmarks. Sverige har absoluta fördelar i pro-
duktionen av båda varorna eftersom Sverige kan producera 
fler datorer eller fler mobiltelefoner än Danmark.

Utan handel kan länderna precis som innan välja att pro-
ducera och konsumera var de vill längs med sina egna pro-
duktionsmöjlighetskurvor. Om Sverige precis som innan vill 
konsumera sex mobiltelefoner så producerar Sverige sex 
mobiltelefoner och fem datorer (punkt A). För varje extra 

mobiltelefon måste Sverige avstå från 0,83 (10/12) datorer 
och för varje extra dator måste Sverige avstå från 1,2 (12/10) 
mobiltelefoner.

 I figuren kan man också se att produktionsmöjlighetskur-
vorna har olika lutning, vilket betyder att Danmarks alter-
nativkostnad skiljer sig från Sveriges.  Danmark kan tillverka 
fyra mobiltelefoner eller åtta datorer eller en kombination 
som ligger längs med produktionsmöjlighetskurvan. Dan-
mark kan till exempel välja att producera två datorer och tre 
mobiltelefoner. För varje dator Danmark producerar måste 
de avstå från 0,5 (4/8) mobiltelefoner och för varje mobil-
telefon Danmark producerar måste de avstå från 2 (8/4) 
datorer. Eftersom det kostar två datorer att producera en 
mobiltelefon i Danmark men bara 1,2 datorer i Sverige så 
är det relativt sett billigare att producera mobiltelefoner i 
Sverige. Sverige har då en komparativ fördel i produktionen 
av mobiltelefoner.

I Danmark är alternativkostnaden för att producera en dator 
lägre än i Sverige. I Danmark behöver man bara avstå från 
0,5 mobiltelefoner per dator medan man i Sverige måste av-
stå från 0,83 mobiltelefoner. Trots att Danmark är mindre 
effektiva i produktionen av både mobiltelefoner och datorer 
så har Danmark en komparativ fördel i produktionen av da-
torer. Det betyder att det är billigare att producera datorer i 
Danmark än i Sverige. 

2.1. I en värld med handel
Utan handel producerar Sverige sex mobiltelefoner och fem 
datorer. Danmark producerar två mobiltelefoner och tre da-
torer. Varje land konsumerar samma mängd datorer och mo-
biltelefoner som de själva producerar. Om länderna öppnar 
upp för handel med varandra kan de dra nytta av varandras 
komparativa fördelar och exportera en del av den vara som 
de är bäst på att producera, och samtidigt importera den 
vara som de inte är lika bra på att producera. Eftersom det är 
billigare att producera mobiltelefoner i Sverige än i Danmark 
så kommer Sverige att specialisera sig på mobiltelefoner. I 
Danmark är det relativt sett billigare att producera datorer, 
alltså kommer Danmark att specialisera sig på datorer.

Om Sverige producerar 12 mobiltelefoner och fortfarande vill 
ha 6 själva så kan Sverige byta de resterande sex mobiltele-
fonerna mot datorer. Eftersom Danmark har en komparativ 
fördel i produktionen av datorer så väljer Danmark att speci-
alisera sig på att producera datorer och producerar 8 datorer 
per dag. Eftersom de vill ha två själva så byter de bort reste-
rande sex datorer mot Sveriges 6 mobiltelefoner. Sverige kan 
då konsumera sex mobiltelefoner och sex datorer – alltså lika 
många mobiltelefoner som utan handel men en dator mer. 
Danmark kan konsumera två datorer och sex mobiltelefo-
ner, vilket är lika många datorer som tidigare, men tre mo-
biltelefoner mer än utan handel. I figur 4 visas Sveriges och 
Danmarks produktion och konsumtion när de handlar med 

Figur 3: Komparativa fördelar
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varandra. Sverige producerar vid punkt A, men kan konsu-
mera C. Danmarks produktion ligger på B, men Danmark kan 
konsumera D.

När Danmark och Sverige handlar med varandra kan båda 
länderna konsumera utanför sina egna produktionsmöjlig-
hetskurvor. På grund av att länderna har olika alternativ-
kostnader, och då har olika komparativa fördelar, så vinner 
båda länderna på att handla med varandra trots att Sverige 
har en absolut fördel i produktionen av både mobiltelefoner 
och datorer.

Figur 4: Komparativa fördelar med handel
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Ekonomiska termer i texten
Absolut fördel – Ett land har en absolut fördel i produktio-
nen av X om det kan producera X mer effektivt än något 
annat land. 

Produktionsmöjlighetskurva – (Kallas på engelska Produc-
tion Possibility Frontier, PPF). Kurvan visar hur mycket som 
maximalt kan produceras om alla tillgångar används effek-
tivt i produktionen.

Alternativkostnad – Kostnaden för det näst bästa alterna-
tivet. Om ett land väljer att producera vara X så väljer det 
indirekt bort att producera vara Y. Alternativkostnaden vi-
sar vad det kostar att producera X i termer av hur många Y 
som annars skulle kunna produceras.

Komparativ fördel – Om alternativkostnaden för att produ-
cera vara X är lägre i ett land än i ett annat så har det landet 
en komparativ fördel i produktionen av X. I exemplet var al-
ternativkostnaden för att producera en dator 0,5 mobiltele-
foner i Danmark och 1,2 mobiltelefoner i Sverige. Danmark 
har då en komparativ fördel i produktionen av datorer.

Förslag till diskussionsfrågor

 •  Vem vinner på handel? Finns det till-
   fällen när ett land förlorar på att handla  
   med ett annat?

 •  Vad är ett handelshinder? Hur påverkar  
   handelshinder vad länder importerar  
   och exporterar? Kan ett land vinna på  
   att sätta upp handelshinder?

 •  Frihandelsområde, tullunion, gemensam  
   marknad – vad innebär det? Vet du några  
   exempel? Varför kan de vara bra att gå  
   med i?

 •  När två länder handlar med varandra så  
   måste de förhandla om priset på de  
   varor de handlar med. I exemplet ovan  
   antog vi att länderna ville exportera allt  
   de inte själva ville konsumera, men hur  
   ser det ut i verkligheten? Kan det vara  
   lättare för ett stort land att få till en bra  
   deal? Kan det i så fall finnas fördelar med  
   att vara med i EU när man förhandlar om  
   handelsavtal med till exem pel USA?

 •  Vilka absoluta eller komparativa fördelar  
   har Sverige? Vad är vi bäst på att produ- 
   cera? Kan ett lands komparativa fördelar  
   förändras över tid? (Exempel kan vara de  
   asiatiska ekonomier som har gått från att  
   producera lågteknologiska varor till att  
   idag ligga i framkanten av den teknolo- 
   giska utvecklingen. Paralleller kan dras  
   till Sveriges utveckling under 1800- och  
   1900-talet.)
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EU har inneburit ökad handel mellan länder. Vad tror ni 
händer med Sveriges ekonomi om vår handel ökar? 
 
  -   Hur påverkar det arbetsmarknaden?  
  -   Vad händer med skatteintäkterna? 
  -   Hur påverkar det konsumenterna? 

Mer input om frågor som dessa finns exempelvis att ta del 
av i rapporten ”Sverige och EU: Handel och tillväxt” (Ratio)

http://ratio.se/sv/media/aktuellt/2014/eu-staerker-svensk-
handel-och-tillvaext.aspx

EU är i grunden ett fredsprojekt. Om handeln ökar, tror 
ni då att länder blir mer eller mindre fredligt inställda till 
varandra?
Genom att skapa ekonomiskt värde och samverkan har län-
derna mer att vinna på att hålla sams. Länder som handlar 

mycket med varandra får därför starka incitament att före-
bygga och lösa konflikter på fredlig väg. Kan även exemplifie-
ras med relationer mellan människor, en familj tenderar att 
hålla ihop trots starka meningsskiljaktigheter, men personer 
som nyligen träffats har lägre tolerans för konflikter.
Se även övning 1.

Inom EU:s klimatlagstiftning är minskningen av koldioxidut-
släpp ett prioriterat mål. Varför är det viktigt att sätta upp 
gemensamma miljömål? 
Diskutera möjligheterna att påverka koldioxidutsläppen. I 
Sverige har utsläppen från inhemsk produktion minskat se-
dan 1990. Samtidigt har utsläpp som uppstår i utlandet kopp-
lade till svensk konsumtion ökat. Vad innebär det för Sveriges 
möjligheter och svårigheter att påverka utsläppen av växt-
husgaser?

Se även exempelvis:
www.naturvardsverket.se/Amnen/EU-och-internationellt/ 

Diskussionsunderlag om EU
Ibland kan det vara svårt att få igång en diskussion om EU och därför har vi formulerat tre diskussionsfrågor om hur 
EU-sammarbetet påverkar Sveriges ekonomi, freden i Europa och det globala klimatet. På www.ekonomifakta.se/
EU-valet har vi samlat flera intressanta filmer som passar att visa för klassen som underlag inför diskussionen.

Alla bilder är hämtade från colourbox.com

Förslag till diskussionsämnen

http://ratio.se/sv/media/aktuellt/2014/eu-staerker-svensk-handel-och-tillvaext.aspx
http://ratio.se/sv/media/aktuellt/2014/eu-staerker-svensk-handel-och-tillvaext.aspx
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/EU-och-internationellt/
http://www.ekonomifakta.se/EU-valet
http://www.ekonomifakta.se/EU-valet

